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บรรณาธิการ รศ.ดร.ภก.ธงชัย สุขเศวต 

 รศ.ดร.ภญ.พรเพ็ญ เปรมโยธิน  

 ภก.สรชัย จำเนียรดำรงการ 

ประสานงาน ภญ.สรีรโรจน์ สุกมลสันต์ ภก.ศิวาวุธ มงคล  

 สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์ สรินทรทิพย์ เกิดแสง 

ออกแบบรูปเล่ม ชนิสรา นาถนอม 

จัดพิมพ์ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  

จำนวนพิมพ์ ๑,๕๐๐ เล่ม 

ผู้จัดทำและเผยแพร่  มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) 

สถานที่ตั้ง หน่วยปฎิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม (วจภส.) 

 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐  

 โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๒-๒๑๘ ๘๔๕๒ 

 

ได้รับการสนับสนุนจาก 

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) 

แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) 

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม (วจภส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัยสังคม (สวส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) 

 

พิมพ์ที่ อุษาการพิมพ์ 

 ๑๗๘/๒๕-๒๖ ซ.วุฒิพันธ์ ถ.ราชปรารภ กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
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มูลนิธิเภสัชศาสตร�เพื่อสังคม (มภส)

เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม 

ผลงานเพื่อสังคม ของ เภสัชกรสงกรานต ภาคโชคดี 

�
 เภสัชกรสรางเสริมสุขภาวะ 

ประยุกตใชธรรมะแกปญหา 

สานพลังเครือขายไทยประชา 

เสริมสรางสุขภาวะชุมชน 

 เภสัชกรสงกรานต ภาคโชคดี 

ตอตานยาสูตร เอ.พี.ซี. สัมฤทธิ์ผล 

มือหนึ่งตั้ง “สหกรยา” เพื่อพึ่งตน 

นักคิดคนผลักดันบรูณาการ 

 “แด นองผูหิวโหย” รวมคิดทำ 

“ลด ละ เลิกอบายมุข” ล้ำนำผสาน 

“พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล” กอผลงาน 

มุงปองกันดวยสติธรรมนำปญญา 
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 เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม 

เกียรติยศศักดิ์ศรีสมกับคุณคา 

แหงคุณงามความดีที่ทำมา 

เพื่อสุขภาพประชาสังคมไทย 

 ใหตั้งจติมั่นศรัทธา 

อุดมการณเพื่อประชานั้นยิ่งใหญ 

เปนเภสัชกรเพื่อสังคมตลอดไป 

มีธัมมะประจำใจตลอดกาล. 

ประพันธโดย ดร.เภสัชกรหญิง ยุภาพรรณ มันกระโทก 

วันเสารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

******* 

รวมกันแสดงความยินดีกับ 

เภสัชกรสงกรานต ภาคโชคดี เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

การเสวนาอาศรมความคิดระบบยา เรื่อง  

“บทเรียนการขับเคลื่อนเพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพในยุคโลกาภิวัตน” 
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สารบัญ
หน้า 

บทกลอน ผลงานเพื่อสังคม ของ เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ๓ 

คำนิยมจากประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ๙ 

คำประกาศเกียรติคุณ ๑๒ 

ใบประกาศเกียรติคุณ ๑๕ 

สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อุทิศตนทำงานเพื่อสังคม ๑๖ 

 รศ.ดร.ภญ.จิราพรลิ้มปานานนท

แด่คุณสงกรานต์ ภาคโชคดี ๑๗ 

 รองศาสตราจารยดร.โคทมอารียา

เภสัชกร ผู้เรียนรู้อย่างเปดกว้าง และมีทางเดินที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม ๑๙  

 รศ.ดร.ภญ.พิณทิพยพงษเพ็ชร

สงกรานต์ คือ เพื่อนร่วมงาน คือ กัลยาณมิตร คือ ตัวอย่างของเภสัชกรที่ดี ๒๐  

 เพียงพรพนัสอำพน

ผมมีวาสนาดีที่ได้ร่วมงานกับพี่สงกรานต์ ๒๔  

 นพ.สมบูรณนันทานิช

สงกรานต์ ภาคโชคดี เภสัชกรคนดีของสังคม ๒๙  

 รศ.ดร.ภญ.จุไรรัตนนันทานิช

จากร้านยาสู่เภสัชกรสร้างเสริมสุขภาพ ๓๓ 

 รศ.ดร.ภก.วิทยากุลสมบูรณ

พี่ ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ๓๖ 

 ภก.วรวิทยกิตติวงศสุนทร

รางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมของพี่สงกรานต์: รางวัลเกียรติยศของคนไทย ๓๘  

 ภญ.ปทมาสุนทรศารทูล
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หมอสงกรานต์ (ของชาวบ้าน) กับสหกรยา ๔๐ 

 สุดารัตนสุวรรณพงศ

คนที่โลกธรรมไม่อาจทำร้ายได้ ๔๓ 

 ภญ.สุดสายธรรมหลิมกำเหนิด

ตัวตนของพี่สงกรานต์ ๔๔ 

 ปทมาวดีกสิกรรม

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ในโอกาสรับรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ๔๕ 

 ทันตแพทยกฤษดาเรืองอารียรัชต

การอุทิศตนเพื่ออุดมการณ์ทางสังคม ๔๖ 

 ทพ.สุปรีดาอดุลยานนท

พี่ชายคนนี้เปนแบบอย่างที่ดี ๔๗ 

 นพ.สมานฟูตระกูล

หัวใจที่เต็มเปยมไปด้วย “ความเชื่อมั่น ความเสียสละ และธรรมะ” ๔๘ 

 นพ.ทักษพลธรรมรังษี

สงกรานต์ แม่ทัพของเครือข่ายงดเหล้า ๔๙ 

 บังอรฤทธิภักดี

ยินดีกับพี่สงกรานต์ ภาคโชคดี ๕๐ 

 ผศ.ดร.ลักขณาเติมศิริกุลชัย

คนต้นแบบในการทำงานเพื่อสังคม ๕๓ 

 จะเด็ดเชาวนวิไล

การทำงานขอให้เกิดประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ๕๔ 

 ธีระวัชรปราณี

ผู้นำในการ ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๕๕ 

 กมลพรมูลจันทร

หน้า
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คำสดุดี ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ๕๖ 

 ประญัติเกรมย

สดุดี อาสงกรานต์ ๕๘ 

 กวินภพแกวกา

ข้อความจากเพื่อน ถึง ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ๖๐ 

 เพื่อนรวมรุน

สงกรานต์ หมอยา ผู้พัฒนาคุณภาพชีวิต ๖๙ 

 ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 

ประวัติและผลงานของเภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ๗๓ 

หลักการและแนวคิดในการทำงานเพื่อสังคม ๘๕

พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๙๓ 

คณะอนุกรรมการคัดเลือก “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๕ ๙๙ 

คณะอนุกรรมการจัดงานมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๐๐ 

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ๑๐๑ 

หน้า
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คำนิยม

ใครๆ ก็ปรารถนาที่จะให้ “ความดี” หรือ “คนดี” เกิดขึ้นในสังคม 

ให้มากขึ้น เพราะทุกๆคนย่อมต้องการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และ 

สิ่งแวดล้อมที่ดีย่อมเกิดจากการสรรสร้างของคนดี แต่การเรียกร้องให้ตนเอง

เปนคนดีนั้น ไม่ง่ายเลย จะต้องเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยวในการลดกิเลสส่วนตน 

อย่างมาก 

ท่านพุทธทาสบันทึกส่วนตัวเรื่อง “คนดี สำคัญกว่าทุกสิ่ง” ไว้ในป 

พ.ศ.๒๔๙๕ พร้อมๆ กับเพิ่มเติมเรื่อง “การเตรียมรบ ให้พร้อมสรรพ์”  

ผู�ช่วยศาสตราจารย� เภสัชกรหญิงสำลี ใจดี, ภ.ด. กิตติมศักดิ์ (จุฬาฯ)
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ว่าหมายถึง “รบกับกิเลสของตน” คล้ายๆ กับจะผูกโยงเรื่องคนดีกับการ 

เตรียมตัว 

นับตั้งแต่ได้รู้จักกับ นสภ.สงกรานต์ ภาคโชคดี ในฐานะครูกับลูกศิษย์

เมื่อ ๔๐ ปที่ผ่านมา ครูก็คาดการณ์ได้ว่า ในอนาคต สงกรานต์จะเปนที่พึ่งให้

แก่สังคมโดยเฉพาะผู้ยากไร้ได้ ด้วยบุคลิกภาพที่รับฟัง อ่อนน้อม ไตร่ตรอง  

ตรวจสอบ โดยเรียนรู้จากการปฏิบัตจริง และมีความตั้งใจจริงที่จะทำความดี 

ถึงวันนี้ เมื่อทบทวนผลงานของศิษย์ในอดีต ก็สรุปได้ว่า สงกรานต์ 

มีความคงเส้นคงวา ตั้งมั่นอยู่ในการใช้ธรรมแก้ปัญหา มุ่งทำดีเพื่อพัฒนา

ตนเองควบคู่กับการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตเพื่อนมนุษย์ใน

สังคมตลอดเวลา เปนการทำงานแบบนอกกรอบของเภสัชกร ที่เข้าถึงหัวใจ

ของพุทธศาสนา คือ ความไม่เห็นแก่ตัว แต่เห็นแก่ธรรม โดยเข้าสู่

ขบวนการขับเคลื่อนนำเพื่อนมนุษย์ออกจากวัตถุนิยม ซึ่งต้องใช้ความ 

กล้าหาญอย่างมากในการต่อสู้กับตัวเองควบคู่กับการต่อกรกับนายทุนผู้มี

อำนาจในทางการเมือง ถือได้ว่าเปนผลงานที่โดดเด่นและมีประโยชน์ต่อสังคม

แน่นอน 

รางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมนี้ เปนรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่มีผลงาน

เด่นสะสมยาวนานจนกระทั่งคณะกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคมมั่นใจ

แล้วว่า เปนผู้ที่ “ทำงานเพื่องาน” จริงๆ ซึ่งนอกจากจะต้องมีผลงานเปนที่

ยอมรับของสังคมแล้ว จักต้องมีความโดดเด่นในด้านจริยธรรมด้วย ซึ่งในกรณี

ของ “สงกรานต์ ภาคโชคดี” คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นอกจาก 

การดำรงตนอยู่ในจริยธรรมที่ดีงามในระดับปัจเจกได้อย่างมั่นคงแล้ว ยังมี 

ผลงานรณรงค์ด้านจริยธรรมในกระแสสังคมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 
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หวังเปนอย่างยิ่งว่า เพื่อนพ้องน้องพี่เภสัชกรทั้งหลาย จะได้ศึกษาผล

งานของ “สงกรานต์ ภาคโชคดี” เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมประจำป ๒๕๕๕ 

ของมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม เพื่อเปนเยี่ยงอย่างในการประกอบวิชาชีพ

ให้สมประโยชน์แก่สังคมได้อย่างแท้จริงต่อไป 

     

 ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 

 วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำป� พ.ศ. ๒๕๕๕

เภสัชกรสงกรานต� ภาคโชคดี

เภสัชกร สงกรานต์ ภาคโชคดี เปนเภสัชกรที่มีจิตสาธารณะสูง  

ทุ่มเททำงานหนักในการพัฒนาและดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสังคม 

มานาน ตั้งแต่สมัยเปนนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

จากคำชักชวนของ ผศ.ภญ.สำลี ใจดี โดยการทำงานกับกลุ่มศึกษาปัญหายา 

(กศย.) เมื่อจบการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ไปบวชที่ 

สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้สนใจในธรรมะ 

มากขึ้นและค้นพบเป้าหมายในชีวิต  

เริ่มต้นด้วยการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยเปดร้านยา อยู่ที่ 

อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา ประมาณ ๖ ป ก็ปดร้านยา มาทำงานเปน

อาสาสมัครเต็มเวลาของ กศย. ดำเนินโครงการเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน  

ในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ประมาณ ๔ ป ผลงานในขณะนั้น

ได้แก่ การรณรงค์เรื่องการใช้ยาที่ เหมาะสม สนับสนุนการลงขันก่อตั้ง  

“สหกรยา” และสมุนไพรชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง ควบคู่กับการขจัดยาร้าย 

เช่น ยาชุด ยาซอง ยาสูตรเอพีซี (ทัมใจ บวดหาย ฯลฯ) เปนการทำงานจริงใน

พื้นที่ “เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน” ทำให้รู้ชัดว่า สังคมชนบทไทยมี

ปัญหาสลับซับซ้อนมาก การแก้ปัญหาในระดับชุมชนทำได้ยาก ต้องหาทาง

แก้ไขปัญหาหลายๆ วิธี 

คำประกาศเกียรติคุณ
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ด้วยความสนใจธรรมะ และเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในเพื่อพัฒนา

ตนเอง จึงตัดสินใจมาใช้ชีวิตเรียนรู้ โดยร่วมงานกับกลุ่มสันติอโศก ณ ชุมชน

ปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม ซึ่งกำลังเริ่มพัฒนาเปนชุมชนพึ่งตนเองตาม

แนวทางพุทธธรรม การพัฒนาชีวิตที่สันติอโศก เน้นเรื่องศีล คือ การลดละเลิก

อบายมุข จึงนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานกับ สสส. ในบทบาท 

ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า รณรงค์เรื่องเหล้ามา ตั้งแต่ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ และทำงานมาจนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการมา

แล้วเช่น โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา งดเหล้าในงานบุญ จัดให้บริเวณวัด 

และโรงเรียนเปนสถานที่ปลอดเหล้า โครงการเลิกเหล้าเพื่อลูก รวมทั้งการ

เชื่อมโยงและขยายวงทำงานในเครือข่ายศาสนาต่างๆ 

เนื่องจากอิทธิพลจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีในทุกระดับ ทำให้

การผลักดันเชิงนโยบายเปนไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้นผลงานที่ภาคภูมิใจ

คือการผลักดัน พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

ซึ่งเปนกฎหมายที่มีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนมากที่สุดคือ ๑๓ กว่าล้านคน โดยมี

เป้าหมายในการลดจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ และลดการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ประเทศไทยจึงมีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ เพราะมีมาตรการที่เข้มข้น 

สำหรับกรอบแนวคิดในการทำงานคือ การเน้นการทำงานอย่างมีส่วน

ร่วมของภาคประชาชน บนฐานขององค์ความรู้ และการผลักดันนโยบายและ

กฎหมาย นอกจากนี้ยังเห็นว่า การทำงานเปนการปฏิบัติธรรม คือเปนการฝก

ตนเองในการเจริญสติ และงานที่ทำเปนการทำให้คนอื่นๆ ไม่ถูกทำลายสติ 

และไม่ประมาท 
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เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ได้มีส่วนทำให้บทบาทของเภสัชกร 

ในงานขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสาธารณะด้านสุขภาพโดดเด่นเปนอย่างยิ่ง  

มีผลงานเชิงประจักษ์จนเปนที่ยอมรับของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวง

วิชาชีพและประชาสังคม สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เปน  

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) 

 วันเสาร์ ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 



ใบประกาศเกียรติคุณ
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สงกรานต� ภาคโชคดี ผู�อุทิศตนทำงานเพื่อสังคม

รองศาสตราจารย� ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท�

รองประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม และ  

ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

เภสัชกร สงกรานต์ เปนผู้ที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด ตั้งแต่

เปนนิสิตเภสัชศาสตร์ ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่สุภาพ นอบน้อม และยิ้มแย้ม แม้ว่า

เรื่องที่สงกรานต์ทำจะเปนเรื่องที่ยาก ไม่ว่าเรื่อง การเสริมสุขภาพอนามัย

ชุมชน การใช้ยาที่ไม่เหมาะสม หรือเรื่องเหล้า ก็ตาม  

เท่าที่ผู้เขียนได้รู้จัก เภสัชกร สงกรานต์ มาเปนเวลากว่าสามสิบป 

รู้สึกชื่นชอบสงกรานต์ ที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมโดยไม่ย่อท้อ มีการเรียนรู้ และ

พัฒนา จึงขอแสดงความยินดีกับรางวัลแห่งการยอมรับของการทำงานเพื่อ

สังคม จากมูลนิธิเภสัชศาสตร์สังคม ที่สงกรานต์ได้รับในครั้งนี้  

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ 

อดีตประธานกลุ่มศึกษาปัญหายา 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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แด่คุณสงกรานต� ภาคโชคดี

รองศาสตราจารย� ดร.โคทม อารียา

ทราบข่าวจากอาจารย์สำลีว่าคุณสงกรานต์ได้รับรางวัล เปนเภสัชกร

ดีเด่นเพื่อสังคม ข่าวนี้ทำให้ผมดีใจ เพราะคุณสงกรานต์เปนผู้คิดชอบ  

ปฏิบัติชอบ และทำงานเพื่อสังคมมาอย่างสม่ำเสมอมาตลอดชั่วชีวิตการงาน  

ผมจำไม่ได้ว่าพบคุณสงกรานต์ครั้งแรกเมื่อไร คิดว่าน่าจะเปนเมื่อ 

คุณสงกรานต์มาร่วมงานกับกลุ่มศึกษาปัญหายารณรงค์ต่อต้านยาชุด เมื่อกว่า

สามสิบปแล้ว ผมกับคุณสงกรานต์มีอะไรคล้ายกัน คือเรียนมาสาย

วิทยาศาสตร์ แล้วมาสนใจปัญหาสังคมและปัญหาการเมือง คุณสงกรานต์ 

จับเรื่องสังคมได้ดีกว่าผม โดยเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเภสัชศาสตร์ 

มาใช้เพื่อสังคมได้โดยตรง ไม่ว่าจะเปนเรื่องยาที่คนไทยถูกเอาเปรียบและ 

มีความไม่รู้อยู่อีกมาก และเรื่องเหล้าที่คนไทยหลงติดไม่สนใจเรื่องพิษภัย  

โดยมีบริษัทต่างๆ คอยตักตวงผลประโยชน์ ส่วนด้านการเมืองนั้น  

คุณสงกรานต์เคยมีบทบาทโดยตรงใน กทม. ในพรรคพลังธรรม และใน

กระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าในเรื่องใด คุณสงกรานต์ใช้ความตรง และการอุทิศ

ตนอยู่เสมอ 

นอกจากจะเอาจริงเอาจังในเรื่องยาและการต่อต้านน้ำเมาแล้ว  

คุณสงกรานต์ยังเอาจริงเอาจังในการดำเนินชีวิตตามแบบฉบับของชาวพุทธ 

ในแนวทางปฏิบัติของสันติอโศกที่มุ่ งทั้ งการหลุดพ้นส่วนตนและการ 

ช่วยเหลือสังคม ในเรื่องนี้อีกเช่นกัน คุณสงกรานต์คือผู้นำที่ให้ผู้อื่นทำตาม 

โดยแสดงให้เห็นเปนตัวอย่าง 
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คุณสงกรานต์ได้ทำคุณอเนกอนันต์ฝากไว้ในสังคมไทยในเรื่องยา  

ส่วนเรื่องเหล้าก็มีผลงานที่ดีเด่นฝากไว้ทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก ทุกอย่าง

ทำไปตามอุดมการณ์และความศรัทธาที่ ไม่ เคยเสื่อมถอย ในโอกาสที่ 

คุณสงกรานต์ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ผมขออนุโมทนา และขอขอบคุณ 

คุณสงกรานต์ในฐานะของคนไทยคนหนึ่งด้วย 

๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
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เภสัชกร ผู�เรียนร��อย่างเป�ดกว�าง 

และมีทางเดินที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม

รองศาสตราจารย� ดร.ภญ.พิณทิพย� พงษ�เพ็ชร

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

“ขอแสดงความยนิดแีละชืน่ชมอยา่งจรงิใจในการเปนตวัอยา่งทีง่ดงาม 

ของเภสัชกรผู้รู้ตื่น เบิกบาน เรียนรู้อย่างเปดกว้าง  

และมีทางเดินที่มีคุณค่าต่อตนเอง และสังคมตลอดมา 

และตลอดไปของพี่เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี” 

ด้วยความเคารพและชื่นชมในผลงานพี่สงกรานต์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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สงกรานต� คือ เพื่อนร่วมงาน คือ กัลยาณมิตร คือ 

ตัวอย่างของเภสัชกรที่ดี

เพียงพร พนัสอำพน

เท่าที่ระลึกได้ เรารู้จักกับสงกรานต์ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นปที่หนึ่งใน 

มหาวิทยาลัยแถวๆ สามย่าน แต่ก็ไม่ได้สนิทกันมากนัก พบกันเปนครั้งคราว 

ทักทายกันบ้าง คุยเล่นกันบ้าง เพราะเปนเพื่อนของเพื่อน เดินเฉียดกันบ้าง

เวลาที่ซ้อมกีฬา สงกรานต์เล่นเทนนิส เราเปนนักวิ่ง และบางครั้งก็เห็นหน้ากัน

เวลาร่วมประท้วงอะไรต่อมิอะไร ตามแต่ที่มีการรวมตัวกันในช่วงเวลานั้น 

เรียกว่าเปนขบถคล้ายๆ กัน แต่อยู่กันคนละแกง จนกระทั่งเรียนจบแยกย้าย

กันไปตามวิถีทางที่ต่างคนต่างคิดว่าเหมาะสมและท้าทาย ได้พบกับสงกรานต์

อีกครั้งเพราะอาจารย์สำลี ใจดี เรียกพลพรรคที่ชอบยุ่งกับปัญหาเชิงสังคมมา 

“ชุมนุมและก่อการ” เพื่อก่อตั้ง กลุ่มศึกษาปัญหายา/Drug Study Group 

(กศย./DSG) ช่วงแรกๆ ก็ใช้โตะทำงานของพี่สำลีเปนที่ประชุมปรึกษาหารือ

กันแทบทุกเย็น โดยไม่ค่อยได้รู้สึกเกรงใจอาจารย์ท่านอื่น (คืออาจารย์สุพรรณี 

สมบุญธรรม) ที่ใช้ห้องเดียวกัน  

ต่อมาเมื่อกลุ่มศึกษาปัญหายาเติบโตขึ้น มีกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น  

ในป ๒๕๒๕ จึงได้โยกย้ายไปตั้งสำนักงานในซอยน้อมจิตต์ ถนนสี่พระยา  

(ซึ่งเปนบ้านอาจารย์สุพรรณี) ช่วงนั้นอาจารย์สุนทรี วิทยานารถไพศาลเปน

แกนกลางรับผิดชอบฝายส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยมีสงกรานต์เปนตัวหลัก 

(ป ๒๕๒๔-๒๕๒๖) ในการประสานงานดูแล โครงการเสริมสุขภาพอนามัย

ชุมชน (สสช. งานภาคสนาม ป ๒๕๒๔-๒๕๒๘) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความ
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เจ็บปวย ปัญหายาซอง ปัญหายาชุดในชุมชน ซึ่งมีพื้นที่ทำงานในหมู่บ้านของ

อำเภอด่านขุนทด ซึ่งหมายความว่าสงกรานต์ต้องดูแลอาสาสมัครในโครงการ

อยู่ ๓-๔ คน เวลาที่มีการประเมินงานกัน เรามักจะมีความเห็นเสมอว่า

สงกรานต์ช่างเปนคนที่อ่อนน้อม ใจเย็น และรับฟังผู้อื่นด้วยความอดทน 

อย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับคนที่มีความคิดและพฤติปฏิบัติที่แตกต่างหลากหลาย 

งานวิจัยที่กลุ่มศึกษาปัญหายาทำ นอกจากจะเก็บข้อมูลการใช้ยาเชิงลึกแล้ว 

คณะทำงานก็ยังต้องอบรมการใช้ยาที่ถูกต้องและการสาธารณสุขมูลฐานให้กับ

ชุมชนไปด้วยพร้อมๆ กัน สนับสนุนการก่อตั้งสหกรยา รณรงค์การใช้ยาที่

เหมาะสม จำได้ว่าสงกรานต์กับน้องๆ อาสาสมัครต้องอุทิศเวลา ใช้ชีวิตอยู่ใน

หมู่บ้านเสียส่วนใหญ่ เพื่อหาโอกาสพบปะพูดจา หรือเรียกประชุมกับชาวบ้าน 

ซึ่งแทบจะไม่มีเวลาว่าง เพราะชาวบ้านต้องทำไร่ไถนาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง  

ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยการใช้ยาต่างๆ ในชุมชนของ กศย. ได้รับ

การนำเสนอสู่สังคมวงกว้าง และเปนจุดเริ่มต้นของการปรับแก้นโยบายด้านยา

ในหลายๆ กรณี จริงอยู่ที่ว่าการทำงานเปนกลุ่มนั้นไม่ได้ประสบแต่ความ 

ราบรื่นเสมอไป เพราะกว่างานจะสำเร็จได้แต่ละขั้นตอน คนที่ร่วมทำงาน 

ต่างก็เหน็ดเหนื่อย ท้อถอย หรือเจ็บปวดจนถึงกับเสียน้ำตากันก็มี แต่ไม่ว่า

อะไรจะเกิดขึ้น สิ่งที่เห็นชัดเจน คือ ทั้งชาวบ้านทั้งอาสาสมัครต่างก็ให้ความ

เคารพนับถือสงกรานต์อย่างมาก เพราะสงกรานต์ถึงพร้อมด้วยเมตตาธรรม

และยังเปนคนที่ประพฤติตนยึดมั่นอยู่ในศีลธรรมโดยสม่ำเสมอ อะไรที่ 

ชาวบ้านร้องขอให้ช่วย สงกรานต์ก็จะมุ่งมั่นทำจนสำเร็จ ไม่เคยท้อถอย  

เวลาอบรมชาวบ้าน สงกรานต์มักถือโอกาสชักชวนให้ชาวบ้านลดละบาปโดย

การกินอาหารมังสวิรัติ ซึ่งได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างตามแต่เหตุและปัจจัยของ

แต่ละคน ความเรียบง่ายสมถะของสงกรานต์ทำให้ชาวบ้านบางคนแอบนินทา
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เล็กๆ ว่า “ถึงไม่ใช่พระ ก็น้องๆ พระ” เวลาที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งกัน

ภายในกลุ่ม สงกรานต์ไม่เคยใจร้อน ไม่เคยโกรธ ไม่เคยโมโห และให้อภัยผู้อื่น

เสมอ ในขณะที่เราทั้งโกรธ ทั้งโมโหจนควันออกหู นับเปนความแตกต่างที่ต้อง

มาทำงานร่วมกัน  

เมื่อจวนจะสิ้นสุดโครงการ ๓ ปแรก สงกรานต์ได้เปรยกับอาจารย์  

ในกศย. ว่า อยากจะถอนตัวไปช่วยงานที่ปฐมอโศก เราจึงถูกพี่สำลีชักชวน

แกมขอร้องให้มาช่วยพี่สุนดูแลรับผิดชอบโครงการในชนบทของ กศย. แทนที่

สงกรานต์ ซึ่งนับว่าเปนจุดหักเหที่สำคัญในชีวิตของเรา หลังจากนั้น แม้ 

กศย. จะได้ปรับเปลี่ยนโครงการในอำเภอด่านขุนทดให้เหมาะสมกับสภาพ

ปัญหาของชุมชน คือ ร่วมกับชาวบ้านจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อ

การพึ่งตนเอง (ป ๒๕๒๙-๒๕๓๒) เราได้เพิ่มเติมกิจกรรมทางด้านเกษตร 

พึ่งตนเอง และการสื่อสารเพื่อการรู้เท่าทันโลก แต่การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

การใช้ยาและสาธารณสุขมูลฐาน ก็ยังคงเปนแนวทางหลักของ กศย.  

ซึ่งสงกรานต์ก็ยังคงเสียสละเวลาจากภารกิจอื่นๆ แวะเวียนมาช่วยเหลือหรือ

ให้คำปรึกษาแก่อาสาสมัคร กศย. ที่ทำงานในหมู่บ้านอย่างแข็งขัน ตราบจน

กระทั่งโครงการของ กศย. ในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดสิ้นสุดในป ๒๕๓๒ เรากับ

สงกรานต์ก็แยกย้ายกันไปตามหนทางของตนเองอีกครั้ง ได้พบเจอและสนทนา

กันบ้างเวลาเมื่อมีงานประชุมสัมมนาในสถานที่ต่างๆ หรือไม่ก็ไต่ถามข่าวคราว

จากเพื่อนๆ ทำให้ทราบว่าสงกรานต์ยังอุทิศตนทำงานรณรงค์เพื่อชักชวน 

ให้สังคมไทยลดละเลิกอบายมุข (เหล้าบุหรี่) อย่างต่อเนื่อง ทำให้เราอดคิด 

ไม่ได้ว่าจากวันที่เราได้เปนเพื่อนกับสงกรานต์ จวบจนวันนี้ เวลาล่วงเลยมา 

๔๐ กว่าป แต่เส้นทางชีวิตของสงกรานต์นั้นเปนไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

โดยแท้ 
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ในโอกาสที่สงกรานต์ได้รับรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำป 

พ.ศ. ๒๕๕๕” จากมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม เราก็ขอแสดงมุทิตาจิตมา 

ด้วย ณ ที่นี้ เราดีใจที่มีสงกรานต์เปนเพื่อน เปนกัลยาณมิตร เพราะสงกรานต์

เปนตัวอย่างของเภสัชกรที่ดี (เด่นหรือไม่ เราไม่ค่อยสนใจ) ให้เราเห็นมา 

โดยตลอด 

จิ๋ว 

๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ผมมีวาสนาดีที่ได�ร่วมงานกับพี่สงกรานต�

นายแพทย�สมบูรณ� นันทานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  

อดีต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

(พ.ศ. ๒๕๒๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๒) 

ในชีวิตการทำงานของผม ผมเปนผู้หนึ่งที่ได้มีวาสนาได้ร่วมทำงาน 

กับพี่สงกรานต์ ภาคโชคดี หลายป เปนเรื่องที่ไม่ธรรมดา เพราะผมมีวาสนา

เช่นเดียวกับอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขหลายท่าน ซึ่งเห็นความดีของพี่

สงกรานต์ เชิญพี่สงกรานต์เปนที่ปรึกษารัฐมนตรี พอผมอ่านข่าวว่าพี่

สงกรานต์ ได้เปนที่ปรึกษารัฐมนตรีทีไร ผมก็เกิดรู้สึกว่ารัฐมนตรีคนนี้ (หรือ

ใครที่มีอำนาจตั้ง ที่ปรึกษา) เฉียบมากที่เลือกพี่สงกรานต์ มาทำงานด้วย  

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๗ พี่สงกรานต์ ท่านมาทำงานกับ

ผม ท่านมาเอง ผมไม่ได้ตั้งท่านเปนที่ปรึกษา ไม่ได้เชิญท่านมา ไม่มีเงินเดือน 

ให้ท่านด้วย เหมือนกับวาสนาผมได้กำหนดไว้แล้วว่า จะต้องมีคนดีๆ อย่าง 

พี่สงกรานต์นี้ มาอยู่ใกล้ๆ มาอบรมให้การศึกษาผม มาเปนบุคคลตัวอย่าง 

ในชีวิตของผม ให้ผมได้เรียนรู้ เรื่องราวของ ความดี จากพี่สงกรานต์  

เมื่อผมจบแพทย์ใหม่ๆ เพื่อนดีๆ ของผม (เช่นกัน ผมมีวาสนาที่ได้

เพื่อนดีๆ มากมาย) ชวนกันไปทำงานในชนบทห่างไกล ผมไปอยู่ที่อำเภอ

ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนดีๆ ของผมทั้งหลายเหล่านั้น ก็กระจาย

กำลังกันไปเปนผู้อำนวยการโรงพยาบาลตามอำเภอต่างๆ ทั่วประเทศ (คล้ายๆ 

ว่า ยุคนั้น พวกเราได้ปกครองประเทศส่วนหนึ่งอยู่)  
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เมื่อพี่สงกรานต์ อยู่เคียงข้างผม ปรากฏว่า คนที่ตั้งใจทำความดีให้กับ

ประเทศชาติในยุคนี้ และคนที่มีชื่อเสียงมากมาย ที่ เราเห็นในปัจจุบัน  

ก็มาหาผม มาเยี่ยมเยียน มาดูงาน มาให้กำลังใจ ฯลฯ ไม่ขาดสาย ถ้าไม่มี 

พี่สงกรานต์และคณะมาทำงานกับผม น้อยคนจะมาหาผม มาเยี่ยมชมงาน 

ที่ผมทำ 

ช่วงชีวิตที่ประทับใจสุดยอดก็คือ ผมกับพี่สงกรานต์ ได้รับการเลือก 

ให้ไปศึกษาดูงานด้าน Community Health and Development ที่ประเทศ

อินเดีย เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ถึง ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยทุน 

มูลนิธิแตรเดซอม ซึ่งเปนขององค์กรศาสนาคริสต์ของประเทศเยอรมัน  

โดยการสนับสนุนของท่านอาจารย์สำลี ใจดี จำได้แม่นว่า เราต้องไปแบบ 

ผจญภัยตามลายแทงที่เขาจัดไว้ให้ อ่านลายแทง วันที่ เวลา มีตั๋วรถไฟ  

ตั๋วรถยนต์ ตั๋วเครื่องบิน และกำหนดการในมือ สองคนพี่น้อง ปุเลงไปตาม

กำหนดการอย่างหวาดเสียว เพราะพลาดรถไฟเที่ยวไหน หรือลงผิดสถานี 

แค่ทีเดียวก็หลุดโลกไปเลย จะไม่มีใครมารับ ไม่มีที่พัก ไม่มีที่รับประทาน

อาหาร จะไม่มีใครมาสนใจ (อาจจะต้องกลายเปนขอทานอยู่ในอินเดียไปเลย) 

จะขึ้นรถไฟ ก็ต้องมาคิดแล้วคิดอีกว่าขบวนนี้หรือเปล่า (วะ) บางทีขึ้นผิด

ขบวนต้องรีบลง (โอย เกือบไป) เอ ลงสถานีนี้หรือเปล่า? เอ ใช่ไม่ใช่ ผวา

ตลอดทาง กลัวลงผิด กลัวไปหมด คนแขกมีมากมาย หน้าเหมือนๆ กันหมด 

กลัวกระเปาหาย บางทีที่นั่งก็มีคนมามั่วนั่งของเรา บางครั้งต้องลากกระเปา 

ตามทางเกวียน เพราะอาจารย์เขาให้ไปดูงานเรื่องการพัฒนาในชนบท ไม่ใช่ใน

เมืองที่เจริญแล้ว เราได้มีวาสนา ร่วมตกทุกข์ลำบากด้วยกัน เรียนรู้ด้วยกัน  
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ได้ใกล้ชิดกันมากตลอดเวลา ๓ สัปดาห์ในอินเดีย ถ้าไม่ใช่มีพี่สงกรานต์ไปด้วย 

ผมก็อาจตกค้างอยู่ในอินเดีย จำได้ว่าพี่สงกรานต์นิ่งมาก (ผมมักจะ Panic) 

ทำให้เราเดินไปตามแผนทุกประการ กลับไทยได้โดยปลอดภัย 

ตัวอย่างของพี่สงกรานต์ที่แสดงให้ผมได้สัมผัสตลอดมา คือ ท่าน 

สันโดษในชีวิตความเปนอยู่ ไม่สันโดษในการทำงาน ท่านสอนธรรมะข้อนี้  

ได้ดี เพราะท่าน เปนผู้ปฏิบัติให้ดูแบบอย่าง ท่านเปนชาวอโศก ที่มั่นคง  

ในข้อวัตรปฏิบัติ ศีลเข้ม ไม่ทานเนื้อสัตว์ ทำงานให้สังคมเกือบเต็มร้อย  

ไม่หลีกลี้หนีหน้าไปปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียว ท่านมีจิตสำนึกในประเทศชาติ 

ในสังคมไทย เปนผู้มีจิตสาธารณะสูงเลิศ ท่านออกมาลงมือทำ ท่านออกมา 

ใช้ชีวิตวัยหนุ่มสาวของท่านอยู่ในชนบท ท่านมาเปนส่วนหนึ่งของแนวหน้า  

ในการปฏิรูประบบสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมการบริโภคยา 

ของประชาชน ที่ถูกมอมเมาโดยการโฆษณาให้บริโภคยาอย่างไม่ถูกต้อง 

เมื่อผมทำงานกับท่าน ผมรู้สึกว่า ผมยังเปนฝายอธรรม และพี่

สงกรานต์ยังคงเปนฝายธรรมะเสมอ แต่ในใจของผม ก็ยอมรับในความดีของ

ท่าน ท่านก็มีขันติสูง อันหนึ่งคงเพราะท่านอดทนทำงานกับฝาย “อธรรม” 

เช่นผมมาหลายป แต่ก็เปนสุขที่ได้ทำงานกับท่าน เปนสุขที่ได้อยู่ใกล้ๆ ท่าน 

ลาภของชีวิตเราไม่ใช่ ทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียว มหาลาภ คือ 

กัลยาณมิตร คนที่อยู่ใกล้ชิดกับเรา กัลยาณมิตรหนึ่งท่านมีค่ามากอเนกอนันต์ 

เหนือทรัพย์สินเงินทองทั้งปวง เช่นพี่สงกรานต์นี้ พี่สงกรานต์เปนบรมครูท่าน

หนึ่งที่ช่วยหล่อหลอม ทำให้ชีวิตผมเปนอย่างทุกวันนี้ 
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ผมรักท่าน จะสำนึกในพระคุณของท่านตลอดไป ผมดีใจมาก มีความ

สุขใจมาก ที่ท่านได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่น ได้รับสิ่งที่สังคมตอบแทนให้ ใน

ครั้งนี้ 

เคารพรักชั่วนิจนิรันดร์ 

นายแพทย์สมบูรณ์ นันทานิช 

อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

(พ.ศ. ๒๕๒๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๒) 

บ้านเกิด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

แพทย์จุฬา รุ่น ๒๘ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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สงกรานต� ภาคโชคดี เภสัชกรคนดีของสังคม

รองศาสตราจารย� ดร.ภญ.จุไรรัตน� นันทานิช

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ข้าพเจ้ารู้จักพี่สงกรานต์เปนครั้งแรกเมื่อพบกันที่มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นเมื่อประมาณป พ.ศ. ๒๕๒๔ สมัยนั้นข้าพเจ้ากำลังทำงานเปน

เภสัชกรประจำฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น คลับคล้ายคลับคลาว่าพี่สงกรานต์มาหาเพื่อนและมาติดต่อหา

เภสัชกรไปทำงานที่โรงพยาบาลอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

เนื่องจากเภสัชกรหญิงประไพ พงศ์สถาพร (จบการศึกษาจากคณะ 

เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นเดียวกับข้าพเจ้า ส่วนข้าพเจ้าจบ

จากมหาวิทยาลัยมหิดล) ซึ่งเปนหนึ่งใน Health team ของ รพ.ด่านขุนทด 

ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตอย่างกะทันหันขณะเดินทางเข้าไป

ติดต่อประสานงานในตัวจังหวัด ทำให้ขาดเภสัชกรซึ่งเปนกำลังสำคัญในทีม 

เนื่องจากกลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) นำโดยสามท่านอาจารย์หญิงเหล็ก 

อ.สำลี ใจดี อ.สุนทรี วิทยานารถไพศาล และ อ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ โดย 

พี่สงกรานต์เปนผู้นำอาสาสมัคร กำหนดพื้นที่ในหมู่บ้านในอำเภอด่านขุนทด

เพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ปัญหาการใช้ยาชุดสเตียรอยด์ ยาซอง (ยาทัมใจ 

บวดหาย เปนต้น) ซึ่งเปนปัญหาใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ความเจ็บปวย

และอาจทำให้ถึงกับเสียชีวิตของชาวบ้านที่ยากจนในสมัยนั้น รวมทั้งการ

รณรงค์สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสหกรยาในหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนยาในการรักษาโรคเบื้องต้น ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
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สมัยนั้นพวกเราชาวหนุ่มสาวที่เพิ่งจบจากรั้วมหาวิทยาลัย ต่างก็ได้รับ

อิทธิพลจากกระแสสังคมในมหาวิทยาลัย ที่หล่อหลอมให้นักศึกษาที่ถือว่า 

เปนชนชั้นปัญญาชน ต้องออกไปทำงานรับใช้สังคม โดยเฉพาะพวกเรา 

ชาวสาธารณสุขต่างยึดถือคำสอนของสมเด็จพระราชบิดา ที่ “ให้ถือประโยชน์

ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง ประโยชน์ของตนเปนกิจที่สอง” เพื่อนๆ พี่ๆ 

น้องๆ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์  

นักกายภาพบำบัด หรือแม้แต่บัณฑิตที่จบการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  

อักษรศาสตร์ ฯลฯ ต่างรวมตัวกันฟอร์มทีมออกไปทำงานในหน่วยงานใน

ชนบท เช่น ในโรงพยาบาลในอำเภอที่ห่างไกลและขาดแคลนบุคลากร 

ด้านสาธารณสุข เพื่อนๆ พี่ๆ เภสัชกรของข้าพเจ้าหลายคน (รวมทั้งเภสัชกร

หญิงประไพ พงศ์สถาพร) ต่างก็ได้ออกไปทำงานในโรงพยาบาลเหล่านั้นใน

จังหวัดที่ห่างไกลทั่วประเทศ เช่น พี่จ้อย (ภญ.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 

รพ.กระนวน จ.ขอนแก่น) พี่กิตติ (รพ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ) เปนต้น  

ข้าพเจ้าเองเมื่อจบการศึกษาแล้วก็อยากไปทำงานในโรงพยาบาลอำเภอเช่นกัน 

แต่ติดขัดตรงที่พ่อแม่อยากให้ทำงานใกล้บ้าน และเมื่อได้ทำงานใน 

โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยก็ได้ตั้ ง เป้าหมายว่าจะพัฒนาวิชาชีพ

เภสัชกรรมไปในบทบาทด้านเภสัชกรรมคลินิก อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับทราบ

สถานการณ์และคำชักชวน ทั้งจากพี่สงกรานต์และเพื่อนๆ ได้แก่ ภก. วิทยา 

กุลสมบูรณ์ (รพ.สูงเนิน) ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ (รพ. ชุมพวง) และ 

ภก.ดร.สนธยา สีมะเสถียรโสภณ (รพ.ประทาย) ที่กำลังทำงานในโรงพยาบาล

อำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ตัดสินใจขอโอนย้ายมาทำงานใน 

โรงพยาบาลอำเภอด่านขุนทด  
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เมื่อแรกมาทำงานที่ โรงพยาบาลด่านขุนทด สิ่งที่สัมผัสได้ คือ 

บรรยากาศที่เศร้าสร้อยต่อการสูญเสียเภสัชกรหญิงประไพ ความรู้สึกหดหู่ 

หมดขวัญกำลังใจในการทำงานของทีม เนื่องจากเภสัชกรหญิงประไพ เปนผู้ที่

มีความมุ่งมั่นในการทำงาน เสียสละเพื่อส่วนรวม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เปนที่รัก

ของเพื่อนร่วมทีมและเจ้าหน้าที่ รพ. ทุกระดับ แม้แต่ท่านผู้อำนวยการ รพ. 

(นายแพทย์สมบูรณ์ นันทานิช) ก็มีข่าวว่าท่านจะกลับไปเรียนต่อเปนแพทย์

เฉพาะทาง ในขณะนั้นพี่สงกรานต์เปนผู้หนึ่งที่เปนหลักและให้กำลังใจกับทีม 

รพ.ด่านขุนทด ทำให้สามารถดำเนินงานทั้งในส่วนของ รพ.และส่วนลงชุมชน

พื้นที่ในหมู่บ้านต่อไปได้  

พี่สงกรานต์เปนแบบอย่างของการใช้ชีวิตอย่างสมถะ เสียสละเพื่อ

ชาวบ้านที่ยากจน ยึดถือแนวทางของสันติอโศก ไม่สนใจไขว่คว้าในการ

แสวงหาความสุขด้านวัตถุ เงินทอง ความสุขส่วนตน การแต่งกายก็เรียบง่าย 

ตัดผมสั้นเกรียน นุ่งห่มเสื้อผ้าแบบชาวบ้าน ผ้าม่อฮ่อม คาดผ้าขาวม้า  

กินอาหารมังสวิรัติ มื้อเดียว สำหรับพวกเราหนุ่มสาวที่ยังรักสวยรักงาม  

ยังไม่เข้าใจก็มองเปนเรื่องแปลก พี่เปนคนอารมณ์เย็น มีเมตตา แม้จะถูกน้องๆ 

ล้อเลียนวิถีการใช้ชีวิตของท่าน ก็ไม่แสดงอารมณ์โกรธ ยังยืนหยัดดำเนินชีวิต

ตามความเชื่อของตน แต่ในการทำงาน การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

การทำงาน พี่สงกรานต์จะแสดงความคิดเห็นที่สะท้อนถึงความเข้าใจในปัญหา

ของชาวบ้านและความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น รวมทั้งอุทิศตนในการ

ทำงานอย่างเต็มที่ ทำให้โครงการของ กศย. ดำเนินไปได้ด้วยดี จนกระทั่ง

ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย นอกจากจะทำงานในพื้นที่กับชาวบ้านได้เปน

อย่างดี เมื่อกลับมาที่ รพ. พี่สงกรานต์จะใช้ชีวิตรวมหมู่อยู่กับพวกเรา มีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำงานต่อสู้ทางความคิด ไม่เฉพาะการทำงานเพื่อ

สังคม เพื่อชุมชน ยังชักจูงน้องๆ ให้ศึกษาธรรมะ หลักศาสนาพุทธ  
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พี่สงกรานต์ให้โอกาสที่ดีแก่พวกเรา พาน้องๆ เจ้าหน้าที่ รพ. ไปศึกษาธรรมะ 

ที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอน 

ของท่านพุทธทาสภิกขุ ทำให้ได้แง่มุม แง่คิดที่ดี เปนการชักจูงให้ศึกษาเข้าใกล้

หลักแก่นแท้ศาสนาพุทธมากยิ่งขึ้น และสามารถนำมาปฏิบัติในการใช้ชีวิต 

ต่อไป  

หลั ง จากที่ ข้ าพ เจ้ า โอนย้ ายมาทำงานที่ คณะ เภสั ชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็ไม่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับพี่สงกรานต์อีกเลย แต่ได้

รับทราบถึงข่าวคราวที่พี่สงกรานต์ยังมุ่งมั่น ยืนหยัดทำงานเพื่อรับใช้สังคม 

ในหลายบทบาท ต้องการผลักดันเปลี่ยนแปลงให้สังคมพัฒนาไปในแนวทาง 

ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเปนการรณรงค์เรื่องงดเหล้า บุหรี่ ซึ่งเปนปัญหาใหญ่ของ 

สังคมในปัจจุบัน และด้วยผลงานเหล่านี้ซึ่งเกิดจากการทุ่มเทการทำงาน 

มาทั้งชีวิตมาโดยตลอด จึงไม่เปนที่แปลกใจเลยที่พี่สงกรานต์เปนบุคคลดีเด่นที่

ได้รับรางวัลยกย่องชมเชย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 

จากมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ในครั้งนี้  

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับพี่สงกรานต์ ภาคโชคดี เภสัชกรคนดีของ

สังคม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ด้วยอำนาจความดีงามทั้งหลายทั้งปวง

ที่พี่สงกรานต์ได้กระทำมา ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน

สากลโลกจงอำนวยพรให้พี่สงกรานต์และครอบครัวจงประสบแต่ความสุข 

ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป  

ด้วยจิตคารวะ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุไรรัตน์ นันทานิช 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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จากร�านยาสู่เภสัชกรสร�างเสริมสุขภาพ

รองศาสตราจารย� ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ�

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประธานมูลนิธิเภสัชชนบท 

เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคี ผู้ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 

ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๕ ในปนี้ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิด 

สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 

จากการบริโภคแอลกอฮอล์ซึ่งเปนปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่มีผลร้ายต่อผู้คน 

คร่าชีวิตเยาวชนและผู้คนจากอุบัติเหตุ บ่มเพาะนิสัยให้เกิดการเสพติด เปน

สาเหตุความแตกแยกของครอบครัว และทำให้เกิดโรคร้ายเรื้อรัง มีผลต่อ

สุขภาพมากมาย การเปนผู้นำเครือข่ายรณรงค์ให้เกิดการงดเหล้า ถือได้ว่ามี

คุณูปการทางสังคมอย่างมาก เพราะเปนการทำให้ผู้คนตระหนัก แม้มีอุปสรรค

มากทั้งฝายธุรกิจแอลกอฮอล์และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง แต่งานที่ส่งเสริมการ 

ปลอดเหล้า ทั้งงานด้านศาสนา งานประเพณี ในปัจจุบันที่เภสัชกรสงกรานต์ 

มีบทบาท ได้ขยายตัวออกไปมาก จนผู้ใหญ่อย่างหมออุดมศิลป ศรีแสงนาม 

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปรารภว่า มีการขยายตัว

รวดเร็วมากกว่าความมุ่งหวังมาก บทบาทดังกล่าวเปนบทบาทที่โดดเด่น 

มากในปัจจุบัน เพราะเภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี มีพื้นฐานที่ดีมากก่อนหน้า

แล้ว 
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ในอดีตประมาณป พ.ศ. ๒๕๒๓ ผมทราบเรื่องของพี่สงกรานต์  

หลังจากได้รับปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิตและไปทำงานที่โรงพยาบาลสูงเนิน 

โดยได้รับจากสองทาง ทางหนึ่งคือทราบว่าพี่สงกรานต์ทำงานเปดร้านยาอยู่ที่

อำเภอปากช่อง อีกทางหนึ่งคือได้ทราบว่าพี่สงกรานต์เปนกำลังสำคัญของกลุ่ม

ศึกษาปัญหายา (กศย.) ซึ่งอาจารย์สำลี ใจดี และอาจารย์คณะเภสัชศาตร์ 

จุฬาฯ หลายท่านเปนผู้ก่อตัวและผลักดันจนเกิดผลทางนโยบายด้านยาและผล

ทางปฏิบัติในชุมชนอย่างมาก 

ต่อมาได้ทราบว่าพี่สงกรานต์ได้เปนผู้ประสานงานภาคสนามของ 

กศย. โดยงานหลักมุ่งเป้าหมายด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน การใช้ยาที่

เหมาะสม ฯลฯ ในพื้นที่ชนบทที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่ห่างไกลต้องใช้ฉันทะสูง เพราะต้องเดินทาง

เข้าไปและอยู่ในหมู่บ้านเปนช่วงๆ วัตรปฏิบัติเหล่านี้เปนพื้นฐานสำหรับการ

ทำงานเพื่อสังคม 

ผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งคือ ทันตแพทย์หญิงวิจิตร คงเกียรติไพบูลย์ หรือ 

พี่เจ ซึ่งเปนหมอฟันที่โรงพยาบาลสูงเนิน ที่ผมทำงานอยู่ ท่านเปนชาวอโศก 

และมักชวนเราทำกิจกรรมด้านสมุนไพร การกินอาหารมังสวิรัติ และการ

พัฒนาความคิดการทำงานเพื่อส่วนรวม ท่านบอกว่าพี่สงกรานต์ช่วยงานด้าน

การพัฒนาอยู่ที่สันติอโศก 

การปฏิบัติตนที่ดีประการใดที่มีในหมอวิจิตร ด้านคุณธรรมและ 

จิตสาธารณะ ที่ผมเห็นในวัตรปฏิบัติของหมอวิจิตร ผมรู้สึกได้ว่าเท่าที่พบเห็น 

พี่สงกรานต์ ก็ดูไม่มีความแตกต่างกัน 

การที่มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ได้เลือกเภสัชกรสงกรานต์  

ภาคโชคดี เปนเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงถือได้ว่ามี
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ความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะผลงานที่มีการดำเนินการที่ผ่านมา มีคุณค่า 

ต่อสังคมและมีผลในเชิงประจักษ์ การที่ เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี  

มีความทุ่มเทต่อหน้าที่การงาน มีบทบาทที่จะเปลี่ยนแปลง โดยได้ศึกษา 

ความรู้เกี่ยวกับงานที่ดำเนินการ มีความคิดริเริ่มรูปแบบต่างๆ ของการ 

ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ ถือได้ว่าสำคัญมาก  

ในส่วนการปฏิบัติตนที่มีความเปนผู้นำ และมีความร่วมมือกับหน่ายงานต่างๆ

โดยไม่เหน็ดเหนื่อย ถือได้ว่ามีจิตสาธารณะที่ต้องการทำประโยชน์อย่างแท้จริง 

ขอแสดงความชื่นชมกับพี่สงกรานต์ ที่ได้รับเกียรติที่สำคัญและมีคุณค่าจาก

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 

๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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พี่ ภก.สงกรานต� ภาคโชคดี

ภก.วรวิทย� กิตติวงศ�สุนทร

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ ๗ จ.อุบลราชธานี 

จำได้ว่า ผมรู้จักชื่อพี่สงกรานต์ ก่อนรู้จักตัวจริง จากหนังสือที่ 

พี่สงกรานต์ช่วยอาจารย์เภสัชฯ ผู้เสียสละเพื่อสังคมและดำรงตนในธรรมะ 

แห่งวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างมั่นคงตลอดอายุขัยของท่าน คือ ท่านอาจารย์

สุนทรี วิทยานารถไพศาล เขียนเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆ ผมซื้อมาสะสมไว้อ่าน

เพื่อการทำงาน 

พี่สงกรานต์เรียนเภสัชฯ จุฬาฯ ตั้งแต่ป ๒๕๑๓ ผมเข้าเรียนเภสัชฯ 

มหิดล ป ๒๕๑๙ ห่างกัน ๖ รุ่น มารู้จักก็หลังจบเภสัชฯ และไปทำงานใน

อิสานที่สุรินทร์ ทราบว่า พี่สงกรานต์ ริเริ่มเรื่อง สหกรยาที่อุบลฯ ใช้วิธีชวนให้

ชาวบ้านมาลงขันกันเพื่อจัดตั้งร้านยาในชุมชน เมื่อไหร่ที่ต้องการซื้อยาก็ไม่

จำเปนต้องเดินทางออกไปนอกหมู่บ้าน เปนการช่วยประหยัดค่าเดินทาง  

รวมทั้งซื้อยาได้ในราคาถูก สมัยนั้นการเดินทางของชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆ 

ลำบากมาก การมียาในหมู่บ้านจึงเปนเรื่องจำเปนอย่างยิ่งสำหรับชาวบ้าน 

การทำงานอย่างอุทิศตนเสียสละความสุขสบาย เพื่อบ้านเมืองและ

สังคม พี่สงกรานต์ เล่าว่า ถูกหล่อหลอมจากช่วง ๑๔ ตุลาคม นิสิตนักศึกษา

ตื่นตัวกันมาก โดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม มีการออกค่าย  

และออกไปทำวิจัยและศึกษาดูงานในชนบท เรียกว่ากิจกรรมเต็มไปหมด  

โดยมี อาจารย์สำลี ใจดี ครูเภสัชฯ ผู้เปนแบบอย่างในความมั่นคงในธรรมะ

จรรยาแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมและการอุทิศตนเสียสละเพื่อบ้านเมือง ทำงาน 
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ปละ ๓๖๕ วันจวบจนทุกวันนี้ เปนผู้ที่ทำให้พี่สงกรานต์เริ่มสนใจเรื่องเกี่ยวกับ

สังคม 

พี่สงกรานต์ เริ่มต้นด้วยงานบริการวิชาชีพเภสัชกรรมในชนบท  

และวันนี้ พี่ทำหน้าที่เปน ผู้อำนวยการ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

ชักชวนให้แก่คนหนุ่มสาว และเครือข่ายภาคประชาชน ได้เข้ามาร่วมคลี่คลาย

ปัญหาน้ำเมาให้ขยายวงกว้างมากขึ้น แม้จะถูกต้านจากบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิต

และจำหน่ายน้ำเมา แต่เภสัชกรจากรั้วจามจุรี คนดีจากกรุงเก่าผู้นี้ก็หาได้ 

หวั่นไหว ประหวั่นพรั่นพรึงไม่ เพราะเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือ การป้องกันมิ

ให้น้ำเมามาสร้างความล่มสลายให้กับสังคมไทย โดยเฉพาะเยาวชน  

พี่เคยพูดว่า “น้ำเมา คือ มะเร็งร้ายที่คอยกัดกร่อนสังคม” ตลอด

ระยะเวลา ๑๐ ป ที่ผ่านมาพี่ใหญ่ใจดีคนนี้จึงอุทิศตัวเพื่อต่อสู้กับระบบ

ทุนนิยมที่เข้ามาฉกฉวยผลประโยชน์ในคราบของธุรกิจน้ำเมา และผลักดัน 

ให้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตราออกมาเปนกฎหมายเพื่อ

ใช้ควบคุมการจำหน่ายเหล้าของสังคมไทย 

ตลอดชีวิตงานกว่า ๓๖ ป ที่พี่สงกรานต์รับผิดชอบต่อสังคม ได้พิสูจน์

ให้เห็นอย่างโดดเด่นและประจักษ์ชัดว่าเหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้รับการเชิดชู

เกียรติเปน “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม”  

๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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รางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมของพี่สงกรานต�: 

รางวัลเกียรติยศของคนไทย

ภญ.ป�ทมา สุนทรศารทูล

ดิฉันรู้ จักกับพี่สงกรานต์ตั้ งแต่ยั ง เปนนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากดิฉันเปนอาสาสมัครช่วยอาจารย์สำลี 

ทำโครงการวิจัยการใช้ยาของชุมชน และเปนสมาชิก (ก่อตั้ง) กลุ่มศึกษา

ปัญหายา ดิฉันจึงมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับพี่สงกรานต์ 

หลังสำเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พี่สงกรานต์ก็ก้าวเข้าสู่บทบาทของเภสัชกรชุมชนอย่างภาคภูมิ และมีโอกาสได้

เรียนรู้ถึงปัญหาการใช้ยาของประชาชนอย่างแท้จริง โดย เฉพาะอย่างยิ่งใน

ชนบท อย่างที่หาไม่ได้ในห้องเรียน (ทีมวิจัยการใช้ยาของชุมชนของเรา  

มีโอกาสได้ไปเยี่ยมศึกษา ร้านยา ของพี่สงกรานต์ ที่ปากช่องด้วย) พี่สงกรานต์

ได้นำปัญหาเหล่านี้เข้าหารือกับกลุ่มศึกษาปัญหายา ซึ่งพวกเราก็ช่วยกันหา

ทางแก้ไข ที่จำได้แม่น คือ ปัญหาการขายยา prednisolone ร่วมกับ

phenylbutazone ให้แก่เกษตรกรที่มีอาการปวดเมื่อย ซึ่งในสมัยนั้นมีการใช้

กันอย่างแพร่หลาย 

แม้ในช่วงหลังดิฉันจะไม่ได้พบกับตัวพี่สงกรานต์ ดิฉันก็ทราบถึง 

ผลงานของพี่เขาตลอดมา เช่นการทำงานให้ สสส. ในโครงการเลิกเหล้า  

ซึ่งนับเปนโครงการที่ เปนประโยชน์ไม่เพียงแต่กับตัวผู้ที่ เลิกดื่มเองและ

ครอบครัว แต่ยังเปนประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมโดยรวมอีกด้วย  
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ในวาระที่พี่สงกรานต์ได้รับการยกย่องด้วยการได้รับรางวัล เภสัชกรดี

เด่นเพื่อสังคม จากมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ในครั้งนี้ อยากให้พี่ทราบว่า

น้องมีความยินดีเปนอย่างยิ่ง น้องภูมิใจมากที่ได้รู้จักและเคยได้ร่วมงานกับพี่ 

และถือว่าคนไทยทั้งประเทศก็ได้รับรางวัลไปด้วย ขอเปนกำลังใจให้พี่มุ่งมั่น 

ต่อไป อีกหน่อยสังคมของเราก็จะมีแต่คนที่มีสุขภาพดี ขอขอบคุณพี่สงกรานต์

แทนคนไทยทุกคนค่ะ 

ตุ้ม (ปัทมา สุนทรศารทูล) 

๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 



40 �

เภสัชกรดีเด�นเพื่อสังคมประจำป� พ.ศ. ๒๕๕๕

สุดารัตน� สุวรรณพงศ�

มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 

กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) กับ “งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน 

(สสช.)” ซึ่งเปนงานภาคสนามในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๘ กศย. เน้นทำวิจัย 

และรณรงค์แก้ปัญหายาชุด ยาซอง ในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา ได้เกิดความร่วมมือเพื่อสรรสร้าง “สหกรยา” ในชุมชนใน

ลักษณะ ๓ ประสาน คือ ๑) ชาวบ้าน/ผู้นำชาวบ้าน (พื้นที่ทำงาน ๘ หมู่บ้าน 

คือ หมู่บ้านทุ่งสว่าง ฝายโบสถ์ หนองไทร หนองสะแก หนองกระเทียม  

กุดโดก ใหม่ศรีสุข และเกาะลอย) ๒) โรงพยาบาลด่านขุนทด ๓) กศย.  

งานภาคสนามของกศย.ในส่วนกลางนำโดย อ.สุนทรี วิทยานารถ

ไพศาล พี่จิ๋ว-เพียงพร พนัสอำพน ฯลฯ ส่วนพี่สงกรานต์ ภาคโชคดี เปน

หัวหน้าทีมอาสาสมัครทำงานในพื้นที่เต็มเวลา รับหน้าที่ประสานงานหลักกับ

ชาวบ้าน, โรงพยาบาล, และ กศย. (สำนักงานในกรุงเทพและอาสาสมัคร 

ในหมู่บ้าน) ลงพื้นที่สำรวจรวบรวมข้อมูลปัญหาพื้นฐานและปัญหาการใช้ยา 

จัดกิจกรรมผลิตสื่อ จัดอบรมความรู้ด้านสุขภาพแก่ชาวบ้าน: การใช้ยาที่

เหมาะสม การใช้สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง การป้องกันโรค โภชนาการ  

สุขอนามัย สร้างส้วม รวมทั้งสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจ (ปัญหาปากท้อง) 

เช่น การทำการเกษตรไร่นาผสมผสาน การจัดตั้งสหกรข้าว การทำยาฆ่าแมลง

จากสมุนไพร เปนต้น 

หมอสงกรานต� (ของชาวบ�าน) กับสหกรยา
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ทางโรงพยาบาลด่านขุนทด มีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งสหกรยา 

ในชุมชน โดยมี นพ.สมบูรณ์ นันทานิช เปนผู้อำนวยการโรงพยาบาล  

และ ภญ.ประไพ พงศสถาพร เปนเภสัชกรประจำรพ.คนแรก และเปนหลัก 

ในการเชื่อมความสัมพันธ์/แนวคิดระหว่างหมู่บ้านที่มีความต้องการสหกรยา 

และมีกลุ่มเข้มแข็งในการริเริ่มจัดตั้งสหกรยา ผู้นำชาวบ้านมีทั้ง พระ ผู้ใหญ่

บ้าน อสม. กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มหนุ่มสาว  

ต่อมา ภญ.ประไพ เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถยนต์ ภญ.จุไรรัตน์  

นันทานิช ได้ย้ายเข้ามาทำงานที่รพ.ด่านขุนทด และสานต่องานอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีพี่สงกรานต์เปนผู้เชื่อมโยงทุกฝาย 

แปว (สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์) เข้ามาเปนอาสาสมัครในพื้นที่ 

อ.ด่านขุนทด (ปลายป ๒๕๒๗) ตอนนั้นพี่สงกรานต์ยังดูแลเราอยู่ รู้สึกว่า 

เราโชคดีที่มีหัวหน้าเปนนักปฏิบัติธรรม (แบบสันติอโศก) ถือศีลแปด  

กินมังสวิรัติ กิจวัตรประจำวัน คือ ปฏิบัติธรรมทุกเวลา ตื่นตีสาม สวดมนต์ 

ทำสมาธิ ทำอาหารทานเอง ขัดห้องน้ำ ซักผ้า เข้าหมู่บ้าน/ทำงาน นอน ๓ ทุ่ม 

(งดประชุมและกิจกรรม) อาหารมื้อเช้าถ้าไม่ได้เข้าหมู่บ้านพวกเราจะได้กิน

ข้าวหุงรวมกับถั่วเหลือง พร้อมแกงจืดสารพัดผักที่พี่เขาจะหาได้ ส่วนใหญ่จะ

เปนใบแคจากต้นหน้าบ้าน และอาหารหลักโปรตีนเกษตรกรอบผัดพริกขิง  

(ที่แม่พี่สงกรานต์ทำให้เปนประจำ)  

“หมอสงกรานต์ (ของชาวบ้าน) กับสหกรยา” แปวได้เห็นผลงาน 

ภายใต้การประสานงานของพี่สงกรานต์ที่เปนรูปธรรม คือ ชาวบ้านทุกหมู่บ้าน

สามารถร่วมหุ้น (ลงขัน) ในการจัดตั้งสหกรยา (หมายถึงความร่วมมือของ 

ชาวบ้าน) ได้สำเร็จแล้ว ซึ่งทางโรงพยาบาลมีระบบสนับสนุนการจัดหายา

สามัญประจำบ้านให้แก่สหกรยา โดยมี อสม. เปนผู้รับผิดชอบ มีการจัดทำ
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บัญชียา (และบัญชีสินค้าบางหมู่บ้านจำหน่ายสินค้าจำเปนในสหกรด้วย)  

และการจัดทำบัญชีการเงิน บัญชีต่างๆ ที่ อสม. และชาวบ้านจัดทำดูเปน

ระเบียบเรียบร้อย สามารถตรวจสอบและส่งต่อให้เวรผู้รับผิดชอบคนต่อไป 

ดูได้ 

แปวได้เห็นผลงานทางความคิดของพี่สงกรานต์ ผ่านการพูดคุย

ระหว่างพี่สงกรานต์กับผู้นำชาวบ้านทั้ง พระ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และข้าราชการ

ในพื้นที่ เปนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทำให้เกิดการพัฒนาความรู้ 

ความคิด และมุมมองต่างๆ ทั้งนี้เพราะคุณสมบัติพิเศษในการใช้ธรรมะสร้าง

สัมพันธภาพกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ของพี่สงกรานต์ 

การปฏิบัติตนเปนตัวอย่างที่ดี ใช้ชีวิตเรียบง่าย การเปนผู้ให้ด้วยใจที่

บริสุทธิ์ เปนผู้สอนด้วยการปฏิบัติจริง ทำให้ผลงานสหกรยาสำเร็จได้อย่างมี

ระบบ มีระเบียบแบบแผน และทุกคนมีความรู้สึกเปนเจ้าของร่วมกันตาม 

หลักของสหกรอย่างแท้จริง  

สำหรับแปวเองเปนความภูมิใจอย่างมากที่ในช่วงหนึ่งของชีวิต  

ได้ศึกษาธรรมะจากการปฏิบัติจริงของคนธรรมดาคนหนึ่ง ที่รักษาศีลได้ 

อย่างมั่นคงทั้งกาย และใจ จึงขอขอบพระคุณทุกคำแนะนำ สั่งสอน และ 

เตือนสติ จนทำให้มีหลักในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างพอเพียง  

พี่สงกรานต์ ยึดหลักธรรมะเปนแนวความคิดในการทำงานเพื่อสังคม

มาตลอด จึงสมควรอย่างยิ่งกับ “รางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ขออานิสงส์ผลบุญของคุณงามความดีสนองตอบให้ พี่สงกรานต์ ภาคโชคดี 

ประสบแต่ความสำเร็จในชีวิตทุกประการเทอญ 

๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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คนที่โลกธรรมไม่อาจทำร�ายได�

ภญ.สุดสายธรรม หลิมกำเหนิด

ดิฉันรู้จักพี่สงกราณต์ ภาคโชคดี ในฐานะของญาติธรรมชาวอโศก

ท่านหนึ่ง ที่จบจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แม้จะไม่เคย

ทำงานกับพี่สงกรานต์เลย แต่ก็รู้จักและทักทายกัน ดิฉันสัมผัสได้ถึงอุปนิสัยที่

เย็นให้ความสบายใจแก่ผู้ที่มาติดต่อด้วย ส่วนมากพี่จะทำงานหรือประสาน

งานกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกได้เปนอย่างดี ด้วยบุคลิกที่อ่อนน้อม  

รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอย่างจริงใจ เปนคนพูดน้อย แต่คม และมีข้อคิด

ดีๆ ในคำพูดเยอะ พี่จะมีมารยาทรู้สมมุติทางสังคมมาก มักไม่สอน แต่สร้าง

เงื่อนไขที่พาคนอื่นไปเรียนรู้สัมผัสความจริงด้วยตนเอง เปนคนสอนคนอื่นด้วย

การกระทำของตนเอง พี่สงกรานต์คงไม่รวยในความรู้สึกของดิฉัน เพราะพี่

พร้อมที่จะเลิกจากกิจการส่วนตัวได้ทันทีหากมีงานที่คิดว่าได้ ประโยชน์แก่

สังคมมากกว่า และหากพี่จะได้รับรางวัลเปนบุคคลตัวอย่างในสถาบันใดก็ตาม

ก็นับว่าสมควรแล้ว แต่สิ่งนั้นก็จะไม่ทำร้ายพี่แน่นอน เพราะที่แน่ๆ พี่เปนคนที่

โลกธรรมไม่อาจทำร้ายได้ 

๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ตัวตนของพี่สงกรานต�

ป�ทมาวดี กสิกรรม

ข้าราชการบำนาญสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  

อาสาสมัครสุขภาพบุญนิยม เครือข่ายชุมชนชาวอโศก 

ยากที่จะหา  คนที่ เปนกัลยาณมิตร ที่ ให้สัมมาทิฐิทั้งทางโลก 

และทางธรรม 

ยากที่จะหา คนที่ เข้าใจ ให้โอกาส และให้อภัยคนอื่นเมื่อ 

ทำงานร่วมกัน 

ยากที่จะหา คนที่ทำตนเปนตัวอย่างมากกว่าการตำหนิหรือ 

พร่ำสอน 

ยากที่จะหา คนที่อ่อนน้อมถ่อมตน รับฟังคนอื่น แต่ยืนหยัด  

กล้าหาญที่จะแสดงจุดยืนของตน 

สิ่งเหล่านี้เราหาได้จากตัวพี่สงกรานต์ ตลอดเวลาเกือบ ๔๐ ป ที่ได้

ร่วมงานกันมาในหลายๆ องค์กร 

ขอคารวะแด่พี่สงกรานต์ที่เคารพ 

ปัทม์ 

๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ภก.สงกรานต� ภาคโชคดี ในโอกาสรับรางวัล 

“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม”

ทันตแพทย�กฤษดา เรืองอารีย�รัชต�

ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
หรือ “พี่สงกรานต์” ของชาว สสส. ถือเปนภาคีคนสำคัญของ สสส. เปน 
นักต่อสู้ที่มีความชัดเจน มุ่งมั่นในการทำประโยชน์เพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
และยาวนาน 

ตลอดเส้นทางชีวิตการทำงานของ พี่สงกรานต์ เปนผู้ที่เหมาะสม 
ยิ่งกับคำว่า “ดีเด่น” และ “เพื่อสังคม” อย่างแท้จริง เพราะหลายครั้งของ 
การทำงาน ต้องถูกกระแทกแรงๆ จากฝายที่ไม่เห็นด้วย ทั้งการข่มขู่ การกล่าว
ร้าย ต้องต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลระดับสูงในระดับประเทศที่สูญเสียประโยชน์ และ
สามารถใช้ทุกวิธีเพื่อหวังทำลายกำลังใจในการทำงานของพี่สงกรานต์ให้ลดลง 
แต่พี่สงกรานต์กลับไม่เคยท้อถอยและไม่เคยละทิ้ง “เป้าหมาย” ที่มุ่งยกระดับ
คุณภาพชีวิต ของคนไทยและสุขภาวะของสังคมโดยรวม 

ในฐานะ ผู้จัดการ สสส. ต้องขอขอบคุณ พี่สงกรานต์ ที่ได้ร่วมกัน
ผลักดันงานสร้างเสริมสุขภาพ ทำให้คนไทยตระหนักถึงพิษภัยร้ายของ 
เครื่องดื่ม “แอลกอฮอล์” ช่วยลดจำนวนนักดื่มทั้งหน้าเก่า และหน้าใหม่ ไม่ให้
เข้ามาสู่วงจรของการทำลายสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

พี่สงกรานต และเครือขายองคกรงดเหลา ถือเปน กำลังสำคัญของ
ประเทศ ที่ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับคนไทย และสรางสังคมสุขภาวะ
ใหเกิดขึ้นอยางแทจริง 

๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ทันตแพทย�สุปรีดา อดุลยานนท�

รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

ถึงวันนี้ ชื่อของ “สงกรานต์ ภาคโชคดี” เปนสัญลักษณ์ของ 

การรณรงค์งดเหล้าของประเทศไทยไปแล้ว 

ในฐานะของคนหนึ่งที่ร่วมสังเกตการณ์ และร่วมงานการควบคุม 

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตั้งแต่ป ๒๕๔๖ ผมไม่รู้สึกแปลกใจ 

แต่อย่างใด เพราะได้เปนประจักษ์พยานของการก่อตัว จาก “บุคคล”  

สู่ “ขบวนการ” ทางสุขภาวะเรื่องนี้ และได้เห็นบทบาทของคุณสงกรานต์ที่ 

“เชื่อ” และ “มีใจ” กับงานนี้มาตลอด 

อาจกล่าวได้ว่า “เครือข่ายองค์กรงดเหล้า” คงก่อตัวเปนเครือข่าย

ใหญ่โต กว้างขวาง เช่นทุกวันนี้ไม่ได้ ถ้าไม่ได้พลังการประสานงานอย่างกัดติด

ของเภสัชกรสังคมผู้นี้ ในช่วงปแรกๆ ของการสานเครือข่าย สานงาน สานใจ 

ผมไม่รู้สึกแปลกใจเช่นกัน ที่รางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม”  

(และรางวัลอื่นๆ ในอนาคต) จะถูกมอบให้คุณสงกรานต์ เพื่อเชิดชูงานที่ทำ

ผ่านมาในชีวิต 

อยากให้รางวัลนี้เปนแสงไฟฉายให้เห็น “การอุทิศตนเพื่ออุดมการณ์

ทางสังคม” “ความมุ่งมั่น ตั้งใจ” “ความซื่อตรง” และคุณลักษณะอื่นในตัวตน

ของคุณสงกรานต์ 

เพื่อที่เราจะได้มีความหวัง ถึงรอยเท้าใหม่ๆ ของ “นักสร้างสรรค์

สังคม” ที่จะได้ก้าวตามมา 

๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

การอุทิศตนเพื่ออุดมการณ�ทางสังคม
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พี่ชายคนนี้เป�นแบบอย่างที่ดี

นายแพทย�สมาน ฟูตระกูล

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

กระทรวงสาธารณสุข 

พี่สงกรานต์เปนตัวอย่างที่ดีมากให้กับน้องๆ สำหรับการประพฤติ 

ปฏิบัติตน ครองตน โดยมีความสุขุม เยือกเย็น สุภาพ กับทุกคน แม้กับธุรกิจ

ฝายตรงข้าม แต่มีความจริงจัง และจริงใจ มีจุดยืนทางฝายธรรมะที่มั่นคง 

นอกจากนี้ เรื่องการครองตน ก็เปนตัวอย่างที่ดี ผมไม่เคยเห็นใครไม่รัก 

พี่สงกรานต์ ทั้งอาจารย์ผู้ใหญ่ เพื่อนร่วมงาน และน้องๆ ทุกคน ต่างก็รัก 

และศรัทธาพี่สงกรานต์ สุดท้าย คือ เรื่องการครองงาน พี่ชายคนนี้ก็เปนแบบ

อย่างที่ดีในความเสียสละ จริงใจ จริงจัง กับงาน ไม่ว่าจะมีความยากลำบาก

เพียงใด ห่างไกลเพียงไหน หรือเวลาดึกดื่น วันหยุดต่างๆ พี่สงกรานต์ก็ 

เสียสละ และมีความสุขกับการทำงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่ย่อท้อ 

ประการสุดท้ายที่ผมได้เรียนรู้จากพี่สงกรานต์คือ พี่สงกรานต์เปนคนที่ใฝ 

เรียนรู้ ไม่ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ พี่สงกรานต์จะสามารถเรียนรู้และ

ประยุกต์ใช้ให้เปนประโยชน์กับการทำงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้เสมอ 

๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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หัวใจที่เต็มเป��ยมไปด�วย

“ความเชื่อมั่น ความเสียสละ และธรรมะ”

นายแพทย�ทักษพล ธรรมรังษี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา  

สำนักงานพัฒนานโยบายระหว่างประเทศ 

ผมรู้สึกยินดีเปนอย่างยิ่งที่พี่ได้รางวัลที่เหมาะสมนี้ และผมรู้สึกเปน

เกียรติอย่างสูงที่ได้เขียนคำชื่นชมนี้ พี่เหมาะสมกับรางวัลนี้อย่างยิ่งครับ 

เหมาะสมทุกประการ 

ผมรู้จักพี่ครั้งแรกราวป ๒๕๔๔-๒๕๔๕ ขณะที่พี่ยังเปนทีมงานของ 

คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ สมัยเปนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

จากนั้นก็ในอีกหลายฐานะ หลายบทบาท เรื่อยมา ทั้งเปนทางการและไม่เปน

ทางการ 

แต่ไม่ว่าบทบาทอะไร พวกเราจะรับรู้ได้ถึง “ขนาดของหัวใจ” ของพี่

สงกรานต์ ครับ หลายๆ ครั้งผมสงสัยว่า หัวใจของพี่ไม่ได้ทำด้วย “เลือดและ

เนื้อ” หากแต่เปนหัวใจที่เต็มเปยมไปด้วย “ความเชื่อมั่น ความเสียสละ และ

ธรรมะ” 

ยินดีกับพี่จริงๆ ครับ 

หมอเมฆ ทักษพล 

๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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สงกรานต� แม่ทัพของเครือข่ายงดเหล�า

บังอร ฤทธิภักดี

เครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบในอาเซี่ยน (SEATCA) 

หากเมื่อ ๑๐ ปที่แล้ว พี่สงกรานต์ไม่ได้ลุกขึ้นมาเปนแม่ทัพ  

จัดตั้ง “เครือข่ายงดเหล้า” วันนี้เด็กไทยอาจร้องเพลงโฆษณาเบียร์ได้ขึ้นใจ  

ยิ่งกว่าเพลงชาติอาจเปนได้ 

ประเทศไทย และคนไทย ได้รับอานิสงส์ อย่างใหญ่หลวง ต่อสิ่ง 

ที่พี่สงกรานต์และเครือข่ายงดเหล้า ได้ลงแรงลงใจทำงานอย่างต่อเนื่อง 

ในช่วง ๑๐ ที่ผ่านมา ขอบคุณ พี่สงกรานต์ แม่ทัพของเครือข่ายงดเหล้า 

นับไดัว่าพี่สงกรานต์ ได้นำประสบการณ์สำคัญจากทำงานภาคสนาม 

๓๐ ป ที่ผ่านมา ในเรื่องรณรงค์ให้มีการ ลด ละ เลิก การขาย การใช้ยาซอง  

ยาชุดอันตรายตายผ่อนส่ง มาใช้ เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน  

อย่างต่อเนื่อง  

ขอแสดงความยินดีกับรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ที่พี่

สงกรานต์ได้รับในครั้งนี้ค่ะ 

๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ยินดีกับพี่สงกรานต� ภาคโชคดี

ผู�ช่วยศาสตราจารย� ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย

หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดิฉันรู้จักพี่สงกรานต์สัก ๒๐ ปที่แล้วมา ตอนนั้นดิฉันทำงานที่

สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน (สสม.) โดยเรื่องยาและ

กองทุนยาเปนองค์ประกอบที่สำคัญหนึ่งของงาน สสม. เลยได้มีโอกาสร่วมงาน

ทั้งในรูปของงานรัฐและงาน NGOs ผ่านกลุ่มศึกษาปัญหายาซี่งมี อ.สำลี ใจดี 

เปนผู้ผลักดันหลัก และพี่สงกรานต์ก็เปนสมาชิกที่แข็งขันผู้หนึ่งในกลุ่มศึกษา

ปัญหายา 

สิ่งที่น่าประทับใจของพี่สงกรานต์คือความสุภาพ อ่อนโยน ทำงาน

จริงจังอย่างเงียบๆ พี่เคยเล่าถึงการเลิกทำร้านขายยาแต่มาเปนเจ้าหน้าที่ 

ของกลุ่มศึกษาปัญหายา โดยคิดว่าการขายยาเปนธุรกิจที่ค้ากำไรเกินควรและ

ไม่น่าจะเปนวิถีชีวิตที่พี่จะเลือก พี่มาเปนอาสาสมัครเต็มเวลาในกลุ่มศึกษา

ปัญหายา ซึ่งเมื่อกว่า ๒๐ ปก่อนนั้น งานอาสาสมัครเปนงานที่ไม่มีความมั่นคง 

ถ้าจำไม่ผิดพี่เล่าว่า “อ.สำลีถามว่าจะเอาเงินเดือนสักเท่าไร พี่สงกรานต์บอก

ว่า สักเดือนละ ๓,๐๐๐ บาทก็น่าจะพอใช้ใน ๑ เดือน” พี่สงกรานต์เปน 

คนสมถะ พูดจริง ทำจริง ไม่ใช่บุคคลที่พูดอย่างแต่ทำอีกอย่าง เมื่ออยู่กลุ่ม

ศึกษาปัญหายาพี่สงกรานต์ได้ร่วมผลักดันงานสำคัญๆ เช่น การเอายา

แอสไพรินที่มีคาเฟอีนออกจากตลาด การรณรงค์และจัดการกับปัญหายาซอง

และยาชุดในชุมชน เปนต้น 
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ต่อมาทราบว่าพี่เปนสมาชิกของชาวอโศก เห็นพี่สงกรานต์ที่ไหนต้อง

ใส่เสื้อม่อฮ่อม ผมเกรียน ถือย่าม ทานมังสวิรัติ พี่เปนแบบอย่างของน้องๆ 

ในเรื่องความมักน้อย สันโดษ กินน้อยใช้น้อย เสมอมา ดิฉันก็ร่วมอนุโมทนา

และชื่นชมในการปฏิบัติจริง ปฏิบัติชอบของพี่เสมอมา 

ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพี่สงกรานต์มากขึ้น ก็เพราะพี่สงกรานต์

ทำงานเปนผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) พี่เปน 

พี่ ใหญ่ของน้องๆ ที่ทำงานรณรงค์เรื่องน้ำเมาได้อย่างยอดเยี่ยม ดิฉัน 

ทำงานด้านควบคุมยาสูบมาตั้งแต่ป พ.ศ. ๒๕๓๔ แต่การควบคุมเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์เพิ่งจะเริ่มทำกันอย่างจริงจังโดย สคล. เมื่อป ๒๕๔๑ นี้เอง แต่ก็

สามารถทำงานหลายอย่างที่ดีๆ และสร้างค่านิยมใหม่ให้สังคมไทย เช่น  

“งดเหล้าเข้าพรรษา” งานหลายอย่างของ สคล.เปนบทเรียนที่ดีให้กับงาน

ควบคุมยาสูบที่ต้องศึกษา โดยเฉพาะการทำงานกับกลุ่มรากหญ้าและ 

คนในต่างจังหวัด การรณรงค์ที่เน้นให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นใน 

ทุกเทศกาล นอกจากนั้นในช่วงนี้ สสส. อยากให้บูรณาการงานบุหรี่และ 

สุราเข้าสู่ settings และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เมื่อร่วมประชุมกับพี่สงกรานต์ 

ไม่ว่าเวทีใด ก็จะเห็นได้ว่าพี่สงกรานต์หายใจเข้า หายใจออกก็เปนเรื่องของ 

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดิฉันมักพูดเสมอว่าคนที่ทำงานเรื่องบุหรี่

และเหล้า ซึ่งเปนสิ่งเสพติดชนิดหนึ่ง มักจะ “เสพติดในการทำงาน” ด้านนั้น

ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเปน นพ.หทัย ชิตานนท์ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  

ที่ทำงานควบคุมยาสูบมายาวนานกว่า ๒๕ ป ก็ยังไม่เลิกทำงานด้านนี้  

ดิฉันคิดว่าพี่สงกรานต์ก็คงเสพติดการทำงานเรื่องควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เช่นเดียวกับอาจารย์ผู้ใหญ่ข้างต้น 
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การติดบุหรี่และสุราเปนเพราะมีสารเสพติด คือ นิโคตินและ

แอลกอฮอล์ แต่สารเสพติดที่ทำให้คนทำงานด้านนี้ ไม่เลิกที่จะทำเสียทีน่าจะ

เปน ”ความท้าทายในการสู้กับกลยุทธของบริษัทบุหรี่และน้ำเมา ซึ่งเปนงาน 

ที่ท้าทายและกระตุ้นให้เสพติด สู้อย่างไม่รู้จบเช่นกัน” 

ในวาระที่พี่สงกรานต์ได้รางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำป 

พ.ศ. ๒๕๕๕” นี้ ดิฉันขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งค่ะ เพราะรางวัลที่ได้รับนี้ 

นอกจากเปนเครื่องแสดงถึงความดีงามของพี่สงกรานต์ที่ได้ทำสิ่งดีๆ แก่สังคม

เปนเวลานานกว่าสามทศวรรษแล้ว ยังเปนรางวัลที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจและ

แบบอย่างสำหรับคนในสังคมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อีกด้วย 

จาก..........เล็ก 

๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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คนต�นแบบในการทำงานเพื่อสังคม

จะเด็ด เชาวน�วิไล

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล 

ขอแสดงความยินดีกับพี่สงกรานต์ ที่ได้เปนคนต้นแบบในการทำงาน

เพื่อสังคมมาตลอดตั้งแต่เรียน จากการได้ทำงานที่กลุ่มศึกษาปัญหายา  

จนมาถึงทำงานเรื่องรณรงค์งดเหล้า เห็นพี่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน 

อย่างเสียสละ เปนแบบอย่างให้น้องๆได้เรียนรู้ เปนต้นแบบให้น้องๆ รุ่นหลัง 

พวกผมก็ได้เรียนรู้ความมุ่งมั่นของพี่ และได้เรียนรู้การทำงาน  

ความอดทนกับการทำงานของพี่ ขอแสดงความยินดีและได้เรียนรู้การทำงาน

ร่วมกันมาตลอด 

๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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การทำงานขอให�เกิดประโยชน�ตน ประโยชน�ท่าน

ธีระ วัชรปราณี

ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

ขบวนการเครือข่ายงดเหล้า ซึ่งพี่สงกรานต์มีส่วนก่อตั้งมาตั้งแต่ 

ป ๒๕๔๖ นับเปนจุดเริ่มต้นที่มีคุณค่า เพราะเปนขบวนการภาคประชาสังคม 

ที่จะมาหนุนเสริมกลไกภาครัฐ และช่วยทำให้สังคมตื่นตัวจากปัญหา

แอลกอฮอล์ ซึ่งก่อภาระทางสังคมมหาศาล แต่สังคมกลับเพิกเฉย ดังนั้น  

หากใครสักคนที่จะออกมายืนแถวหน้า นำพาผู้คนที่ เห็นด้วยกับปัญหา  

ย่อมเปนงานที่ยาก สวนกระแส และต้องอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงที่ยาวนาน 

การที่ขบวนการงดเหล้ามีผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ ความมุ่งมั่นตั้งใจนี้ 

จึงถือเปนปัจจัยสำคัญ หากนับรวมกับภาคประชาสังคมที่กว้างขวางมากขึ้น 

การทำงานที่แหลมคมมากขึ้น พี่สงกรานต์คือคนหนึ่งที่พร้อมจะถือธงนำ หรือ 

เปนกำลังใจให้กับน้องๆ หรือปกป้องน้องๆ หากเกิดความผิดพลาด ประกอบ

กับการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายของพี่ก็เปนแบบอย่างที่ดี ดังคำสอนที่พี่บอกกับ 

พวกเราเสมอว่า การทำงานขอให้เกิดประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน 

๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ผู�นำในการ ลด ละ เลิก 

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

กมลพร มูลจันทร�

ความสำคัญของงานรณรงค์เพื่อให้มีการ ลด ละ เลิก การบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนไทยทุกคน เปนงานที่ 

พี่สงกรานต์ได้นำพวกเราทำและจะทำต่อไป ซึ่งส่งผลให้คนไทยลดปัญหา 

จากน้ำเมาได้มากมาย งานต้านเหล้าเปนอีกงานที่พี่สงกรานต์ได้เปนแกนนำ 

พาพวกเรา โดยเฉพาะในการขับเคลื่อน พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

ซึ่งมีคนทั่วประเทศร่วมกับเรากว่า ๑๓ ล้านคน และได้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พี่สงกรานต์เปนตัวแทนพวกเราในเวทีต่างๆ ไปบอกเล่าเรื่องราวของ

พวกเรา ที่ได้ช่วยกันทำให้สังคมลดปัญหาจากน้ำเมาอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งพี่

สงกรานต์ได้เปนตัวอย่างผู้นำที่ดีมาก ไม่ว่าจะเปน ในเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว 

เรื่องการเสียสละ เวลา แรงกาย แรงใจ ในการทำงาน จริงจัง จริงใจ อ่อนน้อม

ถ่อมตัว คือตัวตนของพี่สงกรานต์ ภาคโชคดี คะ 

๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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คำสดุดี ภก.สงกรานต� ภาคโชคดี

ประญัติ เกรมย�

ผู้ประสานงานภาคีศาสนา เครือข่ายประชาคมงดเหล้าส่วนกลาง 

เปนเรื่องไม่แปลกและไม่น่าแปลกใจเลย ที่ ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี 

หรือ ที่ผมเรียกท่านว่า “อาสงกรานต์” ที่ได้รับเลือกจากเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิให้

รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในช่วง 

๑๐ ป ที่ผ่านมา ท่านได้ผ่านเส้นทางการทำงานเพื่อสังคมมาอย่างโชกโชน  

บนเส้นทางของการทำงานรณรงค์งดเหล้า ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ที่คอยให้

คำชี้แนะและหนุนเสริมให้องค์กรนี้ ทำงานเพื่อสังคมอย่างเข้มแข็งและเปน

องค์กรต้นแบบในการฟนฟูศีลธรรม โดยเฉพาะเรื่อง การงดเหล้า ให้กลายเปน

กระแสสังคม และสังคมรับไปเปนเจ้าของปัญหาพร้อมกับทำงานร่วมกัน 

เคียงบ่าเคียงไหล่ 

แม้โดยคุณวุฒิด้านการศึกษา “อาสงกรานต์” จะเปนเภสัชกร ซึ่งดู

เหมือนว่า จะถนัดเรื่องการจำหน่าย จ่าย แจก วิเคราะห์ ให้ความเห็นในเรื่อง

ตัวยา แต่เมื่อท่านมาทำงานด้านสังคมและประชาสังคม ท่านได้ปรับประยุกต์

องค์ความรู้ในการใช้ยาของท่าน มาเปนการจำหน่ายจ่ายแจกยาแก่สังคม  

ดังจะได้จาก การที่ท่านทำงานหลายอย่าง ไม่ว่าจะเปน ยาด้านจิตใจ หรือ 

ยาด้านพัฒนาชุมชน 

ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ท่านได้ใช้

แนวคิดดังกล่าว ในการบริหารองค์กร ผ่านทีมงานที่มีความหลากหลาย ทั้ง 

วัยวุฒิ คุณวุฒิและภูมิลำเนา ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นักสำหรับคนทั่วไปใน
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การนำพาองค์กรให้มุ่งสู่การเปนองค์กรชั้นนำในการชี้นำสังคม ประชาชนและ

ประเทศในเรื่องการรณรงค์งดเหล้าได้ แต่ด้วยจิตวิญญาณแห่งการเปน  

“หมอยา” ทำให้ท่านทำงานได้อย่างราบรื่น และส่งผลประจักษ์แก่คนทั้ง

ประเทศรวมทั้งนานาชาติด้วย เพราะตลอด ๑๐ ป แห่งการฟูมฟักและหนุน

เสริม ทำให้องค์กรสร้างประโยชน์ในด้านศีลธรรมแก่สังคมมากและต่อเนื่อง 

นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาลอย แต่คือ จิตวิญญาณแห่งการเปนเภสัชกรที่มุ่งงาน

เพื่อปวงชนอย่างแท้จริง 

สิ่งที่คนตัวเล็กอย่างผม ซึ่งอาจเปนฟันเฟองเล็กๆ อันหนึ่งในองค์กร 

ได้เห็น ตระหนัก และซึมซับเทคนิค บุคลิกในการทำงานของท่านทีละเล็ก 

ละน้อย มาตลอด ๕ ป เหมือนครูพักลักจำ เห็นชัดเจน ว่าเรียนรู้ผ่านจาก

ประสบการณ์จริง จากการร่วมทำงานกับท่าน ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายใน

การดำเนินชีวิตและการทำงาน ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ ผมเชื่อว่า หลายคนที่

ได้ใกล้ชิดกับท่าน คงได้รับเหมือนกันไม่มากก็น้อย นั่นแสดงให้เห็นว่า รางวัล

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนรางวัลที่เหมาะสมยิ่งแล้ว 

ยิ่งกว่าอื่นใด คือ รางวัลแห่งความดีและความมุ่งมั่นในการทำงาน จะเปนพลัง

สำคัญทำให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักและหันมาร่วมเดินบนเส้นทางการทำงาน

เพื่อสังคมมากขึ้นในที่สุด 

๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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สดุดี อาสงกรานต�

กวินภพ แก�วก่า

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

งานเพื่อสังคม...คำๆ นี้อาจฟังดูแสลงหูใครหลายๆ คน ด้วยมักจะ 

คิดว่างานในลักษณะนี้ ต้องอาศัยทั้งแรงกายแรงใจอย่างเต็มเปยม ต้อง 

อุทิศเวลาส่วนตัวที่ผู้คนส่วนใหญ่มักใช้ไปกับครอบครัวเสียเกือบหมด  

แต่กลับให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับงานด้านอื่นๆ และเพราะเหตุ

นี้ งานเพื่อสังคม จึงเปนงานที่ถูกเมินจากผู้คนโดยทั่วไปเสมอมา 

แต่สำหรับชายที่ชื่อเภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดีแล้ว สิ่งต่างๆ  

เหล่านี้กลับไม่เคยมีอยู่ในความคิดของท่านเลยแม้แต่น้อย เพราะสิ่งเดียวที่ 

ภก.สงกรานต์นึกคิดก็คือ จะทำอย่างไรเพื่อให้ผู้คนในสังคมไทยมีความสุข  

ด้วยวิถีทางที่เปนไปได้และเอื้อประโยชน์ให้กับคนหมู่มาก และด้วยเหตุนี้  

ท่านจึงอุทิศตนให้กับการทำงานเพื่อสังคมเสมอมา และหนึ่งในบรรดาผล

สำเร็จที่จับต้องเปนรูปธรรมอย่างชัดเจนนับถึงวันนี้เห็นจะได้แก่การก่อตั้ง

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้มูลนิธิวิถีสุข ที่เปนดังป้อมปราการ

คอยขวางกั้นโทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มิให้หลุดรอดเข้ามาสู่สังคมไทย

ได้อย่างถนัดถนี่ดังเช่นในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสกัดกั้นการเกิดนักดื่ม

หน้าใหม่ ซึ่งถือเปนหัวใจสำคัญของการทำให้ตัวเลขการบริโภคสุรายาเมาของ

คนไทยโดยรวมลดน้อยถอยลง 

เปนเวลาเกือบสิบปเต็ม ที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้

การนำของ ภก.สงกรานต์ ยืนหยัดต่อสู้กับธุรกิจน้ำเมาอย่างไม่เคยย่อท้อหรือ
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หวั่นเกรงต่อภยันตรายใดๆ ทั้งยังคอยปกป้องเด็กและเยาวชนให้หลุดพ้นจาก

การตกเปนเครื่องมือทางการตลาดของบรรดากลุ่มบริษัทเหล้าเบียร์โดยไม่รู้ตัว 

เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้มักจะมีเล่ห์เหลี่ยมที่แพรวพราว แฝงฝังไปด้วย

กลยุทธ์อันแยบคายในการป้อนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาดผ่านกลุ่มคน

รุ่นใหม่อยู่เสมอ 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ศึกสงครามระหว่างธรรมะกับอธรรมศึกนี้ 

มิได้สร้างผลประโยชน์ในรูปเม็ดเงินหรือผลกำไรใดๆ ให้เกิดขึ้นกับฝายธรรมะ

เลยแม้แต่น้อย อีกทั้งยังมีโอกาสตกเปนเป้าของผู้ไม่หวังดีที่มีอยู่จำนวนหนึ่ง 

ทว่า ภก.สงกรานต์ ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า  

ก็ยังคงเดินหน้านำนาวาลำน้อยแล่นฝาคลื่นลมต่อไปด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น  

จึงไม่น่าแปลก ที่ท่านได้รับเลือกจากเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิให้รับรางวัลเภสัชกรดี

เด่นเพื่อสังคม ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๕ และเชื่อแน่ว่าด้วยรางวัลนี้ จะเปนแรงใจ

ชิ้นสำคัญ ที่ช่วยผลักดันให้ ภก.สงกรานต์ เดินหน้าทำงานเพื่อสังคมต่อไป

อย่างไม่หยุดยั้ง... 

๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ข�อความจากเพื่อน ถึง ภก.สงกรานต� ภาคโชคดี

เพื่อนร่วมร�่น

“รู้จักสงกรานต์มาตั้งแต่ป ๒๕๑๓ จนปัจจุบันก็ ๔๒ ป สมัยเรียนก็
สนิทสนมกัน แต่พอเรียนจบก็ห่างหายกันไป จน ๒-๓ ปที่ผ่านมาก็ได้กลับมา
ติดต่อกันอีก คราวนี้สนิทสนมกันมากขึ้น สงกรานต์นั้นมีใจใฝพุทธธรรมมาตั้ง
แต่สมัยเรียนจวบจนปัจจุบัน เพื่อนนั้นปฏิบัติธรรมจนถึงธรรมโดยการทำงาน
เพื่อสังคมและเพื่อผู้อื่น โดยปราศจากจิตที่คิดหรือนึกถึงตัวเอง ฉะนั้นเพื่อนจึง
เหมาะสมกับรางวัลนี้เปนอย่างยิ่ง” 

ภก.ชูวิทยา มีสถาน 

iSj

สงกรานต์ ภาคโชคดี.......เปนเพื่อนที่ใช้คำว่า *นับถือ* ได้เต็มปาก
จริงๆๆๆๆ 

ภญ.วันทนี มีสถาน 

iSj

ตั้งแต่รู้จักสงกรานต์มาจนถึงวันนี้ เห็นแต่ทำงานเพื่อคนในสังคมมา
ตลอด และไม่เคยทำให้เพื่อนๆ รู้สึกอึดอัดเวลาที่เราพบกันแม้แต่เวลาที่พวก
เราสนุกกับการรับประทานอาหารเย็นและเครื่องดื่มที่เธอต่อต้าน ซึ่งเธอไป
ร่วมโดยไม่แตะต้อง ดีใจมากจ้ะสมควรกับรางวัลนี้เปนอย่างยิ่ง 

รศ.ภญ.อาภรณี ไชยาคำ (บี๋) 
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เมื่อแรกรู้จักกับสงกรานต์ตั้งแต่ป ๒๕๑๓ นั้น รู้จักกันเพราะกีฬา 
สงกรานต์เปนคนที่สอนเทนนิสให้โดยมีสัญญาว่า ถ้าจะให้เขาเปนคนสอน  
จะต้องไม่ถอดใจเลิกเรียนก่อนที่จะเล่นเปน ระหว่างที่เรียนก็เกือบจะถอดใจ 
อยู่หลายครั้งเหมือนกัน แต่เพราะสัญญาที่ตกลงกันไว้ทำให้ยังคงมีความอดทน
เรียนจนกระทั่งเล่นเปน แล้วก้อเล่นมาตลอดชีวิต จนกระทั่งอายุมากขึ้นจึง
เปลี่ยนไปเล่นกอล์ฟแทน 

เรื่องนี้เปนตัวอย่างของความ “มุ่งมั่น” ของสงกรานต์ที่ได้ถ่ายทอดให้
เพื่อนคนนี้จำไว้เปนตัวอย่าง เปนบทเรียน แสดงให้เห็นว่าตัวสงกรานต์เองก็
เปนผู้ที่มีธรรมชาติที่จะทำอะไรต้องทำให้สำเร็จ ไม่ล้มเลิกกลางทาง ไม่ว่างาน
นั้นจะหนักหนาสาหัสเพียงใด รู้สึกชื่นชมยินดีในตัวสงกรานต์มาตลอดเวลาที่
ได้ยินว่าสงกรานต์อุทิศเวลาเกือบทั้งหมดให้แก่สังคม และในที่สุด “ทำดีต้อง
ได้ดี” สงกรานต์เหมาะสมกับรางวัลนี้เปนที่สุดแล้ว 

รศ.ภญ.ประภาวดี พัวไพโรจน์ (แป้น) 

iSj

ขอร่วมคุยถึงสงกรานต์บ้าง ตั้งแต่สมัยเรียนจะเห็นว่าเปนคนอารมณ์ดี 
มีสำนวนการแหย่ที่ไม่เหมือนใคร จะมีคารมคมคายที่ทำให้เพื่อนๆ ที่อยู่ใกล้
สนุกไปด้วย พอเข้าถึงธรรมะ ก็จะทำทุกอย่างเพื่อสังคมตลอด แม้กระทั่ง
พยายามสละเวลามาชักชวนให้เพื่อนๆ เข้าถึงธรรมะด้วย ตนเองก็ได้อานิสงส์
ด้วย ถึงแม้จะไม่สามารถเสียสละตนเองเช่นสงกรานต์ แต่ก็รู้สึกดีใจที่มีเพื่อนที่
เสียสละตนเองอย่างเต็มที่ โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ  

ภญ.จันทิพย์ มานัสถิตย์ (ตุ้ย) 
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ภูมิใจและดีใจมากที่ได้เปนเพื่อนร่วมรุ่นกับสงกรานต์....๕ ปที่ 
คณะเภสัชฯ มันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว!! ความทรงจำแวบแรกเมื่อนึกถึง
สงกรานต์คือที่โต็ะปงปอง!! จะพบเห็นสงกรานต์ตีปงปองอยู่เสมอ ร่าเริงมี
น้ำใจ แม้ตอนเรียนที่คณะฯ จะไม่ค่อยสนิทกันนัก...แต่เมื่อวันคืนผ่านไป ๓๗ ป 
ยิ่งรู้สึกซาบซึ้งที่เพื่อนได้อุทิศตนทำประโยชน์ เพื่อสังคมมาโดยตลอด โดยเปน 
Idol ในดวงใจว่าวันหนึ่งเราอยากจะทำความดีเพื่อสังคมอย่างนั้นบ้าง !!  
ขอแสดงความยินดีกับสงกรานต์ที่ประสบความสำเร็จกับรางวัลเภสัชกรดีเด่น 
เพื่อสังคมป ๒๕๕๕ เปนรางวัลที่เหมาะสมอย่างยิ่ง.... 

ภญ.ศิริวรรณ บัวงาม (กุ้ง) 

iSj

สงกรานต์เพื่อนเราคนนี้ เปนเพื่อนที่พวกเพื่อนๆ ทุกคนคงชื่นชมใน
การเสียสละอุทิศตนเพื่อสังคมอย่างจริงจัง ไม่เคยคิดเลยว่าสงกรานต์เพื่อนที่
สมัยเรียน ขี้เล่น สนุกสนาน มีพรสวรรค์ในการเล่นกีฬาทุกชนิด จะปรับ
บุคคลิกตนเองเปนคนที่ทำงานเพื่อสังคมอย่างจริงจังและสม่ำเสมอมาตลอด 
เราภูมิใจที่ได้เปนเพื่อนของสงกรานต์ค่ะ 

ภญ.จินดา ศิรามพุช (แปะ) 

iSj

ดีใจกับสงกรานต์ด้วย เหมาะกับตำแหน่งเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม
อย่างยิ่ง 

ภญ.กรรณิการ์ ฉัตรมหากุลชัย (หลุยส์) 
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เปนอีกคนหนึ่งที่รู้จักสงกรานต์มานานมาก ตั้งแต่ป ๒๕๑๑ ที่
โรงเรียนเตรียม ห้อง ๗๒๗ อยู่ปลายสุดท้ายโรงเรียน จำได้ ภาพแรกๆ ของ
นักเรียนชายตัวเล็กๆ จากโรงเรียน ภปร. ราชวิทยาลัยนั่งอยู่ข้างหลังไปสัก  
๒ แถว เยื้องแดงไปนิดเดียว แล้วก็ชื่อแปลกไม่เหมือนใครเลย สงกรานต์คนนี้
เปนนักกีฬาสมกับมาจาก ภปร. แดงเองก็ไม่ใช่นักกีฬา ได้แต่ตามดู จำได้ว่า
จุฬาป ๑ สงกรานต์เปนนักเทนนิส สจม. เราๆ ก็ไปตามดู เราๆ นี่ใครบ้างจำ 
ไม่ได้ ตั้งแต่ดูไม่เปนจนดูเปนสงกรานต์สอนให้ดู นับคะแนนกฏกติกามารยาท
ของเทนนิส. แต่มือไม่ถึงที่จะเรียนจนเล่นเปนอย่างที่แป้นเล่านี่จะกลายเปน
เล่าประวัติศาสตร์ไปแล้ว. (๔๔ ปแห่งความหลัง)  

สงกรานต์มีจุดยืนชัดเจนมานานเรื่องการปฏิบัติธรรม. และมีความ
เพียรที่จะโน้มน้าวผองเพื่อนให้เดินไปทางดีๆ อยู่เรื่อย สำหรับแดง จำได้ไม่มี
วันลืมว่า สงกรานต์บอกว่า แดง (ซึ่งไม่ไปทางวัดเลย) มีบุญเก่าเยอะ ก็ใช้ไป
ก่อน แต่บุญใหม่ก็อย่าลืมสร้างบ้างนะ ตอนนี้อายุล่วงเข้าวัยนี้ไม่รู้ว่าจะสร้าง
ทันหรือเปล่า งานเพื่อสังคมที่สงกรานต์ทำมาแดงก็ว่ามากมาย จากจุดเล็กๆ 
เริ่มจากร้านยาคุณภาพที่ปากช่องทำเลนั้นถ้าหวังรวยคงรวยมาก สงกรานต์
ก้าวสู่สังคมที่กว้างขึ้นและสร้างผลงานเพิ่มขึ้นทุกก้าวย่าง แม้ภาระหน้าที่ทำให้
ห่างกันไป แต่เพื่อนเก่ายังตามดูรับรู้และชื่นชมเสมอ รางวัลนี้สมควรแก่
สงกรานต์เปนที่สุดแล้ว. ยินดีด้วยนะเพื่อน 

ภญ.อมรรัตน์ กุลวานิช (แดง) 

iSj

I can not wait to congratulate Songkran on this occasion. 
He’s a pharmacist, 
He’s a devoted Bhuddist, 
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He’s a good friend. 
He’s a good human that every society wants 
He’s a role model for everyone to create a good society. 
HE DESERVE IT ALL FOR THE PRIZE 

ภก.ยงยุทธ พัฒนพงศ์พรชัย (โก) 

iSj

เหมาะสมแล้ว ทองแท้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เปนทอง 
ภก.สมชาย นิติศฤงคาริน (ไน้ซ์) 

iSj

Songkran, you are a good man. I am so proud of you. 
ภก.สมชาย เพ็ชรเจริญ 

iSj

สงกรานต์ก็ยังเปนคนเดิม ที่เพื่อนไม่เพียงชื่นชม แต่ยังนับถือด้วย 
เพราะสิ่งที่สงกรานต์ทำให้สังคม แบบตั้งใจทำไปเรื่อยๆ โดยไม่หยุด

อย่างนี้ 
น้อยคนจะทำได้หากไม่มีจิตมุ่งมั่นที่แท้จริง 
อย่าว่าแต่ชาตินี้เลย ต่อให้ชาติหน้าพวกเราก็ทำอย่างสงกรานต์ไม่ได้

แม้แต่กระผีก 
ถ้าตั้งรางวัลเองได้ล่ะก็จะให้รางวัลเภสัชกรดีเด่นตลอดกาลแก่เพื่อน 

ภก. ถิ่น ตะวันพิทักษ์ 
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ดีใจที่ได้เปนเพื่อนร่วมรุ่นกับคนดีศรี”สงกรานต์” ยินดีด้วยอย่างยิ่งจ้า 
ภญ.พรรณิภา จุลสุคนธ์ (นิด) 

iSj

Please tell Songkran that I am very proud of him. 
This reflects that we can be very good in different ways. 
To be awarded as the best Pharmacist of the year is a 

high point of any Pharmacist’s life. 
As his classmate and colleague, I am really pleased to 

see Songkran’s achievement being recognized by our 
community. 

Congratulations my dear friend Songkran 
Prof. Anake Kijjao 

iSj

ได้ข่าวสงกรานต์ ได้รับรางวัล ทำให้ความรู้สึกไหลออกมาอย่าง
อัตโนมัติ 

เมื่อคิดถึงเพื่อน ความรู้สึกดีๆ มักเกิดขึ้นควบคู่ไปในจิตใจของผม
เสมอ สงกรานต์ เปนเพื่อนที่ให้ความรู้สึกนี้มากเปนพิเศษคนหนึ่งของผม  

สมัยที่เรียนอยู่ด้วยกันในคณะเภสัชฯ ผมยังจดจำความสุขที่ได้รับร่วม
กับเพื่อนๆ ในคณะที่เฮกันไปเชียร์ สงกรานต์ แข่งขันปงปองที่ศาลาพระเกี้ยว 

แต่สิ่งที่ผมจดจำได้มากไปกว่านั้นในเวลาต่อมา เปนความมีน้ำใจ  
ซึ่งเพื่อนเปนฝายหยิบยื่นให้ผมมาตลอด ในขณะที่ผมเปนฝายรับน้ำใจนั้น
ตลอดมาเช่นกัน  
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ย้อนเวลาไปยี่สิบสามป สงกรานต์ เปนผู้ที่ลงไปแลกเปลี่ยนแนวคิด
และการปฏิบัติธรรม ถึงที่สวนโมกข์ ซึ่งนับเปนความเอื้อเฟอต่อความงอกงาม
ทางสติปัญญาให้แก่ผม  

และอีกแปดปหลังจากนั้น สงกรานต์ ยังเปนส่วนหนึ่งของการตัดสิน
ใจของผม ในการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต 
และต่อมาในการเยี่ยมเยือนอีกครั้ง เราได้สนทนากันที่ชายหาดไนยาง ราวสิบ
ปที่แล้ว  

ผมมีความรู้สึกว่า ไม่เพียงแต่ น้ำใจ เล็กๆ น้อยๆ ที่มีให้แก่ผมเท่านั้น 
ธารน้ำใจของสงกรานต์ยังได้เอ่อล้นไปยังเพื่อนๆ ทุกคน รวมทั้งคนอื่นๆ ใน
สังคมที่เราอยู่ร่วมกัน และมากไปกว่านั้น ยังแผ่ไปในทุกสรรพชีวิต ที่เปนเพื่อน
ทุกข์ของเราทั้งหลายด้วย 

เมื่อได้รับข่าวว่า สงกรานต์ ได้รับเกียรติเปน เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 
ผมรู้สึกชื่นชมยินดี และมีความสุข เหมือนเมื่อครั้งผมและเพื่อนๆ ไปเชียร์
สงกรานต์แข่งปงปองที่ศาลาพระเกี้ยว  

ผมแน่ใจว่า สมควรอย่างยิ่ง ที่สังคมจะต้องประกาศความดีที่มีอยู่แล้ว
ในตัวสงกรานต์ ออกมา เพื่อเปนกำลังใจให้แก่ผู้อื่น ที่กำลังตั้งใจทำสิ่งดีๆ อยู่
ในสังคม ได้มุ่งมั่นต่อไป  

ภก.ชูแรง เวชประสิทธิ์ / ภูเก็ต 

iSj

“ขอแสดงความชื่นชม ยินดี กับสงกรานต์ เพื่อนคนดีของเรา”  
เพื่อให้สงกรานต์ทราบว่า เพื่อนๆ รับรู้ในคุณความดีที่ปฏิบัติมา 

ตลอดค่ะ 
ภญ.ชวลี มณีฉาย 
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Congratulations for your recognition. You deserve it. You 
are a very good role model to the society. 

I am proud to be your friend. 
Sirilax Rojan 

iSj

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้ ขอชื่นชมกับ ภก.สงกรานต์ 
ด้วยความจริงใจ 

ขอให้ความดีงามที่ ภก.สงกรานต์ ได้สั่งสมไว้มีอานุภาพเผื่อแผ่ให้
สังคมได้สติได้สำนึกดีด้วย 

ด้วยความจริงใจ 
ภก.นพดล เรืองฤทธินนท์ 

iSj

เหมาะสมที่สุดแล้วกับรางวัลที่เพื่อนได้รับ ไม่เพียงแต่งานทางโลก 
เพื่อสังคม  

แต่ยังรวมถึงงานทางธรรมเพื่อพาตนและเพื่อนมนุษย์ไปสู่ทาง 
พ้นทุกข์ด้วย 

ซึ่งได้รับรางวัล (ผล) นั้นๆ เองอยู่ตลอดเวลาแล้ว 
ขอแสดงความชื่นชมด้วย 

ภก.ปรีชา ภญ.สุกัญญา คงธนารัตน์ (ตองและตุย) 
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ยินดีกับวันนี้วันที่เธอสุขสันต์ 
รับรางวัลความดีที่สะสม 
เปน เภสัชกรดีเด่น น่าชื่นชม 
สมภิรมย์เพื่อนเรานามสงกรานต์ 

รศ.ดร.ภญ.อรษา ปานเจริญ 

iSj

สงกรานต์ ชายตัวเล็ก ใจใหญ่ เต็มไปด้วยพลัง ความมุ่งมั่น มีศรัทธา
ในตนเองและผู้อื่น เปนผู้มีความมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อนสังคมที่เต็มไปด้วยการ
มอมเมา ด้วยน้ำเมา การเอาเปรียบ และกิเลสต่างๆ ไปสู่สังคมที่สวยงาม  
มีความสุข 

ภก.คทา บัณฑิตานุกูล 

iSj

Congratulations on receiving “The Outstanding Pharmacist 
for Society 2012” award. 

You deserve this great recognition of your continuing 
dedication to society.  

All the best for your future endeavors. I am sure there 
will be many more successes to come. 

Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn (Goongnang) 

iSj
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สงกรานต� หมอยา ผู�พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู�ช่วยศาสตราจารย� ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) 

รู้จักสงกรานต์ ภาคโชคดี เมื่อเข้าเปนนิสิต ปที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๓) 

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๒ 

สงกรานต์ได้เล่าให้ฟังถึงการทำงานกับครูในพื้นที่ชนบท โดยเริ่มต้น โครงการ

แด่น้องคนเล็ก ที่ อ.บัวใหญ่ และ อ.ประทาย จังหวัดนครราชสีมา เปน 

การร่วมงานกับชมรมพุทธธรรม ศิริราช และชุมนุมพุทธศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับโครงการ

ศาสนาเพื่อสังคม สมัยนั้นพระไพศาล วิสาโล ยังเปน ฆราวาส ประมุข  

โอศิริ สมลักษณ์ หุตานุวัตร และอีกหลายท่าน จนได้มาร่วมกันพัฒนาเปน 

โครงการแด่น้องผู้หิวโหย จัดงานนิทรรศการ เด็กขาดสารอาหาร ที่กระทรวง

ยุติธรรม (หน้าสนามหลวง) ในสมัยนั้น ไทยมีปัญหาความยากจน ทำให้เด็ก

ขาดสารอาหาร-ระดับรุนแรง จนถึงเสียชีวิต ไปมากทีเดียว 

มีการร่วมจัดงานผ้าปาข้าว มีการเปดตลาดนัด ที่บ้านเซเวียร์ ทั้งรับ

บริจาคข้าว ขายของมือสองที่ได้รับบริจาค เพื่อนำเงินจากการทอดผ้าปา  

ไปตั้งกองทุน ศูนย์เด็กเล็กที่ ภูโค้ง วัดท่ามะไฟหวาน สมัยนั้นท่านอาจารย์ 

คำเขียน เปนเจ้าอาวาส ทำให้ผู้ เขียนเข้ามาสู่แวดวงงานพัฒนาชนบท  

มาจนถึงทุกวันนี้ นับได้ว่า โครงการแด่น้องผู้หิวโหย (ที่มีความเปนมาจาก 

โครงการแด่น้องคนเล็ก) เปนการเปดศักราชใหม่ของการรับบริจาค จาก

ประชาชนรายย่อยในประเทศไทย เดือนละ ๓๐ บาท (บางท่านสนับสนุน 

มาจนถึงทุกวันนี้) มีการขยายงานต่อไปถึงการรับบริจาคจากนักเรียนไทย  
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และคนไทยในต่างประเทศ เงินบริจาคนำมาทำอาหารกลางวันสำหรับ 

เด็กนักเรียนในชนบท รวมทั้งการทำการเกษตรด้วย (ทั้งในโรงเรียน และ 

ศูนย์เด็กเล็ก) ใช้เงินบริจาคเพียงวันละ ๑ บาทเท่านั้น (ปัจจุบันโครงการ

อาหารกลางวันได้นำมาเปนนโยบายของกระทรวงต่างๆ และขยายไปใน

โรงเรียนมากขึ้น) ต่อมามีดารา นักแสดง นักสื่อสาร ร่วม แสดงความจำนง 

ร่วมสนับสนุน จนเกิดรายการบทกวี และ นำเสนอออกทางช่องทีวีช่อง ๓  

(ในป พ.ศ. ๒๕๒๘) ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง และต่อมายังมีการจัด

คอนเสิร์ต เพื่อมอบรายได้อีกด้วย 

บทกวี แด่น้องผู้หิวโหย 

โดยวิสาคัญทัพ

ที่ไร้ ก็ไร้สิ้น ที่มีกิน ก็เกินมี 

ที่ใด จะพอดี คือคำถาม ประจำมา 

มีทุกข์ ในเรือนกาย มีความตาย ในดวงตา 

น้ำนม แห่งมารดา ในสายเลือด ยังเหือดหาย 

ทุกคำ คือชีวิต ทุกชีวิต อันเรียงราย 

คือคน ที่เกิดกาย มาร่วมถิ่น แผ่นดินเดียว 

ริ้วนี้ ใช่แพรพรรณ คือริ้วอัน ซี่โครงเรียว 

ขานี้ ใช่ขาเปรียว ที่เดินอวด ประกวดกัน 

ดินเอย โอ้ดินนี้ ยังพอมี ให้แบ่งปัน 

เพียงเพื่อ ได้อิ่มพลัน มิรู้อัน ตรายมา 

แด่น้อง ผู้หิวโหย เพียงท่านโปรย ความเมตตา 

น้อยหนึ่ง นะกรุณา ต่อชีวา ตาดำดำ 
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ปัจจุบัน โครงการแด่น้องผู้หิวโหย เปนงานส่วนหนึ่งของมูลนิธิเพื่อ

การพัฒนาเด็ก มีการขยายพื้นที่ทำงาน เช่น แม่ฮ่องสอน สุรินทร์ ศรีสะเกษ 

และเมื่อเกิดซึนามิที่ภาคใต้ ก็ทำงานกับเด็กกำพร้า ลูกหลานคนอิสานที่ไป

ทำงาน และเสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้น มูลนิธิฯ ขยายงานไปหลายด้าน เช่น

แรงงานเด็ก สื่อมวลชนเพื่อเด็ก ดังคำกลอนประจำมูลนิธิ 

“ เพื่อเด็กน้อยร้อยพัน ได้อิ่มท้อง เพื่อน้องน้องหลุดพ้นคนกดขี่ 

เพื่อเด็กไทยซึมซับรับสิ่งดี เพื่อให้มีผู้ใหญ่ใฝช่วยกัน” 

ทั้งนี้ สงกรานต์ เริ่มต้นชีวิตหมอยาโดยทำงานปฏิบัติการวิชาชีพ อยู่

ประจำร้านยา ที่บ้านเดิม คือ ที่ อ.ปากช่อง ในยุคนั้น นับได้ว่าเปน เภสัชกร

รุ่นแรกๆ ที่อยู่ประจำร้านยาในชนบท หาได้ไม่ง่ายนัก จนกระทั่งปดร้านยามา

เปนกรรมการ กศย. และผู้นำทีมทำงานพัฒนาสุขภาพอนามัยชุมชน ที่ 

อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นับได้ว่า สงกรานต์ ภาคโชคดี เปนกัลยาณมิตร 

ที่ทำงานพัฒนาชีวิตทุกด้านของชาวชนบท และมุ่งใช้ธรรมเปนฐานหลัก 

ทำงานอย่างพากเพียร มุ่งมั่น ไม่ท้อถอย สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

เปน “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” 

ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมรุ่น สงกรานต์ ผู้เปนกัลยาณมิตรของ

สังคมอย่างแท้จริง ทำงานทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้า ถ่อมตัว ต่อเนื่อง ยืนหยัด  

ชี้ทางสว่าง 

ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี  

อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

อดีตประธานกลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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ประวัติและผลงาน เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เภสัชกรสงกรานต� ภาคโชคดี

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๐๒๗๖๐ 

ตำแหน่ง/ที่ทำงานป�จจุบัน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า  

 ๑๑๐/๒๘๘ ซอยโพธิ์แก้ว แยก ๔ ถนนนวมินทร์  

 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม  

 กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 

ที่อยู่ป�จจุบัน ๔๗/๖๗ ซอยรามคำแหง ๑๐๒ ถนนรามคำแหง 

 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  

 กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 
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สงกรานต์ ภาคโชคดี เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๖ 

ที่อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนบุตรของ 

นายแสวง ภาคโชคดี และนางอุไร ภาคโชคดี มีพี่น้องรวม ๔ คน คือ 

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี นายสราญ ภาคโชคดี นางกาญจนา ชัยศักดิ์ศิริ  

และ นางอัปสร หิรัณยศิริ 

ชีวิตในวัยเด็ก อาศัยอยู่ในเรือ/แพ ที่จอดลอยอยู่ในแม่น้ำปาสัก 

บริเวณเกาะลอย ตรงข้ามวังจันทร์เกษม จึงซนไปตามภาษาเด็ก จนคุณพ่อ

เขียนในสมุดประจำตัวโรงเรียนว่า “งานอดิเรก: ยิงนก ตกปลา” จึงทำผิดศีล

ข้อ ๑ และทำบาปไว้มากในวัยเด็ก คุณพ่อ ก็เปนห่วงความซน จึงย้ายจาก

โรงเรียนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปเรียนโรงเรียนประจำ  

ที่โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม จึงทำให้มีเวลามาก และได้

เลือกใช้ไปในการเล่นกีฬา เปนนักกีฬาของโรงเรียนหลายประเภท 



� 75

มูลนิธิเภสัชศาสตร�เพื่อสังคม (มภส)

ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายสงกรานต์ ภาคโชคดี เปนนิสิตที่ไม่ได้สนใจกิจกรรมพัฒนาสังคมมาก่อน 

เพราะสนใจแต่การซ้อมกีฬาเทนนิส และปงปอง ในฐานะเปนนักกีฬาของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งต้องแข่งขันทุกป แต่เมื่อได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ สำลี ใจดี 

ซึ่งอาจารย์ไม่ได้สอนเฉพาะเพื่อให้แก้ปัญหาสรีระของคนเท่านั้น แต่สอนให้

แก้ไขสรีระหรือปัญหาของสังคมด้วย ทั้งในและนอกเวลาเรียน จึงทำให้เริ่ม

สนใจงานด้านสังคมมากขึ้น ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น เช่น 

งานค่าย งานวิจัยปัญหาร้านขายยา และได้มีโอกาสไปร่วมเปนอาสาสมัครด้าน

ดูแลสุขภาพของผู้ร่วมชุมนุม ในการประท้วงรัฐบาลใน ช่วงเหตุการณ์ก่อน ๑๔ 

ตุลาคม ๒๕๑๖ ด้วย 
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เมื่อจบการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิตก็ได้เริ่มทำงานเปนเภสัชกร

ชุมชน เจ้าของกิจการร้านยา ชื่อ “สุขภาพดี” ที่ อ.ปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา และต่อมาได้เปนผู้ประสานงานของ กลุ่มศึกษาปัญหายา (มูลนิธิ

สาธารณสุขกับการพัฒนา) ทำงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน หลาย

จังหวัด เช่น มหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสีมา เปนต้น โดยใช้สหกรยาเปน

เครื่องมือ เพื่อเข้าไปการทำงานร่วมกับชาวบ้าน ในการแก้ไขปัญหาจริงแบบ

ผสมผสานในแต่ละพื้นที่ 

ต่อมาได้เปนสมาชิกในชุมชนปฐมอโศก เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน

ปลอดอบายมุข และพึ่งตนเองตามแนวพุทธ ได้มีโอกาสรู้จักกับ พลตรีจำลอง 

ศรีเมือง จึงได้มีโอกาสทำงานเปนเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

(สมัย พลตรีจำลอง ศรีเมือง เปนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) และทำงาน

ด้านการเมืองต่อเนื่องกันมาโดยเปนที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม (สมัย พอ.วินัย สมพงษ์ เปนรัฐมนตรีว่าการ) กระทรวงสาธารณสุข 
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และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สมัย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เปน

รัฐมนตรีว่าการ) เพราะเห็นว่าเปนช่องทางในการใช้งานการเมืองในการ

สนับสนุนงานทางสังคมได้ระดับหนึ่ง แต่ด้วยข้อจำกัดทางการเมือง ความ 

ขัดแย้งแย่งอำนาจกัน จึงไม่สามารถทำงานอะไรได้มากนัก เพราะเมื่อการเมือง

ฝายหนึ่งจะทำอะไร อีกฝายก็ไม่ต้องการให้เกิดผลงาน อันจะเปนประโยชน์

ทางการเมืองของอีกฝายหนึ่ง และสถานการณ์แบบนี้ ก็ดำรงคงอยู่จนถึง 

ทุกวันนี้ 

จนได้มีโอกาสมาร่วมงานกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ 

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในฐานะภาคี ทำงานด้านการลดปัญหาจาก 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยแนวคิดไตรพลัง (หรือ สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา  

ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี) ประกอบกับ สสส. เปนเวทีของการมีส่วนร่วม 

ของผู้ทรงคุณวุฒิ/ทรงคุณธรรมที่มากมายประสบการณ์ ทั้งที่เปนข้าราชการ 

นักธุรกิจ นักพัฒนา อาสาสมัคร ผู้นำชุมชน ฯลฯ ซึ่งเปนเวทีเปด ที่ไม่ถือว่า

ใครมี ยศ ตำแหน่ง ฐานะอย่างไร แต่มีความรู้สึกร่วมว่า จะมาช่วยกันทำให้

สังคมดีขึ้น จะช่วยเติมเต็มส่วนขาดที่ระบบราชการยังทำไม่ได้ หรือจะกระตุ้น 

ผลักดัน สนับสนุน ให้เกิดนวัตกรรมนโยบายสาธารณะ ที่จะส่งผลต่อสุขภาวะ

ทั้งทางกาย ใจ สังคม สติปัญญา อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ประวัติการศึกษา
๒๕๑๘ เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



78 �

เภสัชกรดีเด�นเพื่อสังคมประจำป� พ.ศ. ๒๕๕๕

ประวัติการทำงาน
๒๕๑๙-๒๕๒๔ เภสัชกรชุมชน ณ ร้านยา “สุขภาพดี” อำเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา 

๒๕๒๔-๒๕๒๗ ผู้ประสานงานของ กลุ่มศึกษาปัญหายา (มูลนิธิสาธารณสุข

กับการพัฒนา)    

๒๕๒๘-๒๕๓๑ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

(สมยั พลตรจีำลอง ศรเีมอืง เปนผูว้า่ราชกากรงุเทพมหานคร) 

๒๕๓๕-๒๕๓๗ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  

 (สมัย พอ.วินัย สมพงษ์ เปนรัฐมนตรีว่าการ)  

๒๕๔๔-๒๕๔๗ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

 (สมัย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เปนรัฐมนตรีว่าการ) 

๒๕๔๘-๒๕๔๙ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 (สมัย คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เปนรัฐมนตรีว่าการ) 

๒๕๔๖-ปัจจุบัน ผู้ประสานงาน/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ สำนักงานเครือข่าย

องค์กรงดเหล้า  

ตำแหน่งป�จจุบัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และเปน

กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ หลายคณะ ในสำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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ผลงานเด่น 
๑. ผลงานด้านการพัฒนาชุมชน  

ผู้ประสานงานของ กลุ่มศึกษาปัญหายา (มูลนิธิสาธารณสุขกับการ

พัฒนา) ร่วมกับ โรงพยาบาลชุมชน (โรงพยาบาลอำเภอ ในขณะนั้น) ทำงาน

พัฒนาชุมชนด้วยการไปกินนอนกับชาวบ้านในหมู่บ้าน พื้นที่ภาคอีสาน  

หลายจังหวัด โดยใช้ “เรื่องสหกรยา” อันเปนภารกิจที่ดูสอดคล้องกับ  

กลุ่มศึกษาปัญหายา เปนเครื่องมือเข้าไปเรียนรู้ชุมชน เพื่อทำงานพัฒนาแบบ

บูรณาการ ตามปัญหาจริงในแต่ละพื้นที่ 
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ต่อมาเมื่อเข้าเปนสมาชิกในชุมชนปฐมอโศก ได้เข้าร่วมพัฒนาชุมชน

ปลอดอบายมุข และพึ่งตนเองตามแนวพุทธ มีระบบการปฏิบัติธรรมที่

สอดคล้องกับชีวิตประจำวันในการทำงานสัมมาอาชีวะ ด้วยสมาชิกทุกคนใน

ชุมชนต้องรักษาศีล ๕ ไม่มีอบายมุขโดยเด็ดขาด (เปนคุณสมบัติขั้นต่ำที่ต้องมี) 

มีการทำกสิกรรมไร้สารพิษ ปลูกสมุนไพร แปรรูปสมุนไพรและอาหาร มีร้าน

ค้าตามแนวบุญนิยม (แจกฟรี ขายต่ำกว่าทุน หรืออย่างน้อยต้องต่ำกว่าราคา

ตลาด) มีระบบการศึกษาแนวสัมมาสิกขาของตนเอง ที่เน้นให้ความสำคัญตาม

ลำดับคือ ศีลเด่น (ในความสำคัญกับการรักษาศีลปฏิบัติธรรมเปนหลัก  

โดยเชื่อว่าต้องดีก่อนเก่ง หรือถ้าจะเก่งต้องเก่งด้วยดี) เปนงาน (ไม่ใช่แค่รู้แต่

ทำไม่เปน ถือว่าไม่รู้จริง นักเรียนต้องทำงานเปนทุกฐานงานของชุมชน ตั้งแต่

ทำนา จนถึงทำรายการโทรทัศน์) ชาญวิชา (เรียนหนังสือตามหลักสูตรที่ทาง

ราชการกำหนด แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญมากเท่าสองคุณค่าแรก) 

๒. ผลงานด้านการพัฒนาและดำเนินงานผลักดันนโยบายสาธารณะด้าน

สุขภาพ 

ปัจจุบันเปน ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ซึ่งเปน

องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำหน้าที่ขยายเครือข่ายของภาคประชาชนให้ 

กว้างขวาง มีเครือข่ายในทุกจังหวัดของประเทศ ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชน 

ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ที่ฆ่าคนไทยทุก ๒๐ นาที หรือปละ 

๒๖,๐๐๐ คน เปนเหตุของกว่า ๖๐ โรค และสร้างปัญหาตามมาทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะทำลายสมอง/อนาคตของเยาวชนไทย

ที่เปนนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นปละประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ คน และอายุน้อยลง

เรื่อยๆ) โดยเฉพาะในเทศกาลสำคัญ/ในงานบุญประเพณีต่างๆ ตลอดป  
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เช่น รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา กฐินปลอดเหล้า สงกรานต์สนุกได้ไร้

แอลกอฮอล์ ลอยกระทงปลอดเหล้า งานเลี้ยงปใหม่ไร้แอลกอฮอล์ งานบุญ

งานศพปลอดเหล้า เปนต้น ด้วยการทำงานกับภาคีปฏิบัติการหลากหลายใน

พื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทำให้มีกระแสสังคม และเกิดพลังร่วมในการ 

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และเปนการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชา

สังคมอย่างต่อเนื่อง 

โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ (สสส.) โดยการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสาธารณะ ในรูปแบบการตลาดเพื่อสังคม (Social 

marketing) ซึ่งนับว่าเปนองค์กรแรกๆที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ได้รับ

รางวัลจากทั้งในและนอกประเทศมากมาย) เปรียบเสมือน Air War ที่ทำงาน

สอดคล้องกับการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ และเปรียบเสมือน Ground War  

ในการทำสงครามต่อสู้กับธุรกิจน้ำผลาญสติ เช่น เมื่อมีสปอตวิทยุ โทรทัศน์

เรื่อง “จน เครียด กินเหล้า” ภาคีเครือข่ายก็ไปช่วยรณรงค์ให้ประชาชน 

“หยุดเหล้าหยอดกระปุก” หรือมีสปอตวิทยุโทรทัศน์เรื่อง “ให้เหล้าเท่ากับ

แช่ง” ภาคีเครือข่ายก็ไปตรวจสอบร้านค้าที่จัดเหล้าเปนของขวัญในกระเช้า 

หรือมีสปอตวิทยุโทรทัศน์เรื่อง “การดื่มเหล้าในวัด ในโรงเรียน หรือสวน
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สาธารณะ ผิดกฎหมาย” ภาคีเครือข่ายก็ช่วยกันเฝ้าระวัง และแจ้งไปที่

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนการรณรงค์พร้อมๆ ไปกับสนับสนุนการบังคับใช้ 

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เปนไปได้จริง เปนต้น 

สนับสนุนชุมชน/หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ให้เปนพื้นที่ปลอดเหล้า

ต้นแบบ โดยการรณรงค์ให้ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วย

กระบวนการต่างๆ เช่น เชิญชวนให้งดเหล้าเข้าพรรษา ผู้นำพระสงฆ์ใช้

กิจกรรมทางศาสนาชวนให้ประชาชนตั้งสัจจะอธิษฐาน จนเกิดเปนชุมชน

ปลอดเหล้า หรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ของคนที่เคย

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อเลิกได้ สุขภาพของครอบครัว/ชุมชนดีขึ้นอย่างไร 

และมีการถอดบทเรียนนำตัวอย่างดีๆไปเผยแพร่ให้ชุมชน/องค์กรอื่นๆ ได้

เรียนรู้ต่อไป ทั้งจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูงาน และเผยแพร่ผ่านสื่อ

สาธารณะ 

ร่วมกับภาคีภาคประชาชนจากทั่วประเทศ ผลักดัน พ.ร.บ. ควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการจัด “วิ่งต้านเหล้า” ในทุกภาคของ

ประเทศ ขอลายมือชื่อประชาชนให้สนับสนุนได้กว่า ๑๓ ล้านรายชื่อ อีกทั้ง

ร่วมชุมนุมเปดโปงความพยายามของธุรกิจน้ำเมา ที่ เข้ามาแทรกแซง
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กระบวนการออกกฎหมาย ซึ่งมีข่าวหลายกระแสว่า มีความพยายามจะไม่ให้

กฎหมายฉบับนี้ผ่าน หรือผ่านได้ก็ต้องถูกแก้ให้อ่อนลงมาก ซึ่งแม้การผลักดัน

ของภาคีทั่วประเทศจะสามารถทำให้เกิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ได้ แต่ด้วยอำนาจแฝง จึงมีการแทรกแซงในกระบวนการต่างๆ ในสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ ทำให้มีการแก้ไขกฎหมายให้อ่อนลง หรือบังคับใช้ได้ยาก

ในที่สุด 

จากการได้ร่วมกันขับเคลื่อนจนได้ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ทำให้เกิดความรู้สึกว่าภาคประชาชนเปนเจ้าของกฎหมายฉบับนี้ 

อีกทั้งเห็นว่าเปนเครื่องมือสำคัญที่ใช้ลดปัญหาจากน้ำเมา โดยเฉพาะกับ

เยาวชนได้ดี จึงมีระบบการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมาย และเรียนรู้เพื่อให้รู้

เท่าทันการตลาดของธุรกิจน้ำเมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ 
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รางวัลที่ได�รับ
๑. การประกาศเกียรติคุณบุคคลเกียรติยศ ในการจัดงานปาฐกถา

มูลนิธิโกมล คีมทอง ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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หลักการและแนวคิดในการทำงานเพื่อสังคม

เภสัชกรสงกรานต� ภาคโชคดี

หลังจบจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อป 

๒๕๑๘ ก็คิดว่าการเปนเภสัชกรที่ดี น่าจะไปให้บริการด้วยการส่งมอบยาอย่าง

มีคุณภาพให้กับประชาชนด้วยตัวเอง จึงตัดสินใจเปดร้านยา ชื่อ “สุขภาพดี” 

ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และได้ไปอยู่ใกล้ๆ แม่ ซึ่งห่างกันมานานกว่าสิบ

ป ตั้งแต่ย้ายจาก จ.พระนครศรีอยุธยาบ้านเกิด ไปเรียนโรงเรียนประจำตั้งแต่

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๗ (โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย จ.นครปฐม จากนั้นศึกษา

ต่อ รร. เตรียมอุดมศึกษา และจุฬาฯ) 

ในการทำงานในร้านขายยา แม้จะพยายามแนะนำคนซื้อยา ให้ใช้ 

ยาเท่าที่จำเปน และถูกต้อง พร้อมทั้งเขียนบทความเล่าเรื่องราวจาก

ประสบการณ์ในร้านขายยาลงในนิตยสาร “หมอชาวบ้าน” เพื่อสื่อสารให้รู้ว่า

ความเชื่อผิดๆ ในการใช้ยาในสังคมไทย มีผลเสียอย่างไร ทางออกควรเปน

อย่างไร แต่ก็คิดว่าคงทำได้ระดับหนึ่ง และเปนการแก้ปัญหาให้กับรายบุคคล

เปนหลัก ซึ่งก็คงแก้กันไม่จบไม่สิ้นแน่ 
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ต่อมาได้ร่วมงานการรณรงค์กับกลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) ซึ่งเคย

ร่วมงานวิจัยปัญหาในร้านขายยา ในช่วงระหว่างการศึกษาในคณะเภสัชฯ 

(โดยการกระตุ้นจิตสำนึกให้คิดเรื่องสังคมของ อาจารย์ สำลี ใจดี ซึ่งก่อนหน้า

นั้นตนเองไม่ได้สนใจ เพราะมุ่งแต่การซ้อมกีฬาในฐานะนักกีฬามหาวิทยาลัย) 

โดยเฉพาะการรณรงค์ต่อต้านในเรื่องที่ภาครัฐยอมให้จดทะเบียนยาผสมสูตร 

APC (Aspirin + Phenacetin + Caffeine) ซึ่งเปนยาซอง/ยาเม็ด ในชื่อการ

ค้า เช่น ทันใจ/ทัมใจ ปวดหาย/บวดหาย ฯลฯ สร้างปัญหากับชาวชนบทมาก

ในขณะนั้น จนสามารถถอดเอา Phenacetin และ Caffeine ออกไปจากยา

เหล่านี้ได้สำเร็จในที่สุด หลังจากการต่อสู้อย่างยาวนาน นับเปนการเรียนรู้การ

แก้ปัญหาเชิงระบบบทเรียนแรกๆ 
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เมื่อกลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย. ใน มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา) 

เปดงานในพื้นที่ชนบท คือ โครงการเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน (สสช. ๒๕๒๔-

๒๕๒๘) และต้องการคนมาช่วยงานในพื้นที่ จึงตัดสินใจเลิกกิจการร้านยา  

มาเปนอาสาสมัครทำงานในชนบท โดยการเปนผู้ประสานงานให้ กศย. 

ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนในภาคอีสาน โดยมี อ.ด่านขุนทด (ตั้งแต่

หลวงพ่อคูณยังไม่ดัง) จังหวัดนครราชสีมาเปนหลัก โดยการไปส่งเสริม

สนับสนุน ให้ชาวบ้านลงทุนซื้อหุ้นตั้งสหกรยาในชุมชน(หมายถึงร่วมมือกัน

ไม่ใช่สหกรณ์ตามกฎหมาย) เพื่อดูแลการเจ็บปวยเบื้องต้นได้เองในชุมชน ก่อน

ที่จะจำเปนต้องเดินทางออกจากหมู่บ้านไปโรงพยาบาลอำเภอ ซึ่งต้องมี 

ค่าใช้จ่ายมากสำหรับชาวบ้านในชนบท ที่การเดินทางยังไม่สะดวกเหมือน

ปัจจุบันนี้ ตลอดจนสนับสนุนการใช้สมุนไพรที่มีในพื้นที่ แทนยาแผนปัจจุบัน 

และการแก้ปัญหาอื่นๆ ของชุมชน ซึ่งแยกกันออกไม่ได้ต่อการมีสุขภาพดีหรือ

ไม่ดีของประชาชน การทำงานกินนอนในหมู่บ้านชนบทในช่วงเวลาหลัง

เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ มีปัญหาอุปสรรคมาก เพราะความหวาดระแวง

ของหน่วยราชการต่างๆ ด้านความมั่นคง ทำให้ประสบความสำเร็จในระดับ

หนึ่งเท่านั้น แต่ก็นับว่าเปนการเปดหูตาให้กว้างขวางขึ้นว่า ปัญหาในสังคม
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ไทยในชนบทหนักหนาสาหัส สลับซับซ้อนขนาดไหน และการแก้ปัญหาใน

ระดับชุมชน ที่มีอิทธิพลจากทุกระดับ ทำได้ยากมาก จึงเห็นความสำคัญของ

การแก้ไขปัญหาเชิงระบบมากขึ้น  

ประกอบกับการประเมินตนเองว่า ยังมีความเข้มแข็งภายในไม่มาก

พอที่จะสู้กับปัญหาใหญ่ๆ และเมื่อได้ทราบว่าชุมชนปฐมอโศก จังหวัด

นครปฐม ซึ่งจะเปนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพุทธธรรม เริ่มก่อตั้งขึ้น  

จึงตัดสินใจมาใช้ชีวิตเรียนรู้ ในชุมชนนี้ เพื่อพัฒนาตนเอง และร่วมกัน 

พัฒนาแนวทางการพึ่งตนเองของชุมชนตามหลักการพุทธศาสตร์ จึงได้รู้จัก 

กับพลตรี จำลอง ศรีเมือง และพันตรีหญิง ศิริลักษณ์ ศรีเมือง (เปนเภสัชกร) 

ซึ่งเปนสมาชิกในชุมชนนี้เช่นกัน และเมื่อพลตรี จำลอง ศรีเมือง ได้รับ 

การเลือกตั้งเปนผู้ว่า กทม. จึงชวนมาช่วยทำงานด้วย และทำงานต่อเนื่องมา

จนถึงการก่อตั้งพรรคพลังธรรม จึงได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในกระทรวงต่างๆ 

ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรี คือ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข ทำให้เห็นปัญหาในระบบที่ใหญ่กว่า คือ ระบบ

การเมืองไทย ซึ่งมีผลต่อระบบของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ และระบบ

ย่อยๆ ต่อไป และรู้ว่าพรรคเล็กๆ อย่างพรรคพลังธรรม ก็ไม่สามารถ
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เปลี่ยนแปลงระบบการเมืองที่สร้างความติดยึดในระบบอุปถัมภ์ของ 

นักการเมือง และประชาชนได้ ซึ่งไม่รู้ว่าจะรออีกนานเท่าใด ถ้าประชาชน 

ยังไม่ตื่นรู้มากเพียงพอ 

ในระหว่างที่ทำงานอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาชวนให้ทำงานรณรงค์ลดปัญหา 

จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และต่อมาได้ร่วมทำงานด้านอื่นๆ ของ สสส.  

ด้วย จึงได้ทำงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ ทำให้ได้เห็นช่องทางในการ

ทำงานให้เกิดประโยชน์กับสังคม (แม้จะยังไม่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างหลัก

ของสังคมได้) พร้อมๆกับเปนการสร้างรากฐานความเข้มแข็งของภาค 

ประชาสังคม เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักด้วย นั่นก็คือ แนวคิด 

“ไตรพลัง” (สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา) ของท่านอาจารย์ นพ.ประเวศ วะสี  

ซึ่งมีการนำมาเปนแนวคิดหลักของ สสส. คือ การทำงานด้วยฐานความรู้ เพื่อ

ใช้ในการขับเคลื่อนกระแสสังคม และสร้างนโยบายสาธารณะ แม้ในเรื่องที่

ยากๆ เช่น นโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีผลประโยชน์

มหาศาล (ยอดขายปละกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) มีอิทธิพลกับนักการเมือง 

และข้าราชการทุกระดับ ด้วยคนๆ เดียวหรือกลุ่มเล็กๆ จะไม่สามารถ 

ขับเคลื่อนอะไรได้มากนัก แต่ด้วยพลังของภาคประชาชนที่สะสมทีละเล็ก 

ละน้อย และรอโอกาสทางการเมืองที่เหมาะสม ก็สามารถผลักดันให้เกิด

นโยบาย กฎหมายควบคุมได้ เช่น พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 

๒๕๕๑ ที่มีประชาชนลงชื่อสนับสนุนกว่าสิบสามล้านคน ทำให้เกิดมีเครือข่าย

ภาคประชาสังคมทุกจังหวัด ในการเฝ้าระวังการทำผิดกฎหมายในปัจจุบัน 

เปนต้น 
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สรุปแล้ว ประสบการณ์ชีวิตที่ได้เรียนรู้ในสถานศึกษา และนอก

ห้องเรียนในด้านพุทธธรรม ก็เปนการเริ่มจากความรู้ที่เปนวิทยาศาสตร์  

ซึ่งสอนให้เติมเหตุปัจจัยที่ถูกต้อง เพียงพอ จึงจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์

ได้ การนำความรู้ไปใช้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตของตนเอง (ให้ทุกข์ยาก สุขง่าย  

ไปตามลำดับ) และนำความรู้ไปช่วยผู้อื่นทั้งรายบุคคล ชุมชน สังคม โดยต้องรู้

เหตุปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลสูงก็คือ โครงสร้างสังคม

ที่ไม่เปนธรรม แต่เมื่อยังไม่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างใหญ่ได้ ก็ไม่ต้องรอ  

โดยการร่วมมือกันของคนเล็กคนน้อยที่ตระหนักรู้ และหาเพื่อนร่วมงานให้

กว้างขวางขึ้น สร้างองค์ความรู้ที่จำเปน สำคัญ ในหลากหลายประเด็น ใช้เปน

เครื่องมือในการขับเคลื่อนกระแสสังคมให้ตื่นรู้มากขึ้น และเกิดผลเชิงประเด็น

ที่เปนประโยชน์ไปในตัวด้วย โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ระบบการ

สื่อสาร สามารถทำได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น ทำได้ง่ายขึ้น ก็เปนโอกาสดี

ที่จะสื่อสารสาธารณะ และนำไปสู่นโยบายสาธารณะที่สำคัญในแต่ละประเด็น 
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พร้อมๆไปกับการสร้างกระบวนการเติบโตของภาคประชาสังคมให้เข้มแข็ง 

ขึ้นตามลำดับ โดยผ่านกิจกรรม เวทีเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้พร้อมกับการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหญ่ ให้เกิดความเปนธรรมในสังคมในที่สุดได้  

“รู้ตื่นเบิกบาน เรียนรู้อย่างเปดกว้าง ย่อมมีทางเดินที่มีคุณค่า 

ต่อตนเอง และสังคมเสมอ” 
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พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม”

ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) 

(Pharmacy for Society Foundation/PSF) 

วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กทม. 

สืบเนื่องจาก เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อ

สังคม ที่มุ่ง “ริเริ่ม สรรสร้างเภสัชกรให้มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา

สุขภาพสังคม การบริหารจัดการระบบยา ระบบสุขภาพ และการคุ้มครอง 

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ อย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม”

มูลนิธิฯ จึงมีมติดำเนินการพิจารณาคัดเลือก “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” เพื่อ

สรรหาเภสัชกรที่ประกอบวิชาชีพเพื่อสังคมได้อย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่ง

วิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อเปนขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเปนแบบ

อย่าง ความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพตามบทบาท

อำนาจหน้าที่ของเภสัชกรทุกสาขา และนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ต่อไป 
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ในการนี้ มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม จึงร่วมกับ แผนงานพัฒนา

กลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง 

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม (วจภส.) 

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถาบันวิจัยสังคม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. 

๒๕๕๕ เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณ เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี 

“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ที่ได้รับการคัดเลือกประจำป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

การจัดงานประกาศเกียรติคุณเภสัชกรที่ได้รับรางวัลนี้ มูลนิธิฯ จะจัด

ในวันที่ ๘ ธันวาคม ของทุกป เพื่อระลึกถึงวันสถาปนาวิชาชีพเภสัชกรรม 

และการศึกษาเภสัชศาสตร์ (แผนปัจจุบัน) ในประเทศสยาม เมื่อวันจันทร์ที่  

๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ และร่วมขบวนการสานต่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม

เพื่อรับใช้สังคมอย่างสืบเนื่องต่อไป  

ป พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนปที่วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์

ครบ ๙๙ ป มวลหมู่กัลยาณมิตรจึงร่วมแสดงความยินดีและจัดพิธีเฉลิมฉลอง

ให้กับ เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี เภสัชกรไทยคนที่สี่ที่ได้รับรางวัล

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ของมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม เพื่อร่วมกันสร้าง

ขวัญกำลังใจ ความภาคภูมิใจ และแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพตาม

บทบาท อำนาจและหน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรมไทยเพื่อประชาชน 
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กำหนดการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ
วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 = ประกาศเกียรติคุณ เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี  

  เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 

  โดย รศ.ดร.ภญ.พรเพ็ญ เปรมโยธิน 

   ประธานอนุกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม  

   พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 = มอบรางวัล เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และให้โอวาท 

  โดย ผศ.ภญ.สำลี ใจดี 

   ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 

 = ประกาศเจตจำนง 

  โดย เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี 

   เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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กำหนดการ

พิธีมอบรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำป� พ.ศ. ๒๕๕๕

และ เสวนา อาศรมความคิดระบบยา เรื่อง 

“บทเรียนการขับเคล่ือนเพ่ือลดป�จจัยเส่ียงต่อสุขภาพในยุคโลกาภิวัตน�”

ร่วมจัดโดย  

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)  

แผนงานพัฒนากลไกเฝาระวังระบบยา (กพย.) 

แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)  

หนว่ยปฏบิตักิารวจิยัเภสชัศาสตรส์งัคม (วจภส.) คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท กทม. 

�

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน 

๑๓.๓๐-๑๓.๔๐ น. พิธีเปด  

 โดย ผศ.ภญ.สำลี ใจดี (ภ.ด.กิตติมศักดิ์ จุฬาฯ) 

  ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 

๑๓.๔๐-๑๓.๕๕ น. ประกาศเกียรติคุณ 

 โดย รศ.ดร.ภญ.พรเพ็ญ เปรมโยธิน 

  ประธานอนุกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่น 

  เพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 



� 97

มูลนิธิเภสัชศาสตร�เพื่อสังคม (มภส)

๑๓.๕๕-๑๔.๑๐ น. บทร้อยกรองผลงานเพื่อสังคม ของ  

 เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี 

โดย ดร.ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก 

๑๓.๕๕-๑๔.๑๐ น. มอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม  

 ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๕” และให้โอวาท 

 โดย ผศ.ภญ.สำลี ใจดี  

  ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 

๑๔.๑๐-๑๔.๓๐ น. ประกาศเจตจำนง โดย เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี 

 เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. ถ่ายภาพหมู่  

๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. เสวนา เรื่อง “บทเรียนการขับเคลื่อนเพื่อลดปัจจัย 

 เสี่ยงต่อสุขภาพในยุคโลกาภิวัตน์” 

วิทยากร: 

 ๑. นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานคณะกรรมการกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) คนที่ ๒ 

 ๒. รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

 ๓. นพ.สมบูรณ์ นันทานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 ๔. ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการสำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

 ๕. นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อ 

การพัฒนาเด็กและครอบครัว 
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 ๖. ภก.คทา บัณฑิตานุกูล ประธานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม

เพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) 

 ๗. ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้า

ระวังระบบยา (กพย.) 

 ๘. ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรวีริยิานภุาพ รองผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการ

และกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สุขภาพ (คคส.) 

 ๙. นศภ.เพียร เพลินบรรณกิจ เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษา 

เภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย  

 ๑๐. นสภ.ภาพิมล ทองปาน นายกสโมสรนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ดำเนินรายการ  

ผศ.ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไก 

เฝ้าระวังระบบยา (กพย.)  

๑๗.๐๐-๑๗.๑๕ น. พิธีปด 

 โดย รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์  

  รองประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 

๑๗.๑๕-๑๙.๐๐ น. แสดงความยินดี และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 

 พิธีกร: นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล 
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คณะอนุกรรมการคัดเลือก “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๕
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คณะอนุกรรมการจัดงานมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๕
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กลุ่มศึกษาปัญหายา พ.ศ. 2526 



ไทยรัฐ

ชัยราชวัตร

ภาพสะท้อนจากสื่อมวลชน








