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สถานที่ตั้ง		 หน่วยปฎิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม	
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 หนว่ยปฎบิตักิารวจิยัเภสชัศาสตรส์งัคม	(วจภส.)	คณะเภสชัศาสตร	์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
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พิมพ์ที	่	 บจก.	สำนักพิมพ์สื่อตะวัน	  โทร	๐๙๑	๘๘๔	๒๓๔๕		

	 	 	 เภสัชกรร้านยาผู้ถึงพร้อม	 		จริยธรรมน้อมนำวิชามาสร้างสรรค์

	 	 เภสัชกรรมชุมชนงานสำคัญ	 	 		บริการด่านแรกของคนไทย

	 	 	 เป็นแบบอย่างร้านยาพัฒนา	 		สู่	“ร้านยาคุณภาพ”	ชนพึ่งได้

	 	 เป็นบริการใกล้บ้านใกล้ใจ	 	 		สปสช.เห็นคุณค่าให้เข้าหลักประกันฯ

	 	 	 การฝึกงานร้านยาเป็นต้นแบบ			พัฒนาอย่างแยบคายได้แก่นสาร

	 	 สรา้งหมอยาเพ่ือประชาเปี่ยมอุดมการณ์			ด้วยจิตวิญญาณความเป็นคุรุอนันต์

	 	 	 เภสัชกรวัฒนา	ต้ังเกียรติกำจาย		สร้างเครือข่ายร้านยาด้วยมุ่งมั่น

	 	 เสริมพลังชุมชนรุกไปพร้อมกัน	 		ก่อเกิดการคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านยา

	 	 	 เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม	 		เกียรติยศศักดิ์ศรีสมกับคุณค่า

	 	 แห่งคุณงามความดีที่ทำมา	 	 		เพื่อสุขภาพประชาสังคมไทย

	 	 	 ให้ตั้งจิตมั่นศรัทธา		 		อุดมการณ์เพื่อประชานั้นยิ่งใหญ่

	 	 เป็นเภสัชกรเพื่อสังคมตลอดไป	 		มีธัมมะประจำใจตลอดกาล.
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ผลงานเพื่อสังคมของ 

เภสัชกรวัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย
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ร่วมกันแสดงความยินดีกับ
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ใบประกาศเกียรติคุณ 

  

จากกัลยาณมิตร ผู้ร่วมงานและเครือญาต ิ

๑.	ครูผู้ปฏิบัติ	และเภสัชกรชุมชน	ต้นแบบของพวกเรา	 	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	เภสัชกรสิริรัศมิ์	ปิ่นสุวรรณ	
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	 รองศาสตราจารย์	ดร.	เภสัชกรหญิงโพยม	วงศ์ภูวรักษ์	

๓.	เภสัชกรชุมชนที่อุทิศตนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาของ 

				ประชาชนชาวไทย	 	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.	เภสัชกรสงวน	ลือเกียรติบัณฑิต	

๔.	ผู้เป็นแบบอย่างของเภสัชกรชุมชนในการทำงานเพื่อสังคม		

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	เภสัชกรหญิงสุชาดา	สูรพันธุ์	

๕.	พี่ผู้พัฒนาวิชาชีพ	พัฒนาร้านยา		

	 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ	สาครินทร์	

๖.	เภสัชกรชุมชนที่ทำงานเพื่อสังคมอย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่ง	

				วิชาชีพเภสัชกรรม	 	

	 เภสัชกรสมพงษ์	อภิรมย์รักษ์	

๗.	เพื่อนถึงเพื่อนผู้มุ่งมั่นในวิชาชีพสู่เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม	 	

	 จุฑารัตน์	ลิขิตรัตน์เจริญ	และ	สมชาย	ตันติอำไพวงศ์			
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	 ครอบครัวนา	ผู้รับบริการจากร้านโนราเภสัช	

๑๑.	เภสชักรชมุชนทีย่ดึมัน่ในหลกัวชิาการ	กฎหมาย	และความหว่งใย  

						ผู้มารับบริการ	 	

	 เภสัชกรหญิงพรพรรณ	สุนทรธรรม	

๑๒.	ยินดี	กับภก.วัฒนา	ตั้งเกียรติกำจาย		
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ประวัติและผลงานของเภสัชกรวัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย  

หลักการและแนวคิดในการทำงานเพื่อสังคม  

พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๘  

คณะอนุกรรมการคัดเลือก “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๘  

คณะอนุกรรมการจัดงานมอบรางวัล  “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม”    

     พ.ศ. ๒๕๕๘  

คณะกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐  

ระเบียบการจัดนักเรียนแพทย์ผสมยา ศก ๒๔๕๗  

ปฏญิญาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี การขับเคลื่อนบทบาทวิชาชีพ 

     เภสัชกรรม เพื่อสังคมในศตวรรษที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๖๕๖) 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เจตนารมณ์วิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน 

เจตนารมณ์การจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ 
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คำนิยม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เภสัชกรหญิงสำลี	ใจดี,	ภ.ด.	กิตติมศักดิ์	(จุฬาฯ)	

 

	 การสถาปนาการศึกษาเภสัชศาสตร์และวิชาชีพเภสัชกรรม

แผนปัจจุบัน	 (แบบยุโรป)	 เกิดขึ้นในประเทศสยาม	 จากพระดำริของ

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถที่ให้กับพระองค์เจ้า

รงัสติประยรูศกัดิ	์๑	(ในช่วงที่เป็นผู้ช่วยปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการ 

และผู้ตรวจการโรงเรียนราชแพทยาลัย	 หลัง	 ๖	 สค.	 ๒๔๕๖)	 ว่า 

“ตามกรมกองทหารบก มีแพทย์ประจำหน่วยพยาบาลอยู่แล้ว และ

ยังจะไดเ้พิม่เตมิไปอกีเรือ่ยๆ แตท่างเภสัชกรรมนั้นยงัไมม่ผีูท้ีไ่ดเ้รยีน

และได้รับการอบรมไปประจำตามที่จำหน่ายยาเลย ควรจะตั้ง

แพทย์ปรุงยาขึ้นอีกแขนงหนึ่ง	 ข้าพเจ้าเห็นด้วยจึงได้จัดตั้งโรงเรียน

ปรงุยาขึน้	 สอนวชิชารากฐานรว่มกนัไปกบันกัเรยีนแพทย	์ แลว้ไปแยกกนั 

ทางฝา่ยแพทยป์รงุยากไ็ปเรยีนเภสชัศาสตร	และฝกึหดัทางเภสชักรรม”		

มีการออกประกาศ	 โดย	 เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี	 (หม่อม

ราชวงศ์เปีย	 มาลากุล)	 เสนาบดีกระทรวงธรรมการ	 	 เรื่อง	 “ระเบียบ

การจดันกัเรยีนแพทยผ์สมยา	ศก	๒๔๕๗”	เมือ่วนัจนัทรท์ี	่๘	ธันวาคม		

พ.ศ.	๒๔๕๖	วันนี้จึงถือเป็นวันสถาปนาการศึกษาเภสัชศาสตร์และ

วิชาชีพเภสัชกรรมแผนปัจจุบันขึ้นในกรุงสยาม	ที่เปิดการฝึกหัดแพทย์

ผสมยาขึน้ในโรงเรยีนราชแพทยาลยัอกีแพนกหนึง่	 เมือ่สำเรจ็การศึกษา

จะได้รับ	“ประกาศนียบัตรแพทย์ปรุงยา”	จากกระทรวงธรรมการ		

  

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๑	รังสิต	ประยูรศักดิ์	 .	พระนิพนธ์	ความซาบซึ้งในน้ำพระหฤทัยของสมเด็จฯ	ต่อวงการแพทย์		
ใน		สารศิริราช	ฉบับพิเศษ	ฉลอง	๖๐	ปี	ศิริราช		พฤษภาคม	๒๔๙๓.	



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๘

 กรมพระยาชยันาทนเรนทรเมือ่ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็ผูบ้ญัชาการ 

โรงเรยีนราชแพทยาลยัในวนัที	่ ๑๓	 เมษายน	 พ.ศ.๒๔๕๘	 แลว้	 ได้ทรงมี

พระดำรัสประทานแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร

แพทย์ปรุงยารุ่นแรก	 ไว้ว่า	 	“... ผู้ที่จะออกไปมีอาชีพเป็นแพทย์นั้น 

จะปรุงยาขายด้วยไม่ได้ แพทย์มีหน้าที่เฉพาะการตรวจรักษา

พยาบาลคนไข้เท่านั้น ส่วนผู้สำเร็จวิชาแพทย์ปรุงยา ก็ออกไป

ประกอบอาชพีปรงุยาและขายยา จะไปตรวจรกัษาคนไขไ้มไ่ด ้อาชพี

ทั้งสองนี้เป็นอาชีพที่ใกล้ชิดกัน แบ่งกันรับผิดชอบตามแบบอย่าง

ในประเทศตะวันตกเขา ...”  

 และทีส่ำคญัทรงพระดำรอิยา่งชดัเจนวา่	 “เรือ่งการเภสชักรรม 

นัน้มคีวามสำคญัมาก	 สมควรทีต่อ้งมกีฎหมายบงัคบัคุม้ครองขึน้	 จดัใหม้ี

การแบ่งแยกหน้าที่ของแพทย์และเภสัชกรตามแบบแผนที่ถูกต้อง	

ตลอดจนถึงการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามแบบยุโรปเพื่อ

สวสัดภิาพและความปลอดภัยของประชาชน”	

 

 ตอ่มา	พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้ทรงมพีระบรมราชโองการ

ให้ตรา	 “พระราชบัญญัติการแพทย์	 พระพุทธศักราช	 ๒๔๖๖”	 เป็น

กฎหมายควบคุมการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพ

ทางการแพทย์ฉบับแรกของสยาม	และส่งเสริมฐานะแห่งการประกอบ

โรคศิลปะให้สูงขึ้น	 มีคำปรารภที่สำคัญยิ่งในการคุ้มครองมหาชนให้

ปราศจากอันตราย	ดังนี้	

	 “โดยที่การประกอบโรคศิลปะย่อมมีอิทธิผลอันสำคัญ

แก่สวัสดิภาพของประชาชน		

 	 โดยที่	 ณ	 กาลบัดนี้	 ในกรุงสยามยังไม่มีระเบียบบังคับ

ควบคมุการประกอบกจิเชน่นี	้ ปลอ่ยใหม้หาชนปราศจากความคุม้ครอง
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จากอันตราย	อันเกิดแต่การประกอบแห่งผู้ที่ไร้ความรู้	และมิได้ฝึกหัด	

และโดยที่ทรงพระราชดำริห์เห็นสมควรควบคุม	 วางระเบียบบังคับ	

และเลื่อนฐานะแห่งการประกอบโรคศิลปะให้สูงยิ่งขึ้น”	

 ต่อมาสมัย	 รัชกาลที่	 ๗	 มีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้	 ในปี	

พ.ศ.๒๔๗๒	 ให้นิยามโรคศิลปะไว้ว่า	 “โรคศิลป”	 หมายความถึงการ

บำบดัโรคทางยาและการผา่ตดัรวมทัง้การผะดงุครรภ	์การทำและรกัษาฟนั 

การปรุงหรือการจำหน่ายยา	การพยาบาล	การนวด	หรือการรักษาคน

บาดเจ็บป่วยไข้โดยวิธีใดๆ”		

 

	 การศึกษาเภสัชศาสตร์ของประเทศไทยเจริญรอยตามการ

แพทย์ตะวันตกที่เป็นการแพทย์กระแสหลักมาโดยตลอดดังเช่นสาขา

วิชาชีพด้านสุขภาพอื่นๆแต่ประเทศไทยกลับมีระบบการกระจายยา

และระบบการควบคุมการใช้ยาต่างจากตะวันตกอย่างมาก		ที่เห็นได้

ชัดเจนคือ	 การประกอบวิชาชีพอิสระของเภสัชกรในการเปิดร้านยา

เพื่อบริการประชาชน	 เฉกเช่นเดียวกับการเปิดคลินิกของแพทย์	 ท่ี	

พ.ร.บ.ยา	 พ.ศ.๒๕๑๐	 บัญญัติให้แพทย์สั่งจ่ายยาให้ผู้ป่วยเฉพาะราย

ของตนได	้ สง่ผลใหเ้ภสชักรประจำรา้นยาหรอืเภสชักรชมุชนไมม่โีอกาส	

จา่ยยาตามใบสัง่ยาทีอ่อกโดยแพทยด์งัเชน่ในประเทศแถบตะวนัตกเลย  

สถานการณ์เช่นนี้	 เมื่อมองบทบาทของเภสัชกรชุมชนเชื่อมโยงกับการ

ศกึษาทีไ่ดร้ำ่เรยีนมาเปรยีบเทยีบกบัตน้แบบแลว้	 จงึเขา้ทำนองสำนวน

ทีว่า่	“หวัมงัก	ุทา้ยมงักร”	คอืระบบการศกึษาเหมอืนของเขา	แตร่ะบบ

บริการหรือวิธีปฏิบัติหลังจบการศึกษาต่างจากของเขา	เพราะประเทศ

ไทยกำหนดแบบไทยๆ	
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	 นอกจากนี้	 เภสัชกรชุมชนซึ่งเป็นด่านแรกที่ประชาชนมาใช้

บริการ	 ยังต้องเผชิญกับผู้รับบริการ	 ผู้บริโภคหรือผู้ป่วยที่มาปรึกษา

หรือซื้อยาจำนวนมากที่มีความเชื่ออย่างผิดๆเกี่ยวกับการใช้ยา	 ที่ยาก

แก่การให้ความรู้โดยเฉพาะผู้ที่มีการศึกษาน้อย	 ประกอบกับมีการให้

บรกิารของ	 “สถานทีข่ายยาแผนปจัจบุนั”,	 “สถานทีข่ายยาแผนปจัจบุนั	

เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ”	 และ	

“รา้นชำ”	 ที่ละเมิดกฎหมายขายยาอีกจำนวนมาก	 ดังนั้น	 เภสชักร 

ชุมชนจึงเป็นวิชาชีพที่มีอุปสรรคหลายด้านในการประกอบวิชาชีพ

เพื่อบริการมหาชนด้วยความยึดมั่นในจรรยาบรรณ	 โดยไม่มุ่งหวังผล

กำไรเปน็เปา้หมายหลกั	 การประกอบวชิาชพีนีอ้ยา่งมจีรยิธรรม	 จงึควร 

ไดร้บัการยกยอ่งและสง่เสรมิ	 เนือ่งจากประชาชนสว่นใหญท่ีม่าใชบ้รกิาร 

ที่ร้านยาคือผู้ที่มีรายได้น้อย	เรียกได้ว่า	เป็นที่พึ่งของคนยากก็ว่าได้	

 

	 “เภสัชกรวัฒนา	 ตั้งเกียรติกำจาย”	 มีความรัก	 ความภูมิใจ

และความเชื่อมั่นเสมอว่าร้านยาโดยเภสัชกรนั้น	สามารถให้บริการที่มี

คุณค่า	 มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อประชาชนและสังคม	 	 จึงได้

เริ่มทำการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนที่ร้าน	 โนราเภสัช	 ตั้งแต่

ป	ีพ.ศ.๒๕๒๕	จวบจนปจัจบุนั	 โดยเปน็ทัง้เจา้ของกจิการและผูม้หีนา้ท่ี	

ปฏิบัติการประจำอยู่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ	 (ตามมาตรา	 ๓๙)	 เป็น

สถานที่ฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชนให้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ตั้งแต่รุ่นที่	 ๑	 จนถึงรุ่นปัจจุบัน	 เป็นครู	

ผู้ปฏิบัติและเภสัชกรชุมชนต้นแบบในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

อย่างมีจริยธรรมตลอดมา	เช่น	ไม่ขายยาตามกระแสและไม่ย่อท้อที่จะ

ปรับทัศนคติที่ผิดในการใช้ยาของผู้รับบริการ	 ไม่ทิ้งร้านให้ผู้อื่นที่มิใช่

เภสัชกรทำหน้าที่แทน	 ไม่หยุดยั้งการเรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง
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อย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์จาก

สถาบนัอืน่อกีหลายสถาบนั	โดยสอนลกูศษิยแ์ละรุน่นอ้งแบบ	“เปน็ใหด้ ู

อยู่ให้เห็น”	 อย่างตระหนักในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย/

ผูบ้รโิภค	 ตอ่การมจีรรยาบรรณ	และตอ่ความซือ่สตัยใ์นตนเอง	นบัรวม 

เวลาได้	๓๓	ปี	

 ที่สำคัญ	 เภสัชกรวัฒนาเป็นหนึ่งในแกนนำของ	 “กลุ่ม

เภสัชกรภาคใต้”	 ที่มาจากเภสัชกรทุกสาขาวิชาชีพในภาคใต้	 	 เป็นผู้

รว่มกอ่ตัง้	 “ชมรมเภสชักรชมุชนจงัหวดัสงขลา”	ปจัจบุนัดำรงตำแหนง่ 

รองประธานชมรมเภสชักรชมุชนจงัหวดัสงขลา	 เปน็ผูท้ีใ่หค้วามรว่มมอื 

กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในกิจการงานต่างๆเช่น	 ไปตรวจ

แนะนำร้านยา	 ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆในการเปิดร้านยาและการ

พัฒนาเข้าสู่ร้านยาคุณภาพ	

 ร้านโนราเภสัช	 เป็น	 ร้านยาคุณภาพ	 ที่ได้รับเกียรติบัตร

รบัรองจากสภาเภสชักรรม	เมือ่วนัที	่๑๖	มถินุายน	พ.ศ.๒๕๕๑	ถงึปจัจบุนั 

เปน็รุน่แรกของ	 จงัหวดัสงขลา	 และเปน็แหลง่ใหค้ำปรกึษาดา้นสขุภาพ 

และยาแก่ชุมชนในพื้นที่มานาน	 รวมถึงให้คำปรึกษาในการจัดห้องยา

ประจำโรงเรียนด้วย	

 เภสชักรวฒันายงัเดนิหนา้นำ	“รา้นยาคณุภาพ”	เขา้รว่มโครงการ 

นำร่อง	 “ร้านยาคุณภาพร่วมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ	 ป้องกันโรค	

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๗”	 ของ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	เขต	๑๒	สงขลา	เริ่ม	

ปี	พ.ศ.๒๕๕๗	มี	๑๐	ร้าน	และขยายเป็น	๒๒	ร้านในปี	๒๕๕๘		

 การเข้าร่วมโครงการ ในระยะ ๒ ปีที่ผ่านมา ได้ช่วยพัฒนา

ระบบบริการพื้นฐานในร้านยาโดยเภสัชกรที่ เป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนมากขึ้น และกำลั ง เตรี ยมดำเนินการในปี  ๒๕๕๙ 
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โดยคาดหวังให้ร้านยาคุณภาพเป็นหนึ่งในหน่วยบริการร่วมให้บริการ

ของ สปสช. 

 

 ด้วยบทบาทดงัตวัอยา่งขา้งตน้	“เภสชักรวฒันา	ตัง้เกยีรตกิำจาย” 

ได้ทำหนา้ทีข่องเภสชักรเพือ่สงัคม	 โดยเป็นเภสชักรชมุชนซึง่เปน็ด่านแรก	

ในการให้บริการประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง	อย่าง

ถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ	เพื่อธำรงไว้ซึ่ง	“เกียรติศักดิ์แห่ง

วิชาชีพเภสัชกรรม	 คือ	 เกียรติแห่งการรับใช้ผู้ป่วยและสาธารณชน”	

จึงเป็นผู้สมควรได้รับรางวัล	 “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม	 ประจำปี	 พ.ศ.	

๒๕๕๘”	โดยแท้		

 

 

 

 

	 	 ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม	

	 	 วันอังคาร	ที่	๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	
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คำประกาศเกียรติคุณ 

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม	ประจำปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	

เภสัชกรวัฒนา	ตั้งเกียรติกำจาย	

 

	 เภสัชกรวัฒนา	 ตั้งเกียรติกำจาย	 เป็นผู้ที่มีความรักและความ

ภาคภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นอย่างยิ่ง		ได้ทุ่มเททำงานหนักใน

บทบาทเภสัชกรชุมชนอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลา	 ๓๓	 ปีแล้ว		

โดยเปิดร้านยา	“โนราเภสัช”	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๒๕	จนถึงปัจจุบัน	เป็น

รา้นหนึง่ในเครอืขา่ยรา้นยาสขีาวและรา้นยาคณุภาพของภาคใต	้ไดป้ฏบิติั	

หน้าที่เภสัชกรตลอดระยะเวลาที่ร้านเปิดทำการ	 โดยยึดคุณธรรมและ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลัก	 นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เภสัชกร

ชุมชนรุ่นน้อง	

 ในการใหบ้รกิารเภสชักรรมในรา้นยา	 เภสชักรวฒันา	 ตัง้เกยีรตกิำจาย 

เนน้ท่ีการให้คำปรึกษาด้านยาและสขุภาพ	ใหบ้รกิารยาในราคาทีไ่ม่แพง	

ไม่จ่ายยาโดยไม่จำเป็น	 เน้นการแนะนำการปฏิบัตติวัตามหลกัวชิาการ	

จงึทำใหม้ลีกูคา้ประมาณวนัละ	 ๑๐๐	 คน	 เปน็ลกูคา้ประจำถงึรอ้ยละ	 ๘๐	

ซึ่งเกิดจากความไว้วางใจในการให้บริการ	

	 เภสัชกรวัฒนา	 ตั้งเกียรติกำจาย	 ยังเป็นครูผู้ปฏิบัติ	 และ

เป็นแหล่งฝึกงานเภสัชกรรมชุมชน	 ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 	

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรต์ัง้แตรุ่น่ที	่๑	จนถงึปจัจบุนั		มกีารจดัระบบ

ฝึกงานให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานในร้านยา	 ได้แก่	 การ

ซักประวัติ	 การวินิจฉยัโรค	 การใหค้ำปรกึษา/คำแนะนำและการจ่ายยา

เมื่อจำเป็นเท่านั้น	การบริหารจัดการธุรกิจแบบสมดุล	และการบริการ

ยาโดยเภสัชกรตามหลักการบริบาลเภสัชกรรมที่ถูกต้อง	



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

14

	 ในพ.ศ.	 ๒๕๕๖	 เภสัชกรวัฒนา	 ตั้งเกียรติกำจาย	 เป็นผู้ร่วม

ก่อตั้งและเป็นรองประธานชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา	 ซึ่งมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกร	 และควบคุมตรวจสอบ

กันเอง	 เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านเภสัชกรรมชุมชนจาก

ผู้ที่ปฏิบัติจริง	 ได้จดัประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้	 และได้	 CPE	

ที่สามารถนำไปใช้ในการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม	

นอกจากเภสัชกรร้านยาในจังหวัดสงขลาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ

แล้ว	ยังมีเภสัชกรชุมชนในจังหวัดใกล้เคียง	ได้แก่	พัทลุง	ปัตตานี	ตรัง	

ภูเก็ต	 สุราษฏร์ธานี	 ยะลา	 รวมประมาณ	 ๓๐๐	 คน	 เภสัชกรชุมชน

เหลา่นีร้วมตวักนัตัง้เปน็ชมรมเภสชักรชมุชนในแตล่ะจงัหวดั	 และพฒันา 

สูร่ะดบัภาค		เพื่อเป็นเครือข่ายที่ช่วยเหลือ	ตรวจสอบและตกัเตอืนกนั 

หากพบว่าสมาชิกทำไม่ถูกต้อง	

	 ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับชมรมเภสัชกร

ชุมชนอีก	 ๗	 จังหวัด	 (ตรัง	 พัทลุง	 สตูล	 ปัตตานี	 ภูเก็ต	 สุราษฏร์ธานี	

ยะลา)	และ	สปสช.เขต	ดำเนินโครงการร้านยาคุณภาพร่วมให้บริการ

สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

ร้านยาคุณภาพที่เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องแสดงบทบาทสำคัญ

มากมายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ	 เช่น	 คัดกรองความเสี่ยงและ

ใหค้วามรู	้ (โรคเบาหวาน	 โรคความดนัโลหติสงูและโรคอว้น)	 สง่ตอ่ผูป้ว่ย

และติดตาม(โรคเบาหวาน	 โรคความดันโลหิตสูงและการตรวจภายใน

ช่องคลอด)	 ให้ความรู้หรือคำแนะนำ	 (การสร้างภูมิคุ้มกันในเด็ก	

โรคหอบหดื	 การใชย้าปฏชิวีนะอยา่งเหมาะสม	 การวางแผนครอบครัว	

โรคมะเร็งปากมดลูกและโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์)	 และการ

เยี่ยมบ้าน	 โดยดำเนินการนำร่องในร้านยาคุณภาพจำนวน	๑๐	ร้าน
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ในปี	๒๕๕๗	และในปีต่อมาขยายเป็น	๒๒	ร้าน	และในปีนี้ได้ร่วมกับ	

อย.	วางแผนขยายร้านยาคุณภาพเป็น	๑๐๐	ร้านภายใน	๓	ปี		

	 เภสัชกรวัฒนา	 ตั้งเกียรติกำจาย	 ได้ร่วมผลักดันให้เกิดชมรม

เภสัชกรชุมชนในระดับจังหวัด	 โดยพยายามให้ได้ทุกจังหวัดในภาคใต้		

เพื่อสร้างระบบที่ดีและเป็นทางออกหนึ่งของการแก้ปัญหาร้านยา	

ปจัจบุนัรา้นยาทีม่เีภสชักรเป็นเจ้าของร้านมีจำนวนมากขึน้	 การพฒันา

คณุภาพบคุลากรจงึมคีวามจำเปน็	เพือ่ใหร้า้นยาประเภท	stand	alone	

สามารถแข่งขันกับร้านยาประเภท	chain	ได้		

 จากที่กล่าวมาข้างต้น	 แสดงให้เห็นว่า	 เภสัชกรวัฒนา	

ตั้งเกียรติกำจาย	 เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น	 มีความเสียสละ	 มีความรัก

ในวิชาชีพ 	 อุทิศตนเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเภสัชกรชุมชนรุ่นน้อง	

เป็นแหล่งฝึกงานคุณภาพให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์	 เป็นเภสัชกรที่ดูแล

ความปลอดภัยในการใช้ยาให้กับประชาชน	 อย่างต่อเนื่อง	 เป็นผู้นำ

ที่มสีว่นทำใหบ้ทบาทของเภสัชกรชุมชนโดดเด่นเปน็อยา่งยิง่		มีผลงาน

เชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของแวดวงวิชาชีพและประชาสังคม		

สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น	 เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม	

ประจำปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	

 

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม	(มภส)	

วันอังคารที่	๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	

 

 

 

 

 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

16

 

ใบประกาศเกียรติคุณ 

 
D=3'4&79!&)?'@A1BC

- 12-

/?A3,-.@O/@D#/5SV=A3$9< E.2HPEW 5.&. XYYRZ Z <'4#+L+/?A3,&%AG.)/5SV=A3$9< (<?A) 



มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)

17

ครผููป้ฏบิตัแิละเภสชักรชมุชนตน้แบบของพวกเรา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ  

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 นบัเปน็เรือ่งนา่ยนิดอียา่งยิง่ทีไ่ดท้ราบขา่ววา่	 มลูนธิเิภสชัศาสตร์

เพื่อสังคม	 มีมติมอบรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม	 ประจำปี	 ๒๕๕๘	

ให้กับ	 ภก.วัฒนา	 ตั้งเกียรติกำจาย	 หรือ	 “พี่ตั้ง”	 ของพวกเรา			

สำหรบัชาวเภสชั	มอ.	โดยเฉพาะศษิยเ์กา่ทกุรุน่	จะไมม่ใีครเลยทีไ่มรู่จ้กั

พี่ตั้งและร้านโนราเภสัช	เพราะเป็นแหล่งฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน

ใหก้บัพวกเราตอ่เนือ่งยาวนานมากกวา่	๓๐	ป	ีตัง้แตรุ่น่ที	่๑	ซึง่เขา้เรยีน

ในปีการศึกษา	 ๒๕๒๒	 มาจนถึงรุ่นปัจจุบัน	 พี่ตั้งเป็นครูผู้ปฏิบัติและ

เภสชักรชมุชนตน้แบบของพวกเรา	 เพราะนอกจากจะสอนและฝกึทกัษะ

ทางด้านเภสัชกรรมชุมชนให้กับพวกเราแล้ว	ยังปฏิบัติให้เห็นจริงว่า	

การทำงานของเภสัชกรชุมชนที่ยึดถือคุณธรรมและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพเป็นอย่างไร	 ร้านโนราเภสัชไม่เคยเปิดบริการถ้าไม่มีเภสัชกร

ปฏบิตังิาน	 รา้นนีจ้งึเปน็หนึง่ในรา้นยาสขีาวของเครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภค 

ภาคใต	้ นอกจากการเป็นแบบอย่างที่ดีในงานด้านเภสชักรรมชมุชนแลว้ 

พี่ตั้งยังได้ร่วมทำงานเพื่อสังคมและวิชาชีพในภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง	

โดยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นรองประธานชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัด

สงขลา	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๖		และยังเป็นแกนนำสำคัญของกลุ่ม

เภสัชกรภาคใต้	 ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมใน

ภาคใต้	มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย	ที่สำคัญ	เช่น	การคัดค้าน	

พ.ร.บ.ยา		การจัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัช	รวมถงึการจดัประชมุวชิาการ 

ประจำปีของกลุ่มเภสัชกรภาคใต้	
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	 ตลอดเวลากว่า	๓๐	ปีที่พี่ตั้งได้ทำงานรับใช้สังคมและวิชาชีพ

อยา่งเตม็กำลงั	 จงึเปน็ทีป่ระจกัษข์องความเหมาะสมกบัการเปน็เภสชักร 

ดเีดน่เพือ่สงัคมประจำป	ี๒๕๕๘		

	 ในนามของคณะเภสชัศาสตร	์ รวมทัง้ศษิยเ์กา่และศษิยป์จัจบุนั

ทกุคน	 ขอแสดงความภาคภูมิใจและความยินดี	 กับ	 ภก.วัฒนา	

ตั้งเกียรติกำจาย	 ครูและพี่เภสัชกรภาคใต้	 ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดี

ให้กับน้องๆและพวกเราตลอดไป	

 

 

 

ผศ.ดร.ภญ.สิริรัศมิ์	ปิ่นสุวรรณ	
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พี่ใหญ่ของวงการเภสัชกรชุมชนที่น้องๆ  

ในภาคใต้ให้ความเคารพ 

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงโพยม วงศ์ภูวรักษ์ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 

 เภสชักรในภาคใต	้หากนบัจำนวนแลว้	แมจ้ะมนีอ้ยกวา่ภาคอืน่ๆ 

แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรที่ต้องรวมตัวกัน	เราจะรวมตัวกันได้อย่าง

รวดเร็ว	และช่วยกันคิดหาทางออกของปัญหาต่างๆมาตลอด	ไม่ว่า

ปัญหานั้นจะเป็นระดับจังหวัด	ระดับภาค	หรือระดับประเทศ		หนึ่งใน

แกนนำของกลุ่มเภสัชกรภาคใต้ที่มาจากร้านยาคือ	“พี่ตั้ง”	โดยมีศูนย์

รวมการทำงานของเภสัชกรภาคใต้ที่สำคัญคือ	 “กลุ่มเภสัชกรภาคใต้”	

ที่มีคณะกรรมการมาจากเภสัชกรทุกสาขาวิชาชีพในภาคใต้	และเท่าที่

จำความได้ตั้งแต่ที่ตนเองมาสอนที่คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	 ไม่ว่ามีงานอะไรที่คณะเภสัชศาสตร์	 ต้องประสานกับ

เภสัชกรในวิชาชีพต่างๆก็จะพบกับพี่ตั้งอยู่เสมอๆโดยเฉพาะเมื่อปี	

พ.ศ.	 ๒๕๓๓	 คณะเภสัชศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร	 PATH	

เพื่อจัดทำโครงการ	“การส่งเสริมการใช้ยาคุมกำเนิดที่สมเหตุสมผลใน

ร้านยาในจังหวัดสงขลา”	 พี่ตั้งเป็นหนึ่งในแกนนำของเภสัชกรประจำ

รา้นยาในจงัหวดัสงขลาทีเ่ปน็กรรมการรว่มจดัทำโครงการนีอ้ยา่งแขง็ขนั  

และเมื่อมีงานใดๆก็ตามที่ต้องการความร่วมแรงร่วมใจของเภสัชกรใน

ภาคใต้	พี่ตั้งจะเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเสมอมา	ไม่ว่าภาวะน้ำท่วมที่

เกดิบอ่ยครัง้ในภาคใตแ้ละเภสชักรตอ้งชว่ยกนัจดัหายามาชว่ยผูป้ระสบภยั 

พีต่ัง้กจ็ะชว่ยจดัหายามาใหท้กุครัง้		และเมือ่มกีารจดัตัง้	“ชมรมเภสชักร 

ชมุชนจงัหวดัสงขลา”	พีต่ัง้เปน็หนึง่ในแกนนำทีจ่ดัตัง้เชน่กนั		รวมทัง้การ 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒0

จัดงานเกีย่วกบัวชิาชพีตา่งๆเชน่	 งานวนัสปัดาหเ์ภสชักรรม	 เพือ่เผยแพร่

ความรูด้า้นยาและวชิาชพีเภสชักรรมแกช่มุชน	 การประชมุวชิาการของ

กลุม่เภสชักรภาคใต	้ พีต่ัง้ก็ยังเสียสละเวลามาร่วมจัดงานกับนอ้งๆใน

จังหวัด	 ซึ่งถือเป็นพี่ทีอ่าวุโสที่สุดที่มาช่วยจัดงานกับน้องๆพี่ตั้งจึงถอื

เปน็	“พีใ่หญ่ของวงการเภสชักรชมุชนทีน่อ้งๆในภาคใต้ใหค้วามเคารพ”	 

 นอกจากนี้	 พี่ตั้งยังช่วยเป็นเภสัชกรแหล่งฝึกให้กับคณะ

เภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยต่างๆมาโดยตลอด	 สิ่งที่นักศึกษาสะท้อน

เวลากลับมานำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานคือ	“พี่ตั้งไม่ได้สอนเฉพาะ

วชิาการ	แตพ่ีต่ัง้สอนให้ดำเนินกิจการร้านยาโดยยึดมัน่ในจรรยาบรรณ

วิชาชีพเป็นหลัก”	จึงถือเป็นแบบอย่างของรุ่นน้องๆได้เป็นอย่างดี	

 ดังนั้น	 รางวัล	 “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม”	 ที่พี่ตั้งได้รับ 

จึงเหมาะสมกับพี่ตั้งเป็นอย่างยิ่ง	
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๒1

เภสัชกรชุมชนที่อุทิศตนเพื่อความปลอดภัย

ในการใช้ยาของประชาชนชาวไทย 

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสงวน ลือเกียรติบัณฑิต 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 

	 .....ประมาณปี	 ๒๕๒๘	 ผมกำลังเรียนชั้นปีที่	 ๔	 ที่คณะเภสัช

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ท่านอาจารย์ประดิษฐ์	หุตางกูร	

คณบดีท่านแรกของคณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้เกียรติ

มาเปน็อาจารยพ์เิศษ	 ระหวา่งสอน	 ทา่นเลา่วา่	 ไดเ้ดนิทางมาถงึหาดใหญ่	

เมื่อวาน	และได้ไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่เปิดร้านยาแห่งหนึ่งใกล้โรงแรมโนรา	

พรอ้มทัง้กนิขา้วเยน็พรอ้มกบัลกูศษิยแ์ละครอบครวั	ทา่นชืน่ชมลกูศษิย์	

ท่านนั้นว่าปฏิบัติวิชาชีพได้แข็งขัน	 สมภาคภูมิเภสัชกร	ท่านกล่าวว่า

เห็นลูกค้ามาซื้อยาเรื่อยๆพอสมควร	และทุกรายได้รับการดูแลเป็น

อยา่งด	ี ทา่นยงับอกวา่ไดเ้หน็ความสขุของสมาชกิในครอบครวัของลกูศษิย์	

ที่รักใคร่กันเป็นอย่างดี  อาจารย์ประดิษฐ์เป็นคนมีบุคลิกหนักแน่น 

การเล่าของท่านจึงดูมีพลังทำให้ผมจำเรื่องราวได้แม้ไม่รู้จักเภสัชกรที่

ท่านอาจารย์กล่าวถึงมาก่อน	 หนึ่งปีถัดมา	 ผมบังเอิญได้ไปฝึกงานที่

รา้นยาโนราเภสชั	ทำใหไ้ดเ้หน็การทำงานของพีต่ัง้ทีเ่อาใจใสผู่ร้บับรกิาร 

อย่างดียิ่ง	จึงไม่แปลกใจในคำชมของท่านอาจารย์ประดิษฐ์		

	 ร้านของพี่ตั้งเป็นร้านยาที่เน้นการแสดงบทบาทของวิชาชีพ	

มากกว่าการซื้อมาขายไป		เนน้และใหค้วามสำคญักบัการแนะนำดา้นยา

และการใชย้า	 เปน็รา้นทีเ่ภสชักรใหบ้รกิารดว้ยตนเองเตม็เวลา	 เปน็รา้นยา 

คณุภาพแห่งแรกๆของสงขลา	 เปน็สถานทีฝ่กึงานใหค้วามรูแ้ก่นกัศกึษา 

เภสัชศาสตร์มายาวนาน		เป็นร้านที่ให้ความร่วมมือกับสำนักงาน
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สาธารณสุขจังหวัดในกิจการงานต่างๆด้วยดีเรื่อยมา	 เป็นร้านยา

ในโครงการร้านยาสีขาว	 เป็นร้านเก่าแต่ใหม่ในเรื่องการมีนวัตกรรม	

เช่น	 เป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติที่ให้บริการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังและการเยี่ยมบ้าน		

	 การที่พี่ตั้งได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง	 เพราะ

การมอบรางวัลให้พี่ตั้ง	 ก็เหมือนการมอบรางวัลให้เภสัชกรชุมชน

ทุกท่านที่อุทิศตนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน

ชาวไทย	ซึง่เปรยีบประหนึง่	 “small	 goodness”	ซึง่กระจายเบง่บาน

อยู่ท่ัวทั้งประเทศ	 พี่ตั้งเป็นตัวแทนเภสัชกรชุมชนดังกล่าวในการรับ

รางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม	
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๒3

ผู้เป็นแบบอย่างของเภสัชกรชุมชน 

ในการทำงานเพื่อสังคม 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสุชาดา สรูพันธุ์ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 

 หากจะกล่าวถึงพี่ตั้ง	 เภสัชกรวัฒนา	 ตั้งเกียรติกำจาย	

ขา้พเจา้จะนกึถงึความเปน็ผูม้จีติเมตตา	 เอือ้เฟือ้เผือ่แผ	่ และรกัในวชิาชพี 

อย่างเป็นที่ประจักษ์	 พี่ตั้งได้ให้การสนับสนุนการศึกษาของคณะเภสัช

ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอย่างดีเสมอมา	 ส่วนสำคัญ

คือการเป็นอาจารย์แหล่งฝึกรับนักศึกษาฝึกงานที่ร้านโนราเภสัช

มาโดยตลอดหลายสิบรุ่น	 เป็นอาจารย์แหล่งฝึกที่ไม่เพียงสอนการ

ปฏิบัตงิานด้านเภสัชกรรมชุมชน	 แต่ยังเน้นให้นักศึกษาตระหนักใน

หน้าท่ีบทบาทที่มีต่อวิชาชีพและสังคมโดยส่วนรวม	 ลกูศษิยท์ีผ่า่นการ

ฝึกงานมาแล้วยังได้แวะเวียนไปที่ร้านและช่วยเหลืองานเพื่อส่วนรวม

ต่างๆด้วยความเต็มใจ		

	 พี่ตั้งเป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาร้านยาและความ

ก้าวหน้าของวิชาชีพ	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ร้านโนราเภสัชได้รับการ

รับรองเป็นร้านยาคุณภาพซึ่งเป็นรุ่นแรกของโครงการพัฒนาและ

รับรองคุณภาพร้านยา	 พี่ตั้งยังเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มก่อตั้งชมรมเภสัชกร

ชุมชนจังหวัดสงขลาเมื่อปลายปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่า

เป็นชมรมที่มีผลงานโดดเด่น	 มีการจัดประชุมวิชาการให้กับเภสัชกร

ชุมชนในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ	 มีการขับเคลื่อน

กจิกรรมงานเภสชักรรมชมุชนรว่มกบัภาคอีืน่ๆอยา่งตอ่เนือ่ง	 การรวมตวั

ของกลุ่มเภสัชกรร้านยาในจังหวัดสงขลาที่เข้มแข็งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้	
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หากไม่มีพี่ตั้งและพี่โต	 สองรุ่นพี่ที่เป็นที่รักและนับถือของพี่ๆน้องๆ	

ในวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนของจังหวัด	 นับจากบัดนั้นจนบัดนี้	 ชมรม

เภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลาได้เติบโตทั้งจำนวนสมาชิกและผลงานที่

สร้างสรรค์แต่สิ่งดีงามต่อวิชาชีพ		

	 ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

ไดม้อบรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมให้แก่พี่ตั้งในปีนี้	 ขอขอบคณุพี่

ตัง้ที่ไดเ้ปน็แบบอยา่งของวชิาชพีเภสชักรชมุชนในการทำงานเพือ่สงัคม	

และขอเปน็กำลงัใจในเสน้ทางสูเ่ปา้หมายทีต่ัง้ใจตอ่ไปคะ่		
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๒๕

พี่ผู้พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาร้านยา 

เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ สาครินทร์ 

หวัหนา้งานเภสชัอาหารและยา สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัสงขลา 

 

 รู้จักพี่ตั้ง	 ตั้งแต่ช่วงทำงานใหม่ๆจำได้ว่าไปตรวจร้านพี่ตั้ง

ครั้งแรก	รู้สึกประทับใจ	“เออ...พี่คนนี้	ดีจัง	แกแนะนำคนไข้ด้วยหัวใจ

ของความเป็นเภสัชกรจริงๆ	ไม่หวังแต่จะขายยาอย่างเดียว”	 เป็นร้าน

ยาที่เราอยากเห็นจริงๆ	 ก็เลยชวนพี่ตั้งมาเป็นกรรมการพัฒนาร้านยา

ในจังหวัด	 โดยให้เป็นตัวแทนของกลุ่มร้านยา	 พี่ตั้งก็เสียสละมาเป็น

กรรมการด้วยและทุกครั้งที่มาประชุม	 พี่ตั้งก็จะปิดร้าน	 จะไม่มีการ

เปิดร้านเพื่อให้คนอื่นขายยาแทน	พี่ตั้งจะช่วยคิดช่วยเสนอแนะสิ่งดีๆ

เพื่อพัฒนาวิชาชีพ	 พัฒนาร้านยา	 เป็นพี่ที่ให้คำแนะนำดีๆกับน้องที่

อยากเปิดร้านยา	 รวมถึงให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่	

ไมใ่หท้อ้ถอย	จะสอนใหย้ดึมัน่ในคณุธรรมและความดี		พีต่ัง้เปน็ตวัอยา่ง 

ที่ดีในการครองตน	 เปน็คนพอเพียงไม่เห็นแก่ผลประโยชน์	 เห็นพี่ตั้ง

แบบไหนเมือ่ยีส่บิปทีีแ่ลว้	 ปจัจบุนักย็งัเปน็แบบนัน้	 พีต่ัง้เปน็คนออ่นโยน 

ยิ้มแย้มแจ่มใส	ตั้งแต่รู้จักกันมาไม่เคยเห็นพี่ตั้งโกรธเลย		 เป็นร้านยา

ร้านแรกๆที่ได้รับรองมาตรฐานร้านยาคุณภาพ	 ปัจจุบันเข้าร่วมโครง

การกบัสปสช.	และชว่ยเปน็พีเ่ลีย้งใหก้บันอ้งๆรว่มทมีกบัสสจ.และ	สปสช. 

ไปตรวจแนะนำรา้นยา	 เพือ่พฒันาเขา้สูร่า้นยาคณุภาพ	 มคีวามเสยีสละสงู 

เปน็คนหนึ่งในทีมที่ร่วมต่อต้านพ.ร.บ.ยาฉบับลักไก่	 และเป็นผู้ร่วม

ก่อตัง้ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา	 และล่าสุดก็ช่วยกันจัดงาน

ประชมุวิชาการภาคใต้	 มีเภสัชกรเข้าร่วมประชุมกว่าห้าร้อยคน	 ซึ่งจะ

เปน็จดุเริม่ตน้ของการรวมกลุม่เภสชักร	 เพือ่พฒันาวชิาชพีเภสัชกรรมที่ดี

ต่อไป	
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	 การที่พี่ตั้งได้รับเลือกเป็นเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมเป็นรางวัล

ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง	ขอแสดงความยินดีกับพี่ตั้ง	ณ	โอกาสนี้ด้วยค่ะ	
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เภสัชกรชุมชนที่ทำงานเพื่อสังคมอย่าง 

ถึงพรอ้มดว้ยจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเภสชักรรม 

เภสัชกรสมพงษ์ อภิรมย์รักษ์  

ประธานชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา 

 

 เป็นเกียรติเป็นศรีแก่ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา	ที่

เภสัชกรวัฒนา	 ตั้งเกียรติกำจาย	 หรือ	 พี่ตั้งของน้องๆได้รับรางวัล

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมประจำปี	 ๒๕๕๘	จากมูลนิธิเภสัชศาสตร์

เพื่อสังคม(มภส)		พี่ตั้งของน้องๆ	ปฏิบัติงานในตำแหน่งเภสัชกรชุมชน

มานานกว่า	 ๓๓	 ปี	 ที่ร้านโนราเภสัช	 อำเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	

ในคูหาเล็กๆ	 ๑	 คูหา	 จากอดีตที่ร้านยามีเภสัชกรชุมชนอยู่ปฏิบัติงาน

เพียงหยิบมือ	 ถึงปัจจุบันมีสายเลือดร้านยาใหม่ๆที่มีเภสัชกรชุมชน

ปฏบิตังิานเตม็เวลามากมาย	 แตพ่ี่ตัง้กย็งัคงเสน้คงวายดึมัน่ในอดุมการณ์

อย่างน้อย	๑๐	“ไม่”	ได้แก่	

	 ๑.	ไม่ขายยาชุด	คนไข้ที่เข้ามาปรึกษาเรื่องเจ็บป่วย	จะได้รับ

การวินิจฉัย	คำแนะนำการดูแลสุขภาพและยาคุณภาพดีเสมอ	

	 ๒.	ไม่ย่อท้อที่จะปรับทัศนคติที่ผิดในการใช้ยาของคนป่วย 

อย่างสม่ำเสมอ	

	 ๓.	ไมย่อมทิง้รา้นใหค้นอืน่ทำหนา้ทีแ่ทนงา่ยๆ	หากตอ้งไปธรุะ 

ทีไ่หนกจ็ะปดิรา้น	ยกเวน้มเีภสชักรทา่นอืน่มาทำแทนชัว่คราวเปน็เวลาสัน้ๆ 

	 ๔.	 ไม่ทิ้งน้องๆนักศึกษาเภสัชศาสตร์	 เพราะท่านเป็นแหล่ง

ฝึกงานชั้นดีให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆมากมาย	 เช่น	 มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 มหาวิทยาลัยรังสิต 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	
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	 ๕.	 ไม่ละเลยในการทำงานทางวิชาชีพ	 ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่ง

รองประธานชมรมเภสัชกรชุมชนจงัหวดัสงขลา	รา้นยาคณุภาพรุน่แรก

ของจังหวัดสงขลา	 และที่สำคัญการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก

สภาเภสัชกรรม	 วาระ	 ๘	 เพื่อทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนเภสัชกร

ทุกๆท่านเพื่อศักดิ์ศรีของวิชาชีพในอนาคตต่อไป	

	 ๖.	 ไมห่ยดุยัง้กระบวนการเรยีนรูส้ิง่ใหม	่ วทิยาการใหม	่ วชิาการ 

ความรู้เพื่อนำมาต่อยอดทางวิชาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	

	 ๗.	 ไมย่อมให้ใครมาทำลายวชิาชพีงา่ยๆดว้ยการเปน็แบบอยา่ง 

ของเภสชักรชมุชนทีป่ฏบิตังิานเตม็เวลามาตลอดอายกุารทำงานดา้นนี ้

	 ๘.	 ไม่ละเลยที่จะสอนน้องๆรุ่นใหม่ให้ตระหนักในหน้าที่ 

ความรบัผิดชอบต่อผู้ป่วย	 ต่อจรรยาบรรณ	 และต่อความซื่อสัตย์ใน

ตนเอง	

	 ๙.	ไมห่ยดุการทำงานแม้จะมีอายุเลยวัยที่ควรพักผ่อนแล้ว

ก็ตาม	แต่ท่านก็ยังรักที่จะทำหน้าที่ต่อไป	

	 ๑๐.	ไม่ทิ้งชุมชน	แต่เป็นที่พึ่งของชุมชนที่รายรอบร้านยา 

เปน็ทีไ่วว้างใจ	เปน็ทีป่รกึษาในเรือ่งสขุภาพและดา้นยามานานแสนนาน 

 เชือ่มัน่วา่	ขวญัใจหรอืพ่ีใหญ่ของน้องๆในชมรมเภสชักรชมุชน 

จังหวัดสงขลา	 จะยังคงเป็นแบบอย่างที่ดี	 โดยเป็นเภสัชกรชุมชนแถว

หนา้ทีย่งัคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุรติ	 ตัง้มัน่ในจรรยาบรรณ

วิชาชีพอย่างมั่นคง	เป็นเกียรติเป็นศรีแก่วิชาชีพตลอดไป	
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เพื่อนถึงเพื่อนผู้มุ่งมั่นในวิชาชีพ 

สู่เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 

จุฑารัตน์ ลิขิตรัตน์เจริญ และ สมชาย ตันติอำไพวงศ์ 

 
  
 

  เพื่อนสหายดีดั่งคล้าย	ดวงดาว	

	 ฟ้าจักมืดเพราะคราว	เมฆคลุ้ม	

	 ไม่เห็นสว่างดาวราว	มืดหม่น	

	 แท้มิตรอยู่รุมกลุ้ม	แวดล้อมใกล้กัน	

	 	 วัฒนาดาวเด่นฟ้า	เจิดจรัส	

	 จุดประกายเปล่งชัด	นักสู้	

	 หมายมุ่งเปลี่ยนผันผลัด	ชีพกู่	

	 เภสัชชุมชนรู้	มุ่งหน้าบริการ	

 

 จุฑารัตน์ ลิขิตรัตน์เจริญ ผู้ประพันธ์  
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	 	 	 	 ยอดเภสัช	“วัฒนา”	น่ายกย่อง	

	 	 										เกียรติกึกก้อง	ซ้องกำจาย	หมายสร้างสรรค์	

	 	 									“ไม่”	สิบอย่าง	ตั้งจิต	คิดพร้อมกัน	

	 	 										ไม่ยาชุด	สุดสำคัญ	นั้นเรื่องดี	

	 	 	 					ไม่ย่อท้อ	ต่อผู้ป่วย	ด้วยอุตส่าห์	

	 	 										ไม่ทิ้งร้าน	วานใครมา	ทำหน้าที่	

	 	 										ไม่เบื่อน้อง	คล่องฝึกงาน	มั่นไมตรี	

	 	 										ไม่ทอดทิ้ง	ยิ่งศักดิ์ศรี	ที่งดงาม	

	 	 	 	 ไม่หยุดยั้ง	ทางใหม่	ใฝ่เรียนรู้	

	 	 										ไม่ยอมให้	ไพร่ศัตรู	ลบหลู่หยาม	

	 	 										ไม่ละเลย	เฉลยน้อง	ต้องทำตาม	

	 	 										ไม่ครั่นคร้าม	ย้ำไม่ร้าง	ห่างชุมชน	

 

   สมชาย ตันติอำไพวงศ์  ผู้ประพันธ์ 
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ความประทับใจของน้องนักศึกษา 

กับการฝึกงานร้านพี่ตั้ง 

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ฝึกงานในอดีตและปัจจุบัน 

 

 เภสัชกรวัฒนา	 ตั้งเกียรติกำจาย	 หรือที่น้องๆเรียก	 “พี่ตั้ง”	

เปน็เภสชักรตวัอยา่งในการทำงานทีด่	ี พีต่ัง้มกัจะสอนนอ้งทกุคนใหย้ดึมัน่

และมัน่คงในแนวทางที่ถูกต้องของวิชาชีพ	ทั้งในเรื่องการบริการผูป้ว่ย 

หรือจรรยาบรรณ	 ครั้งหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสไปฝึกงานท่ีร้านโนรา 

(ร้านยาของพี่ตั้ง)	 มีเหตุการณ์หนึ่งที่ยังคงประทับใจและนำมาใช้ใน

การทำงานถงึปัจจุบัน	 เหตุการณ์นั้น	 เริ่มต้นด้วย	 คุณลุงท่านหนึ่งได้

เขา้มาซือ้ยาและคณุลงุทา่นนี้เป็นลูกค้าประจำของทางร้านพี่ต้ัง	 คณุลงุ

ไดม้าขอซือ้ยารกัษางสูวดั	เนือ่งจากคณุลงุมอีาการปวดมาก	พีต่ัง้ซกัประวติั	

ผู้ป่วยและดูรอยโรคอย่างละเอียดแล้ว	 พบว่าคุณลุงไปหาหมอเป่ามา

กอ่นหนา้ทีจ่ะมารา้นยาพีต่ัง้	 ๓	 สปัดาห	์ แผลแหง้สนทิแตย่งัมอีาการปวด 

หลังจากนั้นพี่ตั้งได้อธิบายเรื่องของโรคกับผู้ป่วย	 แต่ไม่ได้จ่ายยาให้กับ

คณุลงุไปแต่ให้ไปโรงพยาบาลแทน	 ผมจงึไดถ้ามพีต่ัง้เรือ่งการไมจ่า่ยยา

คณุลงุ	พีต่ัง้ไดอ้ธบิายวา่คณุลงุคนนี	้ควรจะไดร้บัการรกัษาในโรงพยาบาล 

มากกวา่ทีเ่ราจะรกัษาในรา้นยา	ทัง้ในเรือ่งอาการของโรคและแผลทีผู่ป้ว่ย 

ยังคงมีอยู่	 เราไม่จำเป็นต้องขายยาให้กับผู้ป่วยทุกรายที่เข้ามาหาเรา

ที่ร้านยา	 เราควรให้คำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย

แตล่ะราย	 เหตกุารณใ์นครัง้นัน้ทำใหผ้มยงัคงยดึนำมาใชใ้นการดแูลผูป้ว่ย 

จนถึงทุกวันนี้	 ในเรื่องการดูแลคนไข้ที่ไม่ได้ดูแลด้วยยาอย่างเดียวหรือ

นำเรื่องการค้ามาเกี่ยวข้อง	 แต่เราจะต้องดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยความรู้
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ทีเ่รามใีหผู้ป้ว่ยไดร้บัการรกัษาอยา่งเหมาะสม	 ยงัคงมอีกีหลายเหตกุารณ์	

ทีผ่มไดส้มัผสัดว้ยตนเอง	ในการทำงานของพีต่ัง้	แตห่ากจะกลา่ว	ณ	ทีน่ี้

พื้นที่บรรยายคงจะไม่เพียงพอสำหรับ	เภสชักรวฒันา	ตัง้เกยีรตกิำจาย 

	 เภสัชกรผู้ทุ่มเทให้กับวิชาชีพ	 ผู้มั่นคงในจรรยาบรรณวิชาชีพ	

และเภสัชกรผู้ซึ่งรักและดูแลน้องๆทุกคน	

 

เภสัชกรคิรินทร	อิงวิยะ		

เภสัชกรปฏิบัติการ	โรงพยาบาลสงขลา	

 

............................................	

 

 ทา่มกลางกระแสมากมายเกีย่วกบัวชิาชพีเภสชักรรม	ทีส่ว่นใหญ่

แล้วมักจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าชื่นชมนักในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชมุชนหรอืรา้นยา	 แตย่งัมรีา้นยาแหง่หนึง่ทีเ่รยีกไดว้า่เปน็รา้นยาตน้แบบ 

ร้านยาคุณภาพที่เต็มไปด้วยคุณธรรมในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง	

นั้นคือร้านโนราเภสัชของเภสัชกรวัฒนา	 ตั้งเกียรติกำจาย	 หรือพี่ตั้ง	

ร้านยาคูหาเล็กๆแต่คุณภาพในการปฏิบัติงานไม่ได้เล็กเลย	 ครั้งหนึ่ง

สมัยที่ยังเป็น	นศภ.	 ได้มีโอกาสไปฝึกปฏิบัติงานที่ร้านพี่ตั้ง	ก่อนไปฝึก

ปฏบิตังิานยงัคดิอยูเ่สมอวา่	รา้นยาทีด่ตีอ้งเปน็แบบไหน	ตอ้งทำอยา่งไร 

ถึงจะทำให้ธรุกจิเดนิหนา้ควบคูไ่ปกบัจรยิธรรม	 และเมือ่ไดฝ้กึปฏบัิติงาน

จริงๆร้านยาโนราเภสัชของพี่ตั้งเป็นคำตอบที่ดีของคำถามนี้	 พี่ตั้งเป็น

เภสัชกรที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ดี	การขายยาแต่ละครั้งอยูบ่น

พืน้ฐานของวิชาการ	 ความถูกต้อง	 และยังให้คำแนะนำที่ดีกับผู้ป่วย 

ทุกรายตามความเหมาะสม	 นอกจากพี่ตั้งจะเป็นเภสัชกรที่ดีแล้ว 

ในบทบาทอาจารย์แหล่งฝึกพี่ตั้งก็ทำได้ดีไม่แพ้กัน	 พี่ตั้งเป็นอาจารย์
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แหล่งฝึกที่ใจดี	 มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์

ใหน้อ้งๆ	พรอ้มทีจ่ะตอบคำถามหรอืขอ้สงสยัของนอ้งๆเสมอ	เสรมิสรา้ง 

ทกัษะในการซกัประวตัแิละใหค้ำแนะนำจำเปน็ในการจา่ยยา	 โดยทีผู่ป้ว่ย 

ให้ความร่วมมืออย่างดี	 เนื่องจากพี่ตั้งทำมาตลอด	 จนกลายเป็น

เอกลักษณ์ของร้านยาโนราเภสัช	 นอกจากสอนวิชาการแล้ว	 พี่ตั้งยังมี

คำแนะนำดีๆ ในการจะเปดิรา้นยาใหป้ระสบความสำเรจ็	 ไดร้บัการยอมรบั 

และกลายเป็นที่ให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นของชุมชน	จนถึงตอนนี้

ยงัจำคำสอนดีๆของพี่ตั้งได้เสมอ	 โดยเฉพาะคำพูดของพี่ตั้งที่เคย

บอกวา่ “ถ้าวันหนึง่ลดาไดม้โีอกาสเปดิรา้นยา	อยา่ตัง้เปา้แตย่อดขาย

จนลืมคณุภาพในการปฏบิตังิาน	แตใ่ห้สร้างจุดเด่นให้ร้านยาด้วยการ

ขายความสามารถด้านวิชาการและคำแนะนำที่ดีให้กับผู้ป่วย	เพียงแค่

นี้เราก็จะมีร้านยาคุณภาพที่ให้บริการด้วยคุณธรรม”	

 

เภสัชกรหญิงลัดดาวัลย์	จีนฉิ้ม	

เภสัชกรปฏิบัติงาน	โรงพยาบาลระนอง	

 

..........................................	

 

	 ผมเป็นเภสัชกรคนนึงที่ทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเภสัชมาก่อน	

ก่อนที่จะมาทำงานเกี่ยวกับเภสัช	 คือเปิดร้านยาแบบเต็มตัวและเต็ม

เวลาครับ	 ช่วงเวลาที่หายไปในฐานะเภสัชกร	 มันพาลลดความมั่นใจ	

ความรอบคอบ	 ความรู้รอบให้หายไปด้วย	 ซึ่งมันไม่เป็นผลดีกับทั้งตัว

เราเอง	และที่สำคัญกว่าก็คือคนไข้		

	 จะว่าโชคดีก็ใช่ครับ	 เพราะคุณพ่อผมรู้จักกับพี่ตั้ง	 (ภก.วัฒนา	

ตัง้เกยีรตกิำจาย)	 และจะวา่เปน็ความใจดกีใ็ชอ่กีเหมอืนกนัครบั	 ทีพ่ีต่ัง้
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ให้ผมได้เข้ามาฝึกงานที่ร้าน	 ในขณะที่พี่ตั้งต้องดูแลน้องเภสัชที่มาเป็น

ผลัดฝึกงานอีกหนึ่งคน	 ในฐานะเด็กเก่าวิชาการและอ่อนมากในด้าน

ปฏบิตังิานสายเภสชั	ผมวา่มนัเปน็เรือ่งทีไ่มง่า่ยเลยทีจ่ะฝกึใหผ้มกลบัมา

มีความพร้อมกับการเป็นเภสัชชุมชนเต็มตัว	ไม่ใช่แค่เรื่องวิชาการ	การ

จ่ายยา	เท่านั้นนะครับที่ผมได้จากแหล่งฝึก	พี่ตั้งสอนให้ผมมีความเชื่อ

ในวิชาชีพ	 และความเป็นเภสัชชุมชนที่ดีและเข้มแข็ง	 สิ่งต่างๆเหล่านี้

ถกูสอนผา่นการปฏบิตัทิีเ่ปน็ปกตขิองพีต่ัง้เอง	 ผมรบัรูแ้ละเรยีนรูส้ิง่เหลา่น้ี	

ในทกุวนัทีไ่ดม้าฝกึงานครบั	 และผมเอง	 ทีม่าขอพีต่ัง้ฝกึเปน็กรณพีเิศษ 

ดว้ยความตัง้ใจตรงๆวา่	 ฝกึเพือ่เปน็เภสชัชมุชนรา้นยา	 กย็งัไดค้ำปรกึษา 

ที่ดีที่ไว้สำหรับเตรียมตัวเพื่อเปิดร้านติดตัวกลับไปด้วยครับ	 มาถึงวันนี้	

ผมก็เปิดร้านยามาได้เกือบสองปีแล้ว	 ความรู้ทุกอย่างที่พี่ตั้งถ่ายทอด

ให้ก็ยังนำมาใช้อยู่ในทุกๆครั้งที่จ่ายยาครับ	

 

ภก.พรรคพล	แว่นไวศาสตร์	

ร้านยาศรีวนา@สำโรงเภสัช	

 

...............................................	

 

	 ย้อนไปเมื่อปี	 ๒๕๕๔	 มีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ของกรุงเทพฯ	

ทำให้ข้าพเจ้า	 น.ส.ศิริรัตน์	 ยกถาวร	 นักศึกษาเภสัชศาสตร์	 ม.รังสิต	

ตอ้งหนนีำ้ทว่มกลบัมาบา้น	ทัง้ๆทีอ่กีไมน่านจะถงึเวลาฝกึงานผลดัสดุทา้ย 

ตอนนัน้ขา้พเจา้กงัวลมาก	วา่จะไมม่ทีีฝ่กึงานจงึปรกึษากบัเพือ่นทีห่าดใหญ ่

เพื่อนได้แนะนำให้ลองไปขอฝึกงานท่ีร้านโนราเภสัช	 ซึ่งโชคดีมาก

เพราะพีต่ัง้ซึง่ขา้พเจา้ขอเรยีกวา่อาจารยว์ฒันารบัขา้พเจา้เปน็นกัศกึษา
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ฝึกงานทั้งที่ข้าพเจ้าไม่ได้มีความพร้อมในการมาฝึกงานมากนัก	 เพราะ

หนังสือเอกสารตำราเรียนหรือแม้กระทั่งเสื้อกาวน์ของข้าพเจ้าก็ยังอยู่

ที่หอพักในม.รังสิต		แต่สิ่งเหล่านี้หาใช่อุปสรรคไม่	หากเราตั้งใจจริง		

	 อาจารย์วัฒนาให้คำแนะนำถึงแหล่งข้อมูลตำราเรียนและ

หนงัสอืทีม่ใีนรา้นเพือ่ชว่ยใหข้า้พเจา้มแีหลง่ขอ้มลูในการฝกึงาน	 เริม่แรก

อาจารย์วัฒนาได้สอนเกี่ยวกับองค์ประกอบในร้านยา	 การทำร้านยา

คุณภาพ	ความแตกตา่งทีด่กีวา่ของรา้นยาคณุภาพ	ความสำคญัของการมี

เภสชักรอยูป่ฏบิตักิารตลอดเวลาทำการ	 และบทบาทของเภสชักรรา้นยา 

ในด้านวิชาการข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มยา	 กลุ่มโรค	 และฝึก

ซักประวัติจ่ายยา	 โดยมีอาจารย์วัฒนาค่อยสังเกตและให้คำแนะนำ 

ในช่วงบ่ายของวัน	 อาจารย์วัฒนาจะสอนและเล่าประสบการณ์ใน

เรือ่งตา่งๆทีเ่กีย่วกบัการเปน็เภสชักรชมุชน	 เคสโรคทีน่า่สนใจ	 การตดิตาม 

อาการคนไข้และการทำให้ร้านยาเป็นแหล่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและ

ยาของชุมชน	 รวมถึงการรับฟัง	 เข้าใจและดูแลคนไข้เหมือนคนใน

ครอบครวั	 จากสิง่เหลา่นีท้ีอ่าจารยว์ฒันาถา่ยทอดมา	 ทำใหข้า้พเจา้ไดร้บั

ความรู้อย่างครบถ้วนและยังทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

ของหน่วยบริการด้านสาธารณสุข	 และสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณ

อาจารย์วัฒนาสำหรับความกรุณาในการให้ความช่วยเหลือตลอดมา	

ข้าพเจ้าจะนำความรู้และคำสั่งสอนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิชาชีพ

เภสัชกรรมต่อไป	

 

เภสัชกรหญิงศิริรัตน์	ยกถาวร	

 

...........................................	
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 พีต่ัง้เปน็เสมอืนครเูเละพีช่ายทีน่า่รกั	 พีต่ัง้จะคอยเปน็หว่ง	 ใสใ่จ 

ดแูลนอ้งๆตลอด	 เปน็ครทูีน่า่เคารพ	 ยกยอ่ง	 และเปน็แบบอยา่งทีด่ใีหก้บั

น้องๆในเรื่องของความถูกต้อง	 ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพเภสัชกรรม	

เป็นคนที่ใจดี	ใจเย็น	สอนให้น้องๆรู้จักการใช้ชีวิตในวิชาชีพของตัวเอง

อยา่งถกูตอ้งบนหลักคุณธรรม	 จริยธรรม	 และคอยชี้เเนะเเนวทาง	 ใน

การใช้ชีวิตให้น้องๆตลอดมาค่ะ		

 

เภสัชกรหญิงนันทรัตน์	ธีรโรจนวงศ์	

 

...................................................	

 

 ภก.วัฒนา	 (พี่ตั้ง)	 ตั้งเกียรติกำจาย	 ท่านคือผู้ใหญ่ใจดีที่มี

แนวคดิสรา้งสรรค	์ และมคีวามนา่เคารพนบัถอืเปน็อยา่งยิง่	 พีต่ัง้ไมเ่คย 

ย่อท้อตอ่อปุสรรคต่างๆที่เข้ามา	 และยังคอยให้กำลังใจกับน้องๆและ

ผู้ร่วมงานอยู่เสมอ	ในการทำงานร่วมกับพี่ตั้ง	พี่ตั้งมีทัศนคติที่ดีในการ

ทำงานและจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นอยู่เสมอ	 ทำให้การทำงาน

สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี			

 นอกจากนี	้พีต่ัง้เปน็แบบอยา่งทีด่ใีหก้บัรุน่นอ้งในการปฏบิตังิาน

ในร้านยา	และยังคงตั้งมั่นในจรรยาบรรณและวิชาชีพเภสัชกรรม	

 

เภสัชกรทรงพร	โพชนุกูล	

กรรมการชมรมเภสัชกรชุมชน	จังหวัดสงขลา	

 

.......................................	
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	 การฝึกงานร้านพี่ตั้งทำให้หนูได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆที่

ไม่มีสอนในห้องเรียน	 พี่ตั้งไม่ได้สอนเฉพาะการจ่ายยาตามทฤษฎี	 แต่

ยังสอนให้เราจ่ายยาอย่างเข้าถึงผู้ป่วย	 ไม่ได้เน้นการขายยาอย่างเดียว

แต่เน้นให้ผู้ป่วยรู้สึกเชื่อใจและไว้ใจเรา	พี่ตั้งจะบอกกับน้องๆเสมอว่า	

เราไม่ต้องขายเอากำไรมาก	 แค่พอประมาณแต่เน้นสร้างความเชื่อใจ

ให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการ	 ตลอดการฝึกงานถึงแม้พี่ตั้งจะไม่ได้สอน

เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพกับน้องๆโดยตรง	 แต่พี่ตั้งก็สอนโดยการทำ

เปน็ตวัอยา่งใหด้ทูกุวนัอยา่งสมำ่เสมอ	 พีต่ัง้เปน็ทัง้เพือ่นคอยชวนนอ้งๆ

คุยเรื่องต่างๆทำให้บรรยากาศการฝึกงานเป็นกันเอง	 เป็นเหมือนพ่อ

ที่คอยสอนการใช้ชีวิตในสังคม	 การปรับตัวเมื่อเข้าสู่การทำงาน	 และ

เป็นเหมือนครูที่คอยให้ความรู้ทางวิชาการและอัพเดตข่าวสารทาง

วชิาการให้น้องๆฟังอยู่ตลอด	ขอบคุณพี่ตั้งมากๆนะคะที่ทำให้หนมูี

ประสบการณด์ีๆ 	และสอนสิง่ตา่งๆทีห่นไูมส่ามารถเรยีนไดจ้ากในหอ้งเรยีน 

และทีส่ำคญัคอืได้เรียนรู้เบื้องหลังการทุม่เททำงานเพือ่ชมุชน	เพือ่ผูป้ว่ย	

ของเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมคนนี้ค่ะ	

 

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ธนภรณ์	วงศ์นาวา		

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

 

..........................................	

 

 ในขณะที	่ วา่ทีเ่ภสชักรคนหนึง่ซึง่กค็อื	“หนเูอง”	กำลงัคน้หาวา่ 

งานแบบไหนที่จะใช่เรา	 โชคดีที่ได้มาฝึกงานที่ร้านโนราเภสัชของพี่ตั้ง	

ได้มาสร้างความทรงจำกับเพื่อนๆพี่ตั้งสอนหลายๆอย่างเกี่ยวกับการ

เป็นเภสัชกรของชุมชน	 เรียกได้ว่าปลูกฝังกันตั้งแต่จิตวิญญาณเลย
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ทีเดียวค่ะ	 หนูชอบชว่งเวลาทีฝ่กึงานทีน่ี	่ เพราะทกุๆวนัน้ัน	 ผู้ป่วยที่มา

รับบริการล้วนมาพร้อมกับเรื่องเล่ามากมาย	 ราวกับเพื่อนบ้าน	 หรือ

มิตรสหายที่มาพึ่งพิงหรือปรับทุกข์	 บางรายก็ทำให้เราอดห่วงไม่ได้	

แตบ่างรายกม็าพรอ้มความสนกุ	มขุตลกขบขนั	ซึง่ทำใหไ้ดเ้หน็วา่เภสชักร 

ชุมชนมีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยมาก	 และมีบทบาทสำคัญต่อการดูแล

สุขภาพคนในชุมชน	สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรให้กับหนู		

 ถึงอย่างไรก็ตาม	 มีอย่างหนึ่งที่พี่ตั้งไม่เคยสอนพวกเราเลย	

แต่พี่ตั้งปฏิบัติให้ดู	พี่เภสัชกรคนนี้อาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าได้สอนสิ่งหนึ่งท่ี

ยิ่งใหญ่แก่พวกเรา	 นั่นคือการเป็น	 “เภสัชกรที่เข้าไปนั่งอยู่ในดวงใจ

ของผูป้ว่ย”	 พีต่ัง้รูจ้กัผูป้ว่ยทกุรายทีเ่ขา้มารบับรกิาร	 คอยเปน็หว่งเปน็ใย 

และมคีวามโอบออ้มอารใีหผู้ป้ว่ยเสมอ	 รอยยิม้ทีม่ใีหผู้ป้ว่ยไมเ่คยหายไป

จากใบหนา้ของพีต่ัง้เลย	 ซึง่คดิวา่นอ้ยคนนกัทีจ่ะเขา้ถงึหวัใจของความเปน็ 

เภสัชกรชุมชน	ดังเช่น	“พี่ตั้ง”	ต้นแบบเภสัชกรดีเด่นของพวกหนูค่ะ		

 

นักศึกษาเภสัชศาสตร์จุฑามาศ	รัตนะ	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

 

.........................................	

 

	 เภสัชกรวัฒนา	ตั้งเกียรติกำจาย	หรือ	ที่พวกเรา	นศภ.ฝึกงาน

ร้านยาโนราเภสัชเรียกว่า	พี่ตั้ง	และยังมีอีกหลายชื่อที่คนไข้ที่มาซื้อยา

ที่ร้านเรียก	 เช่น	 คุณหมอ	 คุณเภสัช	 อาเฮีย	 อาเจ็ก	 ซึ่งบ่งบอกได้เป็น

อยา่งดวีา่พีต่ัง้มคีวามคุน้เคยและสนทิสนมกบัคนในยา่นนัน้เปน็อยา่งด ี

และอีกหลายๆครั้ง	 ที่ทำให้ดิฉันรู้สึกทึ่งว่า	 เภสัชกรชุมชนคนหนึ่ง

สามารถจดจำรายละเอยีดและเขา้ถงึคนในชมุชนไดอ้ยา่งไมน่า่เชือ่	 ทัง้การ
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ใหค้ำแนะนำอยา่งจรงิใจ	 ใหค้วามชว่ยเหลอืคนทีเ่ดอืดรอ้นและตอ้งการ

ทีพ่ึง่	 ใหก้ารรกัษาอยา่งสมเหตสุมผล	 มอียูห่นึง่คำพดูในอกีหลายคำพดู

ที่พี่ตั้งสอนพวกเรา	 นศภ.ฝึกงาน	 ว่า	 “เราเองที่ต้องลดต้นทุนของเรา	

ไม่ใช่ไปเพิ่มต้นทุนให้คนไข้	 ร้านขายยาไม่ต้องเอากำไรให้เยอะ	 แค่ให้

เราพออยู่ได้ก็พอ”	 หลังจากได้ฟังประโยคนี้ทำให้มุมมองของการเปิด

รา้นยาในความคดิของดฉินัเปลีย่นไปอยา่งสิน้เชงิ	 คำพดูของพีต่ัง้ทีส่อน

ตั้งแต่การเรียน	 การทำงาน	 การเปิดร้านยา	 และการใช้ชีวิต	 มันทำให้

เด็กคนหนึ่งรู้สึกว่า	 เราสามารถช่วยให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้น	 เพียงแค่เรา

เริ่มจากการทำวิชาชีพของเราให้ดีที่สุดในบทบาทของเภสัชกรร้านยา	

และมากกว่าคำพูดของพี่ตั้งคือการกระทำที่แสดงออกได้ชัดเจนกว่า

คำพูด	 ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของเภสัชกรชุมชน	 ไม่ว่าใครๆก็

รกัพีต่ัง้	 คนทีม่าซือ้ยารา้นโนราเภสชัทกุคนพดูเปน็เสยีงเดยีวกนัวา่	 รา้นน้ี

ขายยาดี	เภสัชเก่ง	ให้คำแนะนำดีแล้วก็ขายยาไม่แพงด้วย	ตลอดเวลา

ที่ฝึกงาน	จะมีคนไข้รายใหม่ที่มาตามคำแนะนำของคนที่เคยมาเสมอ	

ยิ่งทำให้รู้สึกว่าสัญลักษณ์ของร้านโนราเภสัช	ก็คือ	พี่ตั้ง	นั่นเอง		

 

นักศึกษาเภสัชศาสตร์วริศรา	อักษรรัตน์	

นักศึกษาเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

 

........................................	
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ความประทับใจจากผู้ใช้บริการ 

ตฤบดี อังศุธรปการ 

 

	 วันนี้ขอกล่าวถึงเภสัช	 เมื่อก่อนผมคิดว่าเป็นเรื่องของบุคคลที่

ต้องจัดยาตามอาการที่เราๆเป็นและต้องการให้หายเร็วๆตามใจผู้ที่มา

ซือ้ยา	เภสชัสว่นใหญแ่คถ่ามวา่อาการเปน็อยา่งไร	แพย้าอะไร	แลว้กจ็ดัยา 

แนะนำให้ทานยาตามนี้และเก็บเงิน	 เป็นแบบนี้ทุกครั้ง	 โดยผู้ที่มาใช้

บริการยาก็จะเป็นแบบนี้ทุกวัน	 ทุกเดือน	 ทุกปี	 ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้

นานเทา่ไหร	่ ซึง่ผมกไ็มรู่ว้า่เปน็ความเคยชนิหรอืเรยีนรูก้นัมาจากรุน่สูรุ่น่ 

ผมคนหนึ่งที่ใช้บริการแบบนี้มานานมากและชินกับพฤติกรรมแบบนี้

มาโดยตลอด	เป็นเวลาหลายสิบปี		

 ต่อมาพบกับคุณหมอวัฒนา	 ผมขอเรียกคุณหมอนะครับ	ซึ่ง

ผมกไ็มรู่ว้า่ทา่นจบหมอหรอืไดใ้บวชิาชพีดา้นใดอยา่งไร	 แตผ่มนบัถอืทา่น 

เป็นการส่วนตัว	 เพราะหลายครั้งที่ผมไปใช้บริการ	 เพื่อจะซื้อยารักษา

อาการตา่งๆทีผ่มเปน็อยู	่ ณ	 ตอนนัน้	 ผมจะไดค้ำแนะนำวา่ไมต่อ้งทานยา 

ให้ทานน้ำมากๆพักผ่อนให้เพียงพอ	 ออกกำลังกาย	 กินอาหารที่มี

ประโยชน์	ลดอาหารบางชนิดตามวัยของผม			

 มนัทำใหผ้มมคีำถาม	คำถามคอื	ผมอยากจะหายจากอาการตา่งๆ 

เรว็ๆผมจะทำตามคำแนะนำของทา่นทำไม	 ผมเอาเวลาไปทำงานดกีวา่ 

โดยซื้อยามาทาน	 ไม่นานก็หาย	 ง่ายดี	 สะดวกทันใจ	 แต่ทุกครั้งท่านก็

เป็นแบบนี้	 นอกเสียจากจำเป็นต้องใช้ยาจริงๆท่านก็จะจัดยาให้	 แต่ก็

ไมง่า่ยนกั	และผมกล็องทำตามทีท่า่นแนะนำในการดแูลสขุภาพ	จนทกุวนันี ้

ผมเข้าใจคุณหมอ	 และนับถือท่าน	 พอผมใช้ยาน้อยลง	 สุขภาพก็ดีขึ้น	

รู้จักรักษาอาการตนเองโดยไม่ต้องพึ่งยาแผนปัจจุบันมานานแล้ว	ผมมี

ความประทับใจจริงๆกับคุณหมอวัฒนา	ตั้งเกียรติกำจาย	
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เขียนถึงคุณหมอเภสัชกรร้านโนราเภสัช 

ครอบครัวนา ผู้รับบริการจากร้านโนราเภสัช 

 

 พดูถงึคณุหมอทา่นนี	้ ดฉินัมคีวามประทบัใจหลายอยา่ง	 ตัง้แต่

เดินเข้าร้านคุณหมอ	 ร้านโนราเภสัช	 ท่านเป็นคนยิ้มแย้มตลอดเวลา

รวมถงึนกัศกึษาทีม่าฝกึงานทกุคน	 คณุหมอจะจดัยาเทา่ทีจ่ำเปน็เทา่นัน้ 

ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี	 เช่น	 อย่ากินยานี้นานไปนะ	 เดี๋ยวจะทำให้

คนไขเ้ปน็อยา่งนีน้ะ	แนะนำใหไ้ปโรงพยาบาลบา้ง		ถา้กนิยาตวัใดนานๆ 

เวลาไปร้านคุณหมอจะถามอาการของคนไข้ที่กินยาเสมอ		

	 ส่วนตัวดิฉันเป็นเบาหวาน	 มาตรวจเลือดกับคุณหมอประจำ	

และซื้อยาเบาหวานกับคุณหมอกินด้วย	 คุณหมอก็แนะนำให้ไปตรวจ

กบัอนามยัและเอายากนิทีอ่นามยั	ไมต่อ้งเปลอืงเงนิซือ้ยา	ซึ่งเป็นร้านยา

ทีอ่ืน่จะไมค่อ่ยแนะนำหรอกคะ่วา่ใหไ้ปอนามยั	 ครอบครวัของดฉินัทกุคน

จะไปซือ้ยาทีร่า้นยาของคณุหมอ	 และดฉินักแ็นะนำเพือ่นๆไปหลายคนแลว้ 

ซึ่งเพื่อนๆก็ให้การตอบรับว่าคุณหมอเป็นคนน่ารักเหมือนกับที่ดิฉัน

เขียนถึงคุณหมอ		

 สดุทา้ยนีด้ฉินัและครอบครวัขอใหค้ณุหมอมคีวามสขุ	ความเจรญิ

ก้าวหน้า	สุขภาพแข็งแรง	
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เภสัชกรชุมชนที่ยึดมั่นในหลักวิชาการ 

กฎหมาย และความห่วงใยผู้มารับบริการ 

เภสัชกรหญิงพรพรรณ สุนทรธรรม 

 

	 จนถึงวันที่เขียนต้นฉบับนี้	 ก็ยังไม่เคยได้เจอหรือได้พูดคุยกับ

เภสชักรวฒันา	ตัง้เกยีรตกิำจาย	หรอื	 “พีต่ัง้ของนอ้งๆเภสชักรภาคใต”้ 

จะเรยีก	“พีต่ัง้”	บา้งกไ็มไ่ด	้เพราะนบัรุน่แลว้	เปน็รุน่พี	่๑	ป	ี	ขอเรยีกวา่ 

“เภสัชกรตั้ง”	ก็แล้วกัน	

 ชว่งทำหนา้ทีเ่ปน็	คบ.	เขต	ของ	อย.	จะไดร้บัฟงัปญัหาจากนอ้ง 

คบ.	 เขตในภาคใต้	 เรื่องการขายยาไม่เหมาะสมของร้านยาภาคใต้	 ทั้ง

วตัถอุอกฤทธิ	์ ยาเสพตดิใหโ้ทษ	ปญัหา	๔	 x	๑๐๐	ทีม่ยีานำ้แกไ้อเขา้ไป 

ผสมโรง	แต่ภายใต้การพูดถึงปัญหา	ก็จะได้ยินน้อง	คบ.	พูดด้วยความ

ชื่นชม	ถึงพี่เภสัชกรที่เป็นเจ้าของร้านยาโนราเภสัชที่หาดใหญ่	แต่น้อง

จำชื่อไม่ได้	 น้องไปที่ร้านยานี้หลายครั้ง	 นอ้งชืน่ชมในบทบาทเภสชักร 

ร้านยาที่สมบูรณ์แบบ	 ภายใตก้ารพูดเรียบๆภาษาง่ายๆไม่ใช่นักพูด	

นอ้งชืน่ชมวธิคีดิทีห่ว่งใยประชาชน	วยัรุน่ทีใ่ชย้าไมเ่หมาะสม	อยากเหน็ 

สังคมที่ดี	 น่าอยู่	 ที่น่าสนใจคือ	 ห่วงใยร้านยาด้วยกันว่าจะเผลอไผล

ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	 จากข้อมูลที่ฟังมา	 ประทับใจ	 แต่ไม่มีโอกาสได้

รู้จักหรือสัมผัส		

 จากการ	search	หาขอ้มลู	รา้นยาโนราเภสชั	หาดใหญ	่กท็ราบวา่ 

เภสัชกรเจ้าของร้าน	คือ	ภก.วัฒนา	ตั้งเกียรติกำจาย	 ได้เห็นภาพถ่าย

ร้านซึ่งเป็นร้านยาคุณภาพด้วย	 มองหาบุคคลที่จะช่วยบอกเล่าข้อมูล

เพิ่มเติม	ซึ่งเป็นบุคคลที่เมื่อเอ่ยชื่อ	ทุกคนพยักหน้าว่าใช่เลย		
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 ทา่นแรก	รองศาสตราจารย	์ดร.	เภสชักรสงวน	ลอืเกยีรตบิณัฑติ 

คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 อาจารย์สงวนเป็นที่

เคารพนับถือของลูกศิษย์และคนที่ได้รู้จัก	 ทา่นทีส่องคอื	 ภญ.วไิลวรรณ 

สาครินทร์	หัวหน้างานอาหารและยา	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สงขลา	ซึ่งโดยตำแหน่งแล้วมีหน้าที่ควบคุมกำกับร้านยา		

 ขอ้มลูทัง้สองทา่นตรงกนั	 คอื	 ชืน่ชมในบทบาทเภสชักรชมุชน 

ที่ดีเยี่ยม	ยึดมั่นในหลักวิชาการ	กฎหมาย	เติมด้วยความห่วงใยผู้มารับ

บรกิารโดยไมค่ำนงึถงึรายไดท้ีห่ายไป	 เปน็ทีย่อมรบัของชมุชนและเภสชักร 

ภาคใต	้ บทบาทอาจารยพ์เิศษและเปน็แหลง่ฝกึใหก้บัคณะเภสชัศาสตร	์

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์ตัง้แตรุ่น่แรกจนถงึปจัจบุนั	รวมถงึบทบาท 

ชว่ยเหลอืรา้นยาดว้ยกนั	 บทบาทเหลา่นีเ้ภสชักรตัง้ทำมาเปน็เวลายาวนาน 

ภายใต้บุคลิกที่เงียบ	 เรียบง่าย	 และ	 สมถะ	 ไม่ใช่นักพูดที่โด่งดัง	 หรือ

เป็นดาราหน้าไมค์	

	 ในฐานะที่เคยเป็นเจ้าของร้านยาเล็กๆในชุมชนฝั่งธนบุรี	

พยายามทีจ่ะทำตามหลกัวชิาการทีด่	ี ไมฝ่า่ฝนืกฎหมาย	 แตบ่อกไดเ้ลยวา่

เป็นงานที่เหนื่อยมาก	คิดถึงแค่ตัวเอง	ไม่สามารถคิดห่วงใยคนอื่นได้		

 ดงันัน้	สำหรบัเภสชักรตัง้ทา่นนี	้ จงึไมใ่ชแ่คป่ระทบัใจหรอืชืน่ชม 

แต่ขอบอกว่า	ขอคารวะเภสัชกรตั้งด้วยความนับถือจริงๆ	
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ยินดี กับภก.วัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย  
 

	 “ร้านยาคุณภาพ”	 เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญด้านการขยาย

บริการอย่างมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายวิชาชีพต่างๆซึ่งสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้การสนับสนุน	 เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่ง

ของการดูแลสุขภาพประชาชนและบริบาลผู้ป่วยที่ใกล้ชิดชุมชน	

เป็นการพัฒนา	 “บริการปฐมภูมิ”	 ใกล้บ้านใกล้ใจ	 ทำให้ประชาชน	

โดยเฉพาะในเขตเมืองเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวกและครอบคลุม	

	 โครงการนำร่อง	“รา้นยาคุณภาพร่วมให้บริการสร้างเสริม	

สุขภาพ	 ป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”	 เกิดจาก

ความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 กับสภา

เภสัชกรรม	 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน	 (ประเทศไทย)	 และสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 ซึ่งได้เตรียมการตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๖	

และเริ่มดำเนินการปีงบประมาณ	 ๒๕๕๗	 โดยให้บริการ	 ๔	 กิจกรรม

พื้นฐานหลัก	คือ		๑)	การคัดกรองเบื้องต้นเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคและ

ให้คำแนะนำการเข้ารับบริการต่อยังหน่วยบริการรักษาพยาบาล  

๒)	 การจัดการเรื่องยา	 ตลอดจนการเยี่ยมบ้าน	 โดยให้คำแนะนำการ

ใช้ยาที่ถูกต้องและเหมาะสม	 ๓)	 การปรับพฤติกรรมเสพบุหรี่และเลิก

บุหรี่	 ๔)	 การให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพให้กับ

ประชาชน	 โดยร้านยาคุณภาพจะมีเภสัชกรให้คำปรึกษาตลอดเวลา

ทำการ			

	 สำหรับร้านยาคุณภาพที่เข้าร่วมบริการในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	 เขต	๑๒	สงขลา	ปี	 ๒๕๕๗	มี	 ๑๐	 ร้าน	 และขยาย

เป็น	๒๒	รา้นในป	ี๒๕๕๘	เปน็การทำงานรว่มกนักบัคณะเภสัชศาสตร์	
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดใน	 ๗	

จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง	และชมรมเภสัชกรชุมชน	จังหวัดสงขลา		

	 แกนหลักที่ผลักดันและขับเคลื่อนให้ร้านยาคุณภาพเข้ามามี

บทบาทที่สำคัญในการบริการดูแลประชาชน	 คือ	 “ภก.วัฒนา	

ตั้งเกียรติกำจาย”	 เภสัชกรอาวุโสผู้ซึ่งเสียสละ	 อุทิศตนทำงานใน

ตำแหน่งเภสัชกรชุมชนมานานกว่า	 ๓๓	 ปี	 ที่ร้าน	 “โนราเภสัช”	

ใน	 อ.หาดใหญ่	 จ.สงขลา	 จากอดีตที่ร้านยามีเภสัชกรทำงานเพ่ือ

ชุมชนปฏิบัติงานตลอดเวลาแทบนับร้านได้	 จนปัจจุบันมีผู้สืบทอด

เจตนารมณ์เป็นร้านยาเภสัชกรชุมชนปฏิบัติงานเต็มเวลามากขึ้น	 ทั้งนี้	

ยังเป็นแหลง่ฝกึงานใหก้บัสถาบนัศกึษาตา่งๆเปน็ปากเสยีงแทนเภสัชกร	

เพื่อศักดิ์ศรีวิชาชีพ	และที่สำคัญ	ไม่ทิ้งชุมชน	ที่รายรอบร้านยา	

	 กระผมในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	 เขต	๑๒	สงขลา	รู้สึกเป็นเกียรติและขอร่วมแสดงความยินดี	

กับภก.วัฒนา	 ตั้งเกียรติกำจาย	 ที่ได้รับรางวัล	 “เภสัชกรดีเด่นเพื่อ

สังคม”	 จากมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม	 ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า

ต่อการอุทิศตนเพื่อสังคมอย่างแท้จริง	

 

 

	 	 					ดร.ทพ.	วิรัตน์	เอื้องพูลสวัสดิ์	

		ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	๑๒	สงขลา 
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จากใจถงึเภสชักรดเีดน่เพือ่สงัคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ครอบครัว ตั้งเกียรติกำจาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

	 คุณวัฒนา	 เป็นผู้ที่มีความความรับผิดชอบสูง	 และมีหลักการ

ในการดำเนินชีวิตทั้งในด้านครอบครัว	 ด้านวิชาชีพเภสัชกร	 และการ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน		ในฐานะคณุพอ่	ลกูๆสามารถทีจ่ะพดูคยุ

ปรกึษาไดท้กุเรือ่งราว	 ทกุเวลา	 และอบรมสัง่สอนลกูโดยการปฏบิตัติน

เป็นแบบอย่างให้เห็นในชีวิตประจำวัน	 เช่น	 ความกตัญญูต่อบุพการี	

ความเอื้อเฟื้อในหมู่พี่น้องเพื่อนฝูง	 การใช้ชีวิตแต่พอเพียง	 การดูแล

สุขภาพ	 เป็นต้น	 ในฐานะเภสัชกร	 จะยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ	

และติดตามความรู้ทางวิชาการเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้บริการ		

เน้นการแนะนำปฏิบัติตัวที่ถูกต้องก่อนให้ยาเสมอ	 จะให้ความสำคัญ
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ในการซักประวัติและให้คำปรึกษา	 จนเป็นที่กล่าวขานกันในกลุ่มผู้ใช้

บรกิารวา่	 เปน็เภสชักรทีไ่มเ่นน้จา่ยยา	 ทำใหผู้ใ้ชบ้รกิารสว่นใหญไ่วว้างใจ 

แม้จะย้ายไปอยู่ห่างไกลก็ยังมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

จากรุน่พอ่แมจ่นถงึลกูหลาน	 และหลายคร้ังก็จะแวะเวียนมาเยีย่มเยยีน 

พูดคุยเรื่องทั่วไปเสมือนเพื่อนฝูง						

 ในฐานะสว่นหนึง่ของชมุชน	จะคอยตดิตามสถานการณโ์รคภยั

ไข้เจ็บ	โรคตามฤดูกาล	รวมถึงสถานการณ์บ้านเมือง	เศรษฐกิจ	เพื่อ

ให้คำแนะนำ	พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับคนในชุมชนหรือผู้ที่มาใช้

บริการ	และช่วยเหลือชุมชนตามกำลังและโอกาส	

	 นับเป็นเกียรติแห่งวิชาชีพและความภาคภูมิใจของครอบครัว

ที่คุณวัฒนาได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมจากมูลนิธิเภสัช

ศาสตร์เพื่อสังคมในครั้งนี้	

 

เภสัชกรหญิงกัญญา ตั้งเกียรติกำจาย 

(ภรรยา) 

........................................	

 

 ตัง้แตจ่ำความได	้เหน็คณุพอ่ประกอบอาชพีเภสชักรประจำรา้นยา 

มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กมาจนถึงตอนนี้	 คุณพ่อเป็นหนึ่งในบุคคลตัวอย่าง

ในการดำเนินชีวิตที่ประกอบวิชาชีพด้วยความจริงใจซื่อสัตย์สุจริต

เสมอมา	 มหีลายๆครัง้ทีค่ณุพอ่เลอืกทีจ่ะไมจ่า่ยยาใหค้นไขแ้ตก่ลบัแนะนำ 

วิธีรักษาปฏิบัติตัวกลับไปแทน	 เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็น  

คนไข้ส่วนใหญ่ที่ร้านเป็นลูกค้าประจำที่สนิทสนมคุ้นเคยแวะเวียนมา

ด้วยความเชื่อมั่นในการรักษาและบอกต่อๆกันไป			
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 ตลอดเวลาที่ผ่านมา	 คุณพ่อปฏิบัติเช่นนี้ด้วยความเสมอต้น

เสมอปลาย	 มีจรรยาบรรณและความรักในอาชีพที่ทำ	 ไม่เน้นขายยา

เพื่อเป็นธุรกิจ	 สุดท้ายนี้ภูมิใจในตัวคุณพ่อมาก	 อยากบอกว่าคุณพ่อ

เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตให้แก่ลูกๆค่ะ	

 

แพทย์หญิงแก้วเก้า ตั้งเกียรติกำจาย 

(ธิดา) 

........................................	

 

 เสือ้กาวนส์ขีาวทีคุ่น้ตา	บรรดาลกูคา้ขาประจำทีผ่ลดักนัหมนุเวยีน 

กันเข้ามาขอคำปรึกษา	 พี่ๆนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงาน	 ภาพเหล่านี้ก็ยัง

คงอยู่	 ตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กเล็กๆจนกระทั่งเรียนจบทำงาน	 ผ่านเป็น

เวลาหลายสิบปี	

	 ความทุ่มเท	 ใส่ใจ	 รับผิดชอบและให้ความเคารพต่ออาชีพ

การงานตลอดเวลาที่ผ่านมา	 คุณพ่อได้แสดงออกถึงสิ่งเหล่านี้อยู่อย่าง

สม่ำเสมอ	คุณพ่อไม่เคยมองวิชาชีพเภสัชกรเป็นแค่การขายยา

เพยีงอยา่งเดยีว	 หากแตต่อ้งวางตวัเปน็ทีพ่ึง่ของชมุชน	 คอยใหค้ำปรกึษา

แก่สมาชิกในยามที่เจ็บไข้ได้ป่วย		

	 การทำงานของคุณพ่อไม่เคยมีวันหยุด	วันอาทิตย์ที่แม้จะเป็น

วันที่ร้านปิด	 ก็ยังแง้มช่องประตูไว้	 ให้คนไข้มาถามหาได้เสมอ	 เพราะ

อาการป่วยไข้ไม่เคยมีวันหยุด	 หรือแม้แต่วันที่หยุดพักผ่อนไปเที่ยวกับ

ครอบครัว	 คุณพ่อก็ยังกังวล	 ต้องบอกคนไข้ล่วงหน้าก่อนเสมอ	 ว่าจะ

ปิดร้านในช่วงวันไหน	คนไข้จะได้ไม่มาเสียเที่ยว	

 จากคนไขท้ีแ่คม่าขอคำปรกึษาดา้นสขุภาพกค็อ่ยๆเปลีย่นเปน็

ลูกค้าขาประจำ	คอยหมุนเวียนสับเปลี่ยนเข้ามาพูดคุย	แลกเปลี่ยน	
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ขอคำปรกึษาในเรือ่งอืน่ๆนอกเหนอืไปจากปญัหาสขุภาพ	 จนกลายเปน็

ศูนย์กลางขนาดย่อมๆของชุมชน	 เนื่องด้วยความตั้งใจและอุดมการณ์

ของคุณพ่อนี่เอง	

 หากจะหาใครซกัคนทีม่อีดุมการณแ์นว่แน	่และเคารพในอาชพี

การทำงานของตวัเอง	คณุพอ่เปน็ลำดบัหนึง่ในใจผมอยูเ่สมอ	เปน็บคุคล

ที่ทำให้ผมเชื่อมั่นว่า	 ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม	 หากเรามีความตั้งใจ	

เคารพตอ่งาน	ยอ่มสรา้งผลดตีอ่ตวั	ครอบครวัและคนรอบขา้งอยา่งแนน่อน 

 

นายมติ ตั้งเกียรติกำจาย 

(บุตร) 
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ประวตัแิละผลงานของ 

เภสชักรดเีดน่เพือ่สงัคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เภสัชกรวัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย 

 

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๓๓๖๖ 

ตำแหน่ง/ที่ทำงานปัจจุบัน  

 เจา้ของและเภสชักรปฏบิตักิารตลอดเวลาทีเ่ปดิทำการ	 รา้นยา 

“โนราเภสัช”	 เลขที่	 ๒๔๓	 ถ.ธรรมนูญวิถี	 ต.หาดใหญ่	 อ.หาดใหญ่		

จ.สงขลา	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัต ิ

	 เภสัชกรวัฒนา	 ตั้งเกียรติกำจาย	 เกิดเมื่อวันที่	 ๑๒	 มกราคม	

พ.ศ.	 ๒๔๙๗	 ที่อำเภอเมือง	 จังหวัด	 นครศรีธรรมราช	 เป็นบุตรของ

นายวุน่	แซจ่วิ	และนางอไุร	ตัน่ตระกลู		คณุพอ่เปน็คนจนีอพยพมาจาก

ผนืแผน่ดนิใหญต่ัง้แตก่อ่นสงครามโลกครัง้ทีส่อง	 เริม่ตน้ประกอบอาชพี

ค้าขายที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ภายหลังย้ายมาอยู่ที่จังหวัดพัทลุง		

คุณแม่เป็นชาวกรุงเทพฯ	 จบการศึกษาผดุงครรภ์จากโรงพยาบาล
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๕1

เซนต์โยเซฟ	 	หลังจากแต่งงานกับคุณพ่อจึงได้ย้ายมาประกอบอาชีพ

พยาบาลผดุงครรภ์ในจังหวัดพัทลุง	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เภสัชกรวัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย	มีพี่น้อง	๖	คน	คือ		

๑)	นางอุรัตน์	เมืองโคตร		

๒).นายวัฒนา	ตั้งเกียรติกำจาย	

๓)	นายประจักษ์	ตั้งเกียรติกำจาย	

๔)	นายประเสริฐ	ตั้งเกียรติกำจาย	

๕)	นายประพันธ์	ตั้งเกียรติกำจาย	

๖)	นางเพ็ญรัตน์	ตั้งเกียรติกำจาย	
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เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๕๒

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรสกับเภสัชกรหญิงกัญญา	คูบุรัตถ์	มีบุตรและธิดา	๒	คน	คือ	

๑)	 แพทยห์ญงิแกว้เกา้	 ตัง้เกยีรตกิำจาย	 สำเรจ็การศกึษาแพทยศาสตร

บัณฑิต	จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

๒)	นายมติ	ตั้งเกียรติกำจาย	สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

 

 

 

 

 

 

	 เภสัชกรวัฒนา	 ตั้งเกียรติกำจาย	 ศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน้	ทีโ่รงเรยีนพทัลงุ	จงัหวดัพทัลงุ		ระหว่างเรียนได้รับมอบหมาย

ให้เป็นหัวหน้าชั้นมาโดยตลอด	 รวมถึงเป็นนักกรีฑาและหัวหน้าทีม

บาสเกต็บอลของโรงเรยีน	 และไดเ้ขา้ศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

ที่โรงเรียนบดินทร์เดชา	กรุงเทพมหานคร	
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มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)
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 ตอ่มา	ในป	ีพ.ศ.	๒๕๑๖	ไดส้อบเขา้ศกึษาทีค่ณะเภสชัศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 ในระหว่างการศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆของ

นักศึกษา	 เช่น	 การเข้าร่วมขบวนการนักศึกษาต่อต้านเผด็จการในยุค	

๑๔	ตุลาคม	๒๕๑๖		การออกค่ายชนบทที่อำเภอสูงเนิน	จังหวัด

นครราชสีมา	 และอำเภอพระพุทธบาท	 จังหวัดสระบุรี	 ได้บวชเรียน

ภาคฤดูร้อนและปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขพลาราม	จังหวัดสุราษฎร์ธานี		

เคยได้รับตำแหน่งรองประธานชมรมพุทธศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	

และ	อุปนายกสโมสรนักศึกษา	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

 

 

 

 

 

	 หลังจากจบการศึกษาเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลใน

ป	ีพ.ศ.๒๕๒๑	ไดส้ัง่สมประสบการณด์า้นการตลาดจากบรษิทัยาขา้มชาติ

แห่งหนึ่ง	 เป็นเวลา	๔	ปี	 (พ.ศ.	๒๕๒๑	ถึง	พ.ศ.	๒๕๒๔)	ต่อจากนั้น	

ภก.วฒันา	ตัง้เกยีรตกิำจาย	จงึเปดิรา้นยา	ณ	ถนนธรรมนญูวถิ	ีอ.หาดใหญ	่

จ.สงขลา	ในชือ่	“รา้นโนราเภสชั”	ตัง้แตป่	ีพ.ศ.	๒๕๒๕	จนถงึปจัจบุนั	
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๕4

 

 

 

 

 

 

 

สรปุประวตักิารศกึษา 

พ.ศ.	๒๕๑๔	 มัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนพัทลุง	จังหวัดพัทลุง	

พ.ศ.	๒๕๑๖	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	โรงเรียนบดินทร์เดชา  

  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.	๒๕๒๑	 เภสัชศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยมหิดล	รุ่นที่	๕ 
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มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)

๕๕

สรุปประวัติการทำงาน  

พ.ศ.	๒๕๒๑	–	๒๕๒๔	 	

	 เภสัชกรการตลาดในบริษัทยาข้ามชาติแห่งหนึ่ง	

พ.ศ.	๒๕๒๕	–	ปัจจุบัน  

 เภสชักรเจา้ของกจิการและเภสชักรปฏบิตักิารตลอดเวลาทีเ่ปดิ 

 ทำการร้านยา	“โนราเภสัช”	จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาท/หน้าที่รับผิดชอบในปัจจุบัน  

	 -	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๒๕	เป็นเภสัชกรผู้ปฏิบัติการในร้านโนรา

เภสัชมาตลอด	 โดยปฏิบัติหน้าที่เภสัชกรตลอดระยะเวลาที่ร้านเปิด

ทำการมาเป็นเวลาถึง	๓๓	ปี		

	 -	 เป็นอาจารย์พิเศษ	 เป็นครูผู้สอน	 และ	 เป็นแหล่งฝึกงาน

เภสัชกรรมชุมชน	 ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์	 ตั้งแต่รุ่นที่	 ๑	 จนถึงปัจจุบัน	 (นศ.รุ่นที่	 ๑	 เข้าเรียนปี	 พ.ศ.	

๒๕๒๓	 –	 ๒๕๒๗)	 และนกัศกึษาเภสชัศาสตรจ์ากมหาวทิยาลัยอื่นๆอีก

คือ	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 มหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ		และมหาวิทยาลัยรังสิต	

KGK'G/R&N'G,<.$KM/?7=KT&Al11QK$& 

- :>@<F:L1a ..". HIHI /1[7/#%>C9-!YX1d6P>:698-)7-X8737-8/#%>C28:'=+ 3+41d6P>:6N7X8A(;

/#%>C9-:'=+-R4R/E'8A(;-X87/1p+A&98-28/1[7/E'8MZ< VV 1a F'R-X874837-8/#%>C /1[7N7Z;<)7

/G-`=DL84-X8748%(D8E#8G):X

- /1[7=8*8-4B.6/"i /1[7G-Y!YX%=7 F'R /1[7FN'L<^_9<87/#%>C9--2C?2C7 )NX9>P7>9"Z9i8

/#%>C"8%:-B 2N8E6A48'>4%<D'87G-67A-B :>@<F:L-?L7A(; U *7MZ<1j**?P>7 (7".-?L7A(; U /DX8/-(471a ..". 

HIHV – HIHg) F'R7>9"Z9i8/#%>C"8%:-B*892N8E6A48'>4:L8<e G`= 2N8E6A48'>4"6'189-  

2N8E6A48'>4E'>4'>9iQB  2N8E6A48'>4N>E/q(4E/q'62.-R/9(4-:6  F'R2N8E6A48'>4-><%6:

- /1[7FN'L<^_91d6P>:6<87%&N->P/#%>C9-A(;1-R%<GB*R/1p+-X8748

- /1[7N7Z;<)7!YX-LE29L=:>@<C2-2/#%>C9-C?2C7*><NE>+%<D'8  1j**?P>7+&-<:&FN7L<-=<1-R587

C2-2/#%>C9-C?2C7*><NE>+%<D'8

- /1[79--298-9'?L2/#%>C9-#8G):X rZ;<-E2A?9%8D8E6C8C(./#%>C9- A>@<#8G->mF'R#8G/=9C7 3+42(

%28C69-E21-R28Q IKK G7 F'R2(/1l8N284)798-!'>9+>7)NXA>@< UW *><NE>+#8G):X2(C2-2-X87

48 /.`;=)NX2(98-GEPG?2+YF' 1-Z9i8 .Z;<.89>73+4 C2-2-X8748*><NE>+%<D'8/1[7F97N'>9

- /DX8-LE23G-<98-.>\78F'R->P-=<G?Q#8.-X8748)7*><NE>+%<D'8-?L7F-9  F'R.N'&e&.'+!6$7 +A`& 

.N'&-'>QL!': G,<P?N.$K+",-.(/K$(..$K.=*1'"6!'+!6$7"..2 +2;<=#$&G,< [W 2/fQ&'-& :.8. 

DEE[-HIIW,  HIIW-HIIg  F'R HIIg-HIfK %#8/#%>C9--22(-RPP1-R/267F'R:L=

=84?A?9 V 1a
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เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๕6

	 -	 เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานสำหรับเภสัชกรที่ประสงค์จะเปิด

ร้านยา	

	 -	 เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา	

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา	

	 -	 เป็นกรรมการกลุ่มเภสัชกรภาคใต้	 ซึ่งรวมทุกสาขาวิชาชีพ

เภสัชกร	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 โดยมีสมาชิกรวมประมาณ	 ๕๐๐	

คน	 และมีเป้าหมายในการผลักดันให้ทั้ง	 ๑๔	 จังหวัดภาคใต้มีชมรม

ร้านยา	 เพื่อให้มีการควบคุมดูแล	 ปรึกษา	พึ่งพากัน	 โดยชมรมร้านยา

จังหวัดสงขลาเป็นแกนหลัก	

	 -	 เขา้รว่มโครงการพฒันาและรบัรองคณุภาพรา้นยาในจังหวัด

สงขลารุ่นแรก	และร้านโนราเภสัช	เป็น	ร้านยาคุณภาพ	ที่ได้รับเกียรติ

บัตรรับรองจากสภาเภสัชกรรม	 เมื่อวันที่	๑๖	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๑	

(มีสถานภาพเป็นร้านยาคุณภาพระหว่างปีพ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔,		

๒๕๕๔-๒๕๕๗	 และ	 ๒๕๕๗-๒๕๖๐	 เพราะสภาเภสัชกรรมมีระบบ

ประเมินและต่ออายุทุก	๓	ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KGK'G/R&N'G,<.$KM/?7=KT&Al11QK$& 

- :>@<F:L1a ..". HIHI /1[7/#%>C9-!YX1d6P>:698-)7-X8737-8/#%>C28:'=+ 3+41d6P>:6N7X8A(;

/#%>C9-:'=+-R4R/E'8A(;-X87/1p+A&98-28/1[7/E'8MZ< VV 1a F'R-X874837-8/#%>C /1[7N7Z;<)7

/G-`=DL84-X8748%(D8E#8G):X

- /1[7=8*8-4B.6/"i /1[7G-Y!YX%=7 F'R /1[7FN'L<^_9<87/#%>C9--2C?2C7 )NX9>P7>9"Z9i8

/#%>C"8%:-B 2N8E6A48'>4%<D'87G-67A-B :>@<F:L-?L7A(; U *7MZ<1j**?P>7 (7".-?L7A(; U /DX8/-(471a ..". 

HIHV – HIHg) F'R7>9"Z9i8/#%>C"8%:-B*892N8E6A48'>4:L8<e G`= 2N8E6A48'>4"6'189-  

2N8E6A48'>4E'>4'>9iQB  2N8E6A48'>4N>E/q(4E/q'62.-R/9(4-:6  F'R2N8E6A48'>4-><%6:

- /1[7FN'L<^_91d6P>:6<87%&N->P/#%>C9-A(;1-R%<GB*R/1p+-X8748

- /1[7N7Z;<)7!YX-LE29L=:>@<C2-2/#%>C9-C?2C7*><NE>+%<D'8  1j**?P>7+&-<:&FN7L<-=<1-R587

C2-2/#%>C9-C?2C7*><NE>+%<D'8

- /1[79--298-9'?L2/#%>C9-#8G):X rZ;<-E2A?9%8D8E6C8C(./#%>C9- A>@<#8G->mF'R#8G/=9C7 3+42(

%28C69-E21-R28Q IKK G7 F'R2(/1l8N284)798-!'>9+>7)NXA>@< UW *><NE>+#8G):X2(C2-2-X87

48 /.`;=)NX2(98-GEPG?2+YF' 1-Z9i8 .Z;<.89>73+4 C2-2-X8748*><NE>+%<D'8/1[7F97N'>9

- /DX8-LE23G-<98-.>\78F'R->P-=<G?Q#8.-X8748)7*><NE>+%<D'8-?L7F-9  F'R.N'&e&.'+!6$7 +A`& 

.N'&-'>QL!': G,<P?N.$K+",-.(/K$(..$K.=*1'"6!'+!6$7"..2 +2;<=#$&G,< [W 2/fQ&'-& :.8. 

DEE[-HIIW,  HIIW-HIIg  F'R HIIg-HIfK %#8/#%>C9--22(-RPP1-R/267F'R:L=

=84?A?9 V 1a
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มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)

๕7

 

	 -	 โนราเภสชัเปน็รา้นยาคณุภาพ	 ทีเ่ปน็หนึง่ในผูน้ำรา้นขายยา

แผนปัจจุบันในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการ	 “ผู้บริโภคปลอดภัย		

เภสัชกรไทยไม่แขวนป้าย	 (ร้านยาสีขาว)”	 ซึ่งนำร่องพัฒนาโดย	 ภาคี

เครือข่ายสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั	 ๑๐	 จงัหวดั	 (นครพนม	 ขอนแก่น	

ชัยภูมิ	 สกลนคร	 กาฬสินธุ์	 อุตรดิตถ์	 สมุทรสงคราม	 สุราษฎร์ธานี	

นครศรีธรรมราช	 และสงขลา)	 ได้รับทุน	 สนับสนุนส่วนหนึ่งจาก	

“แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา	 (กพย.)	 คณะ

เภสัชศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (สนับสนุนโดยสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,	 สสส.)”	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	

เป็นการพฒันารปูแบบการเฝา้ระวงัและจดัการปญัหาเภสชักรแขวนป้าย

ในร้านขายยาแผนปัจจุบัน	 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักรู้

ถึงสิทธิในการเข้าถึงยาที่ปลอดภัย	 สามารถเลือกซื้อยาที่มีคุณภาพ

- /DX8-LE23G-<98-7&-L=< .N'&-'>QL!':.@#2TRNK./"'.6.N'*+6./26QS!': Ao=*"$&e.>T&.BKKR4$"

A.B"$&6QS!':OR@*7'(/ AC*KA.B2'L DEEV  D=<%&7>9<87N'>91-R9>7%?D#8.FNL<C8:6 

(%1%C.) /D: UH %<D'8 (+YF' g  *><NE>+)  /-6;21a ..". HIIg *&7E7 UK -X87 F'RD484/1[7 

HH -X87)71a HIIJ  3+4)NXP-698-:-E*G>+9-=<GE82/%(;4< 3-G/P8NE87 3-GGE82+>73'N6:%Y< 

3-G=XE7 )NXGE82-YXG&F7R7&/-`;=< 98-%-X8<#Y26G?X29>73-G+XE4E>Gr(7 ()7/+09) 3-G/-`@=-><-RPPA8<

/+67N84)* (N=PN`+) 98-^89G--#B 98-)CX48G?29&/76+, 48G?2q?9/q67, M?<48<=782>4 98-:-E*G>+

9-=<3-G2R/-0<1892+'Y9 3-GA(;/96+*8998-2(/."%>2.>75B )NXG&F7R7&9-Q(AX=<T2L.-X=2 G'6769

=+P?N-(; -E2A>@<98-:6+:82!'98-%L<:L=!YX2(GE82/%(;4<3-G/-`@=-><%YLN7LE4P-698-  98-)CX481d6C(E7R

=4L8<%2/N:?!')73-GAX=</%(4F'R3-GA8</+67N84)*%LE7P7 96*9--2/:6248)NX!YX1nE4 (refill) A(;T+X

->P98-%L<:L=*89N7LE4/EC9--2G-=PG->E3-<.48P8'N8+)N$L /1[7:X7

            

- /1[7FN'L<)NXG&1-Z9i8+X87%?D#8.F'R48F9LC?2C7)7.`@7A(;:'=+/E'8 VV 1a

- -LE296*9--2A8<%><G2 /CL7 )NXG&1-Z9i8)798-*>+NX=<481-R*&3-</-(47 1-R%87*>+N848P-6*8G

F9L!YX1-R%P#>47@&ALE2)N$L*><NE>+%<D'8 ==9N7LE4.=.%E.

- -LE2%7>P%7?796*9--2F'R/1[79--298-C2-2E6;<N8+)N$L
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เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๕๘

มาตรฐาน	 ขอคำแนะนำ/คำปรึกษาด้านยาจากเภสัชกรที่อยู่ปฏิบัติ

หน้าทีใ่นรา้นยา	 และใหบ้รกิารยาตามมาตรฐานตลอดเวลาทำการ	 (สร้าง

พฤติกรรม	“ไปร้านยา	ถามหาเภสัชกร”)	ปัจจุบันเครือข่ายคุ้มครอง

ผูบ้รโิภคภาคใต้	 ยังแนะนำให้ประชาชนไปใช้บริการจากร้านยาสีขาว

ในจังหวัดสงขลา	

	 -	 เขา้รว่มโครงการนำรอ่ง	 รา้นยาคณุภาพรว่มใหบ้รกิารสรา้งเสรมิ 

สขุภาพ	ปอ้งกนัโรคในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิปงีบประมาณ 

๒๕๕๗	ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 เขต	๑๒	

สงขลา	 (ดูแล	๗	จังหวัด)	 เริ่มปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	จำนวน	๑๐	ร้าน	และ

ขยายเปน็	๒๒	รา้นในป	ี๒๕๕๘		โดยใหบ้รกิารตรวจคดักรองความเสีย่ง 

โรคเบาหวาน	โรคความดันโลหิตสูง	โรคอ้วน	ให้ความรู้คำแนะนำเรื่อง	

การสรา้งภมูคิุม้กนัโรคดว้ยวคัซนี	 (ในเดก็)	 โรคเรือ้รงัระบบทางเดนิหายใจ 

(หอบหืด)	 การฝากครรภ์	 การใช้ยาคุมกำเนิด,	 ยาคุมฉุกเฉิน,	 ถุงยาง

อนามัย	 การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก	 โรคที่เกิดจากการมี

เพศสัมพันธ์	 ให้คำแนะนำกรณีท้องไม่พร้อม	 คลินิกอดบุหรี่	 รวมทั้ง

การตดิตามผลการสง่ตอ่ผูม้คีวามเสีย่งโรคเรือ้รงัสูห่นว่ยบรกิาร		การใช้ยา

ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในโรคท้องเสียและโรคทางเดินหายใจส่วนบน 

กิจกรรมเติมยาให้ผู้ป่วย	 (refill)	 ที่ได้รับการส่งต่อจากหน่วยเวชกรรม

ครอบครัวโรงพยาบาลหาดใหญ่	เป็นต้น	

 

 

  

 

  

- /DX8-LE23G-<98-7&-L=< .N'&-'>QL!':.@#2TRNK./"'.6.N'*+6./26QS!': Ao=*"$&e.>T&.BKKR4$"

A.B"$&6QS!':OR@*7'(/ AC*KA.B2'L DEEV  D=<%&7>9<87N'>91-R9>7%?D#8.FNL<C8:6 

(%1%C.) /D: UH %<D'8 (+YF' g  *><NE>+)  /-6;21a ..". HIIg *&7E7 UK -X87 F'RD484/1[7 

HH -X87)71a HIIJ  3+4)NXP-698-:-E*G>+9-=<GE82/%(;4< 3-G/P8NE87 3-GGE82+>73'N6:%Y< 

3-G=XE7 )NXGE82-YXG&F7R7&/-`;=< 98-%-X8<#Y26G?X29>73-G+XE4E>Gr(7 ()7/+09) 3-G/-`@=-><-RPPA8<

/+67N84)* (N=PN`+) 98-^89G--#B 98-)CX48G?29&/76+, 48G?2q?9/q67, M?<48<=782>4 98-:-E*G>+

9-=<3-G2R/-0<1892+'Y9 3-GA(;/96+*8998-2(/."%>2.>75B )NXG&F7R7&9-Q(AX=<T2L.-X=2 G'6769

=+P?N-(; -E2A>@<98-:6+:82!'98-%L<:L=!YX2(GE82/%(;4<3-G/-`@=-><%YLN7LE4P-698-  98-)CX481d6C(E7R

=4L8<%2/N:?!')73-GAX=</%(4F'R3-GA8</+67N84)*%LE7P7 96*9--2/:6248)NX!YX1nE4 (refill) A(;T+X

->P98-%L<:L=*89N7LE4/EC9--2G-=PG->E3-<.48P8'N8+)N$L /1[7:X7

            

- /1[7FN'L<)NXG&1-Z9i8+X87%?D#8.F'R48F9LC?2C7)7.`@7A(;:'=+/E'8 VV 1a

- -LE296*9--2A8<%><G2 /CL7 )NXG&1-Z9i8)798-*>+NX=<481-R*&3-</-(47 1-R%87*>+N848P-6*8G

F9L!YX1-R%P#>47@&ALE2)N$L*><NE>+%<D'8 ==9N7LE4.=.%E.

- -LE2%7>P%7?796*9--2F'R/1[79--298-C2-2E6;<N8+)N$L
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	 -	เป็นแหล่งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและยาแก่ชุมชนในพื้นที่

ตลอดเวลา	๓๓	ปี	

	 -	 ร่วมกิจกรรมทางสังคม	 เช่น	 ให้คำปรึกษาในการจัดห้องยา

ประจำโรงเรียน	 ประสานจัดหายาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่

จังหวัดสงขลา	ออกหน่วยพอ.สว.	

	 -	ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและเป็นกรรมการชมรมวิ่งหาดใหญ่	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.'*#$4G,<P?N.$K
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รางวัลที่ได้รับ 

	 รางวัลผู้มีความประพฤติดี	 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย	

มอบโดยนายสัญญา	ธรรมศักดิ์	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานดีเด่นเพื่อสังคม 

	 ๑.	ปฏิบัติหน้าที่เภสัชกรที่ดีตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

เภสัชกรรม	 ตลอดระยะเวลาที่ร้านเปิดทำการมาเป็นเวลาถึง	 ๓๓	 ปี	

นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เภสัชกรชุมชนรุ่นต่อมาเป็นอย่างยิ่ง	และพัฒนา

ร้านยาโนราเภสัชจนเป็นร้านยาคุณภาพในรุ่นแรกๆของจังหวัดสงขลา	

และเป็นหนึ่งในเครือข่ายร้านยาสีขาวภาคใต้	
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 ๒.	พัฒนาการร้านยาโนราเภสัชให้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

นักศึกษาเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ตั้งแต่รุ่น	 ๑	 ถึง

ปัจจุบัน	 ซึ่งต่อมาขยายเป็นแหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

จากมหาวิทยาลัยอื่นๆอีก	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 มหาวิทยาลัย

วลยัลกัษณ	์มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต	ิและมหาวทิยาลยัรงัสติ	

 

 

 

 

 

 

 

 

	 ๓.	รว่มโครงการรา้นยาคณุภาพรว่มใหบ้รกิารสรา้งเสรมิสขุภาพ	

ปอ้งกนัโรคในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ	
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	 ๔.	 เปน็หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา	

โดยชมรมฯเปดิตวัอยา่งเปน็ทางการในวนัที	่ ๓๐	 มถินุายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	

ปจัจบุนัดำรงตำแหนง่รองประธานชมรมเภสชักรชมุชนจงัหวดัสงขลา	

 

 

 

 

 

 

 

	 ๕.	 เป็นกรรมการกลุ่มเภสัชกรภาคใต้	 ที่รวมทุกสาขาวิชาชีพ

เภสัชกร	 ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน	 ซึ่งได้จัดประชุมวิชาการ

ครั้งแรก	 เมื่อวันที่	 ๔	 ตุลาคม	 พ.ศ.๒๕๕๘	 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม
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ประมาณ	๕๐๐	คน	และมีเป้าหมายในการผลักดันให้ทั้ง	๑๔	จังหวัด

ในภาคใต้มีชมรมเภสัชกรชุมชน	เพื่อให้มีการควบคุมดูแล	ปรึกษา	

พึ่งพากันโดยชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลาเป็นต้นแบบและ

ช่วยเหลือใหค้ำปรึกษา	
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	 ๖.	รว่มกิจกรรมและสนับสนุนการให้ความรู้ด้านยาและ

ผลติภณัฑส์ขุภาพแกป่ระชาชนในงานตา่งๆ	เชน่	งานสปัดาหเ์ภสชักรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

	 ๗.	 ร่วมกจิกรรมทางสงัคม	 เชน่	 ใหค้ำปรกึษาในการจัดห้องยา

ประจำโรงเรยีน	ประสานการจดัหายาบรจิาคแกผู่ป้ระสบภยันำ้ทว่มใหญใ่น

จงัหวดัสงขลา	ออกหนว่ยพอ.สว.		
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หลักการและแนวคิดในการทำงานเพื่อสังคม 

เภสัชกรวัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย 

 

	 สิ่งที่ภาคภูมิใจ	 ในการปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม	 คือ	 การได้

เป็นต้นแบบที่ดีของน้องเภสัชกร	 การเป็นแหล่งฝึกงานคุณภาพให้นัก

ศึกษาเภสัชศาสตร์	การบริการที่ดีต่อประชาชน	และการเป็นที่ยอมรับ

ของบคุคลอืน่		ซึง่เกดิจากหลกัการและแนวคดิในการทำงานทีส่ำคญั	คอื	 

	 ๑.	เชื่อมั่นในการทำความดี	ไม่ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือผิด

หลักจรยิธรรมแห่งวิชาชีพ	ทำงานด้วยความมีสติและรู้จักปล่อยวาง		

ทั้งนี้	 เนื่องจากการมีพื้นฐานการปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขพลารวมถึง

การทำกิจกรรมด้านพุทธศาสนาได้ช่วยให้รู้จักนำหลักธรรมต่างๆ 

มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดียิ่ง	

	 ๒.	การมีความรักในงานเภสัชกรรมชุมชน		นับแต่ได้เข้าเรียน

เภสัชศาสตร์ก็มีความตั้งใจเสมอมาว่าจะมีร้านยาของตนเอง	และเมื่อ

ได้เปิดร้านยาเป็นของตนเองจึงเป็นความภาคภูมิใจและมีความสุข

ในการทำงาน	 มีความเชื่อมั่นเสมอว่าร้านยาโดยเภสัชกรนั้น	 สามารถ

ให้บริการที่มีคุณค่า	มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการ 

เป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดี	

	 ๓.	 ต้องพัฒนาความรูข้องตนเองอยูเ่สมออยา่งรอบดา้น	 ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องโรค	 เรื่องยา	 และการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางสังคมที่มีผล

กระทบต่อสุขภาพ	 เพื่อพัฒนาการบริการของร้านยาให้สอดคล้องและ

เหมาะสม	 และตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัระเบยีบขอ้กฎหมายตา่งๆตลอดจน

รูปแบบบริการทางสาธารณสุขใหม่ๆที่เกิดขึ้น	
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	 ๔.	 ต้องมีเพื่อนร่วมวิชาชีพที่จะแลกเปลี่ยนทัศนะและความรู้

ด้านต่างๆ	สามารถช่วยเหลือและพึ่งพากันได้ในยามที่มีปัญหา	

ไม่จำกดัตัวเองอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเลก็ๆของรา้นยา	 หากจะพฒันาให้

เปน็กลุ่มวิชาชีพที่ใหญ่ขึ้น	 จะต้องสร้างทีมทำงานที่มาจากหลายๆรุ่น	

เพื่อจะได้มีตัวแทนจากหลายช่วงอายุและมีโอกาสขยายตัวได้อย่าง

มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต	

 

มุมมองต่องานเภสัชกรรมชุมชน 

	 การให้บริการเภสัชกรรมในร้านยาเป็นงานที่มีโอกาสใกล้ชิด

ที่สุดกับประชาชนในชุมชน	 ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การวินิจฉัยโรค

อย่างง่ายๆในเบื้องต้น	 การเลือกจ่ายยาหรือไม่จ่ายยาใดๆอย่าง

สมเหตุสมผลตามควรแก่โรค	อาการที่เป็นและเศรษฐฐานะของผู้ป่วย	

ชี้แจงผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึน้ได	้ ตลอดจน

ตดิตาม	 แก้ไขและรายงานผลเสียต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลัก

การบรบิาลเภสชักรรมทีด่	ี นอกจากนีก้ารเขา้รว่มโครงการกบัทางสปสช. 

ในระยะ	 ๒	 ปทีีผ่า่นมาไดช้ว่ยพฒันาบรกิารทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ประชาชน 

มากมายขึน้ในรา้นยา	 อย่างเช่นระบบการคัดกรองความเสีย่งโรคตา่งๆ 

เชน่โรคเบาหวาน	ความดนัโลหติสงู	โรคอว้น	การทดลองระบบการสง่ตอ่

ผู้ป่วย	 โครงการเยี่ยมบ้าน	 โครงการเลิกบุหรี่	 การใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุผลในโรคท้องเสียและโรคทางเดินหายใจส่วนบน	 เป็นต้น		

ระบบบริการดีๆเหลา่นี	้ หากพฒันาใหม้อียูเ่ปน็พืน้ฐานทัว่ไปในร้านยา

โดยเภสชักรทกุๆแหง่	 กจ็ะเปน็ประโยชนอ์ยา่งยิง่ตอ่ประชาชนในชมุชน 

เปน็บรกิารปฐมภมูทิีใ่กลบ้า้น	 เขา้ถงึไดง้า่ย	 ไมม่คีา่บรกิาร	 (หากในอนาคต

อาจไม่มีการสนับสนุนจาก	สปสช.	ก็อาจมีได้บ้างเท่าที่จำเป็น)	
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	 เมื่อผนวกทุกๆบริการและยกระดับคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นแล้ว	

ร้านยาสมัยใหม่ในอนาคตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนในชุมชนที่

ร้านยาตั้งอยู่	 สิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการที่จะพัฒนาระบบเหล่านี้ขึ้นมาก็

คือเภสัชกร		ในร้านยาเดี่ยวที่เภสัชกรเป็นเจ้าของและปฏิบัติการเอง

เป็นส่วนใหญ่หากทุ่มเทสร้างระบบอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นแต้มต่อ

สำคัญที่จะช่วยให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจกับร้านยาอื่นทั่วไปและ

ร้านยาแบบเครือข่ายที่กำลังรุกคืบเข้ามาอย่างรวดเร็ว	 ช่วยให้สร้าง

ลูกค้าขาประจำเพิ่มมากขึ้น	 เพิ่มรายได้มากขึ้น	 มีความมั่นคงในการ

ทำงานอย่างยัง่ยนื	เปน็กำลงัใจทีจ่ะยนืหยดัทำงานตอ่เนือ่งไปได	้นอกจาก

บริการต่างๆดงักลา่วขา้งตน้แลว้	 บทบาททีส่ำคญัอกีประการหนึ่งของ

งานเภสชักรรมชมุชนคอืการเปน็แหลง่ฝกึงานใหก้บันกัศกึษาเภสชัศาสตร์

ที่จะได้มาฝึกปฏิบัติงานจริง	 อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอยู่บ้างในการท่ี

จะสร้างระบบฝึกงานที่ดี	 เพื่อให้นักศึกษาที่มาฝึกจะได้มีความพร้อม

พอควรหากจะต้องไปทำงานในร้านยา	 ระบบการฝึกควรครอบคลุม

ทักษะต่างๆตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการฝึกงาน	 โดยมีการปลูกฝัง

ทัศนคติที่ดีและจริยธรรมแห่งวิชาชีพควบคู่กันไปเสมอ การฝกึงาน

นัน้	 นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแล้ว	 ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อ

เภสชักรดว้ยเชน่กนั	 เพราะชว่ยใหม้โีอกาสศกึษาและพฒันาตวัเองไปด้วย

เช่นเดียวกัน	

  

แนวทางการพฒันางานเภสชักรรมชมุชน 

 การผลักดันให้เกิดชมรมเภสัชกรรมชุมชนในระดับจังหวัด	

ทุกจังหวัด	 คือ	 ทางออกหนึ่งของการแก้ปัญหาร้านยาในปัจจุบัน	 การ

รวมกลุม่กนัจะชว่ยใหม้คีวามเขม้แขง็และมพีลงั	 ชว่ยใหเ้ขา้ถงึทรพัยากร

และเงินทุนที่เราสามารถนำมาพัฒนาและสร้างระบบที่มุ่งหวังด้วย
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ตัวของเราเอง	 เราต้องสร้างทางเดินที่ดี	 และสร้างระบบที่ดีเพื่อให้

เภสัชกรรุ่นน้องเดินตาม	ปัจจุบันร้านยาที่มีเภสัชกรเป็นเจ้าของกิจการ

มีจำนวนมากขึ้น	 สิ่งที่ต้องทำต่อจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพบุคลากร 

เพื่อให้ร้านยาประเภท	 stand	 alone	 สามารถแข่งขันกับร้านยา

ประเภท	chain	ให้ได้		

 ในปี	พ.ศ.๒๕๕๖	จึงได้ร่วมก่อตั้งชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัด

สงขลา	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรโดยรอบด้าน	

ทัง้ดา้นวชิาการ	การบรหิารจดัการธรุกจิและดา้นกฎหมาย		สรา้งระบบ 

การตรวจสอบควบคุมกันเองของเภสัชกรร้านยาในสงขลา	 สำหรับ

กจิกรรมทีไ่ดด้ำเนนิการไปแลว้ไดแ้ก	่ การจดัประชมุวชิาการเพือ่เชือ่มตอ่

กบัการเกบ็	CPE	และการเตรยีมการตอ่อายใุบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 

ของเภสัชกร	 สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนั้น	 นอกจาก

เภสัชกรร้านยาในสงขลาแล้ว	 ยังมีสมาชิกจากชมรมเภสัชกรชุมชนใน

จังหวัดใกล้เคียง	ได้แก่	พัทลุง	ตรัง	สตูล	ปัตตานี	ยะลา	และนราธิวาส	

รวมประมาณ	 ๓๐๐	 ร้าน	 และในเดือนตุลาคม	 พ.ศ.๒๕๕๘	 มีการจัด

ประชุมวิชาการของชมรมเภสัชกรชุมชนภาคใต้	ซึ่งมีเภสัชกรมาร่วม

ประชุมจำนวนมาก		

	 นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดชมรมเภสัชกรชุมชนในแต่ละ

จังหวัด	 และระดับภาค	 โดยชมรมมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพ

ของเภสัชกร	 และเป็นเครือข่ายที่ช่วยเหลือกัน	 รวมทั้งเพื่อให้เกิด

ระบบตรวจสอบกนัเอง	และตกัเตอืนกนัหากพบวา่สมาชกิทำไมถ่กูตอ้ง	

 นอกจากนี	้ ชมรมเภสชักรชมุชนสงขลาไดร้ว่มกบัชมรมเภสชักร 

ชุมชนอีก	๖	จังหวัด	(ตรัง	พัทลุง	สตูล	ปัตตานี	นราธิวาส	ยะลา)	และ	

สปสช.เขต	 ๑๒	 ดำเนินโครงการร้านยาคุณภาพร่วมให้บริการสร้าง

เสริมสุขภาพป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ร้านยา
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คุณภาพที่เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องแสดงบทบาทสำคัญมากมายที่

เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ	 เช่น	 คัดกรองความเสี่ยงและให้ความรู้	

(โรคเบาหวาน	 โรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วน)	 ส่งต่อผู้ป่วยและ

ติดตาม	 (โรคเบาหวาน	 โรคความดันโลหิตสูงและการตรวจภายใน

ช่องคลอด)	 	ให้ความรู้หรือคำแนะนำ	(การสร้างภูมิคุ้มกันในเด็ก 

โรคหอบหืด	การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม	การวางแผนครอบครัว	

โรคมะเร็ง	 ปากมดลูกและโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์)	 และ

การเยีย่มบา้น	 โดยดำเนนิการนำรอ่งในรา้นยาคณุภาพจำนวน	 ๑๐	 รา้น 

ในปี	 ๒๕๕๗	 และในปีต่อมาขยายเป็น	 ๒๒	 ร้าน	 และได้ร่วมกับ	 อย.	

วางแผนขยายร้านยาคุณภาพเป็น	๑๐๐	 ร้านภายใน	๓	ปี	 ซึ่งชมรมฯ

จะพยายามหาสิ่งสนับสนุนสมาชิกในการพัฒนาเป็นร้านยาคุณภาพ	

เช่น	เครื่องวัดความดันโลหิต	เป็นต้น	

 การพฒันางานเภสชักรรมชมุชนในระยะตอ่ไป	คอื	การรว่มมอื

กบัมหาวิทยาลัยในการพัฒนาแหล่งฝึกงานเภสัชกรรมชุมชน	เพื่อ

การเพิ่มคุณภาพแหล่งฝึกงานและเพิ่มทักษะของอาจารย์ประจำ

แหลง่ฝกึงานใหส้ามารถถา่ยทอดประสบการณไ์ดอ้ยา่งมคีณุภาพมากขึน้ 

เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์มีประสบการณ์และต้นแบบที่ดีในการ 

ฝกึงาน	และเมือ่จบการศกึษาออกไปจะไดเ้ปน็เภสชักรชมุชนทีด่ใีนอนาคต	
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พธิมีอบรางวลั “เภสชักรดเีดน่เพือ่สงัคม” ครัง้ที ่๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มลูนธิเิภสชัศาสตรเ์พือ่สงัคม (มภส) 

(Pharmacy	for	Society	Foundation	/	PSF)	

วันศุกร์ที่	๑๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	

ณ	อาคารมหาจฬุาลงกรณ	์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั		ถนนพญาไท		กทม.	

 

 สืบเนื่องจาก	 เป้าหมายและวัตถุประสงค์	 ของมูลนิธิเภสัช

ศาสตร์เพื่อสังคม	 ที่มุ่ง	 “ริเริ่ม สรรสร้างเภสัชกรให้มีบทบาทหน้าที่

ในการพฒันาสขุภาพสงัคม การบรหิารจดัการระบบยา ระบบสขุภาพ 

และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรม

แห่งวิชาชีพเภสัชกรรม”	มูลนิธิฯจึงมีมติดำเนินการพิจารณาคัดเลือก	

“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม”	 เพื่อสรรหาเภสัชกรที่ประกอบวิชาชีพเพื่อ

สังคมได้อย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม	เพื่อเป็น

ขวัญ	กำลังใจ	และเชิดชูเกียรติ	รวมทั้งเป็นแบบอย่าง	ความภาคภูมิใจ

และแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพตามบทบาทอำนาจหน้าที่

ของเภสัชกรทุกสาขา	และนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ต่อไป	

	 ในการนี้	 มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม	 จึงร่วมกับ	 แผนงาน

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา	 (กพย.),	 แผนงานพัฒนา

วิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	(คคส.),	หน่วยปฏิบัติ

การวจิยัเภสชัศาสตร์สังคม	 (วจภส.)	 คณะเภสัชศาสตร	์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย,	 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา	 (มสพ.)	 และ	
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สถาบันวิจัยสังคม	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 จัดพิธีมอบรางวัล	

“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม”	พ.ศ.	๒๕๕๘		เพื่อเป็นการประกาศเกียรติ

คุณของ	เภสัชกรวัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย	“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม”	

ที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี	พ.ศ.๒๕๕๘	

	 การจัดงานประกาศเกียรติคุณเภสัชกรที่ได้รับรางวัลนี้	

มูลนิธิฯจะจัดในวันที่	๘	ธันวาคมของทุกปี	 เพื่อระลึกถึงวันสถาปนา

วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์	 (แผนปัจจุบัน)	 ใน

ประเทศสยาม	 เมื่อวันจันทร์ที่	 ๘	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๕๗	 และร่วม

ขบวนการสานตอ่พฒันาวชิาชพีเภสชักรรมเพือ่รบัใชส้งัคมอยา่งสบืเนือ่ง

ต่อไป	 แต่เพื่อความเหมาะสมบางประการ	 ในปีนี้จึงได้เลื่อนมาจัดใน

วันที่	๑๘	ธันวาคม	พ.ศ.๒๕๕๘	แทนวันดังกล่าว	

	 ปีพ.ศ.๒๕๕๘	 เป็นปีที่วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษา

เภสัชศาสตร์ครบ	๑๐๒	ปี	มวลหมู่กัลยาณมิตรจึงร่วมแสดงความยินดี

และจดัพธิเีฉลมิฉลองใหก้บั	เภสชักรวฒันา	ตัง้เกยีรตกิำจาย	เภสชักรไทย 

คนที่เจ็ดที่ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม	ของมูลนิธิเภสัชศาสตร์	

เพื่อสังคม	 เพื่อร่วมกันสร้างขวัญกำลังใจ	 ความภาคภูมิใจ	 และ

แรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพตามบทบาท	 อำนาจและหน้าที่

ของวิชาชีพเภสัชกรรมไทยเพื่อประชาชน	

 

“เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพเภสัชกรรม		

คือเกียรติแห่งการรับใช้ผู้ป่วยและสาธารณชน”	
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กำหนดการพธิมีอบรางวลัเภสชักรดเีดน่เพือ่สงัคม	ประจำป	ีพ.ศ.	๒๕๕๘ 

และ	เสวนาอาศรมความคิดระบบยา	เรื่อง	“ร้านยา	ธงนำวิชาชีพเภสัชกรรมสู่ประชาชน”	
ร่วมจัดโดย	

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม	(มภส)	
แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา	(กพย.)	

แผนงานพฒันาวชิาการและกลไกคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ	(คคส.) 
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม	(วจภส.)	คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา	(มสพ.)	
สถาบันวิจัยสังคม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

วันศุกร์ที่	๑๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	ณ	อาคารมหาจุฬาลงกรณ์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
------------------------------------------------------------	

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.	 		ลงทะเบียน	
๑๓.๓๐-๑๓.๔๐ น.   พิธีเปิด	โดย	ผศ.ภญ.สำลี	ใจดี		
	 	 		ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม	
๑๓.๔๐-๑๔.๓๐ น.   พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม”  
    ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
        ประกาศเกยีรตคิณุ เภสชักรวฒันา ตัง้เกยีรตกิำจาย  
    เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 
	 	 		โดย	รศ.ดร.ภญ.พรเพ็ญ	เปรมโยธิน	
	 	 		ประธานอนุกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่น	
	 	 		เพื่อสังคม	พ.ศ.๒๕๕๘	
       ขับเสภา ผลงานเพื่อสังคม 
    ของเภสัชกรวัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย 
	 	 		โดย	ดร.ภญ.ยุภาพรรณ	มันกระโทก	
       มอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม  
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘” และให้โอวาท 
	 	 		โดย	ผศ.ภญ.สำลี	ใจดี		
	 	 		ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม	
       ประกาศเจตจำนงเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 
     ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
	 	 		โดย	เภสัชกรวัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย 
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น.		ถ่ายภาพหมู่	และดื่มน้ำสมุนไพร			
๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.   เสวนาอาศรมความคิดระบบยา  
    เรื่อง “ร้านยา ธงนำวิชาชีพเภสัชกรรม 
    สู่ประชาชน” 
๑๗.๐๐-๑๗.๓๐ น.   สรุปและปิดการเสวนา  
	 	 		โดย	รศ.ดร.ภญ.จิราพร	ลิ้มปานานนท์	
๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.   แสดงความยนิดแีละรบัประทานอาหารเยน็รว่มกนั 
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คณะอนุกรรมการคัดเลือก “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ.๒๕๕๘ 
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คณะอนุกรรมการจัดงานมอบรางวัล 

“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ.๒๕๕๘ 
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คณะกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ 
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ปฏิญญาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป  
การขับเคลื่อนบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อสังคม 

ในศตวรรษที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๖๕๖) 

  
        เราเภสัชกรและนิสตินักศึกษาเภสชัศาสตรที่ไดเขาประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖) เพื่อ
เฉลิมฉลองวาระครบรอบ “๑๐๐ ป วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร:บทบาทเภสชักรตอสังคมไทยใน
ศตวรรษที่ ๒” ระหวางวันที ่๑๐ – ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หองประชุม ตั้ว ลพานุกรม  อาคาร ๘๐ ป คณะเภสชั
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร จํานวน  ๖๕๐ คน  ขอประกาศเจตนารมณที่จะพัฒนา
ระบบยาและวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อประโยชนและสขุภาวะของประชาชนโดยคํานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีของวชิาชีพ อยาง
มีคุณธรรมและจริยธรรม ในวาระ หนึ่งศตวรรษเภสชักรรมไทย ดงันี้ 

๑. เราจักประกอบวชิาชีพเภสชักรรม เพือ่ประโยชนของประชาชนเปนทีต่ั้ง 
๒. เราจักพัฒนาตนใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่อง มีความเปนผูนําอยางมีวิสยัทัศนเทาทันสถานการณ 

พรอมตอการปฏบิัติหนาที่ ตลอดจนรวมมือกับบุคลากรสาธารณสุขและภาคสวนอ่ืนๆ ในสังคม 
๓. เราจักมุงมั่นพัฒนาสมรรถนะและบทบาทเภสชักร ใหสามารถตดิตามดแูลดานยาอยางตอเนื่อง สงเสริมการใช

ยาและผลติภัณฑสขุภาพอยางเหมาะสม มีประสิทธภิาพ และปลอดภัย  
๔. เราจักบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพฒันาเภสัชกรรมอุตสาหการรวมทั้ง

ดานทะเบยีนและกฎหมายผลิตภัณฑสขุภาพของประเทศ ใหมีความกาวหนา พึ่งตนเองได มีมาตรฐานระดับ
สากล และสอดคลองกับยุทธศาสตรแหงชาติที่เกี่ยวของ 

๕. เราจักมุงมั่นในการสรางและพัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภคดานยาและสขุภาพของไทย ใหมปีระสิทธภิาพ 
มีความเขมแข็ง โปรงใส ตรวจสอบได โดยยึดประโยชนของสังคม และไมมีผลประโยชนทบัซอน เปนอิสระ 
ปลอดจากอิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจ 

๖. เราจักสงเสรมิการมีสวนรวมของผูรับบริการ และชุมชน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ และความเขมแข็ง ใน
การปกปองคุมครองสิทธิการบริโภคดานยา ผลิตภัณฑสุขภาพ และสขุภาพ  

๗. เราจักมุงมั่นพัฒนาความเชี่ยวชาญและขับเคลื่อนใหเกิดหลักประกันความมัน่คงและความ กาวหนาในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

๘. เราจักพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายองคกรวิชาชีพเภสชักรรม และสงเสริมความรวมมือระหวางสหสาขา
วิชาชีพ  ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ 

๙. สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตรจักผลิตและพัฒนาเภสชักรใหเปนผูมีความรู ความสามารถเชงิทักษะ เพื่อการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโดยสุจรติ ถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อใหสังคมและผูรับบริการไดรบัประโยชน
สูงสุด ปลอดภยั และมีความพึงพอใจ โดยความรวมมือของสภาเภสัชกรรมและองคกรวิชาชีพ 

                                    ทุงพญาไท กรุงเทพฯ วันอาทิตยท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทุ่งพญาไท กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เจตนารมณ์วิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน 
ประกาศในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ		

“๑๐๐	ปี	วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์:	
บทบาทเภสัชกรต่อสังคมไทยในศตวรรษที่	๒”		

วันที่	๑๐	–	๑๒	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๗		ณ	หอ้งประชมุ	ตัว้	ลพานกุรม		
อาคาร	๘๐	ปี	คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

ถนนพญาไท	กรุงเทพมหานคร	

 

วิสัยทัศน์วิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ปี พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๓ 

	 วิชาชพีเภสชักรรมชมุชน	เปน็	“วชิาชพีอยา่งแทจ้รงิ”	ทีส่ง่างาม

เป็น	“เรอืธง”	ของวชิาชพี	มบีทบาททีต่อบสนองความตอ้งการของสงัคม

และอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพ	เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน		

 

พันธกิจ 

	 มุ่งมั่นพัฒนา	สร้างมาตรฐานเภสัชกรรมชุมชนให้ทำหน้าที่	

ใหเ้ปน็ทีย่อมรบัของสงัคม	เพือ่ให้เภสัชกรรมชุมชนเปน็ทีพ่ึง่ดา้นสุขภาพ

แก่ประชาชนและชุมชนได้อย่างแท้จริง				

 

 เจตนารมณ์วิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน 

 เภสชักรชมุชน	 จกัมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพของประชาชน	 จะ

ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยคำนึงถึงเกียรติ	 ศักดิ์ศรีของวิชาชีพ	 มีคุณธรรม

และจริยธรรม		เภสัชกรรา้นยาจะพฒันาความรูค้วามสามารถใหม้คีวาม

ทนัสมยั	 มคีวามพรอ้มตอ่การปฏบิตัหินา้ที	่ พฒันาเครอืขา่ยการทำงาน

ทัง้ภายในและภายนอกวิชาชีพ	 ตลอดจนการร่วมมือกับบุคลากร

สาธารณสุขในการทำงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน	 และ

สนับสนุน	 “ร้านยาคุณภาพ”	 ให้เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในโครงการ

หลักประกันสุขภาพ	ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.	
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เจตนารมณ์การจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ 

 คณะเภสชัศาสตรท์กุแหง่	 ตอ้งเปน็ผูร้บัผดิชอบ	 และมบีทบาทนำ

ในการผลติและพฒันาเภสชักรใหเ้ปน็ผูม้คีวามรู	้ ความสามารถเชิงทักษะ

เพื่อการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมโดยสจุรติ	 ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ

เพื่อให้สังคมและผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด	และมีความพึงพอใจ	

	 ...	 ต้องผลิตเภสัชศาสตร์บัณฑิต	 ให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม

ต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน	 มีภาวะผู้นำ	 มีส่วนร่วมใน

สังคม	 มีจิตสาธารณะ	 มีจริยธรรม/จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ	 และ

สามารถบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	....	

	 ...	 มีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนา	 “ร้านยาเภสัชกรชุมชน”	

ให้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพที่มีศักยภาพ	 รวมทั้งเป็นที่พึ่งทางด้าน

วิชาการให้กับวงการเภสัชกรชุมชน	 และสนับสนุนการพัฒนาให้เป็น

ร้านยาคุณภาพ	 เพื่อเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.	
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