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ผลงานเพื่อสังคมของ
เภสัชกรวัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย
เภสัชกรร้านยาผู้ถึงพร้อม   จริยธรรมน้อมนำวิชามาสร้างสรรค์
เภสัชกรรมชุมชนงานสำคัญ

  บริการด่านแรกของคนไทย

เป็นแบบอย่างร้านยาพัฒนา   สู่ “ร้านยาคุณภาพ” ชนพึ่งได้
เป็นบริการใกล้บ้านใกล้ใจ

  สปสช.เห็นคุณค่าให้เข้าหลักประกันฯ

การฝึกงานร้านยาเป็นต้นแบบ   พัฒนาอย่างแยบคายได้แก่นสาร
สร้างหมอยาเพือ่ ประชาเปี่ยมอุดมการณ์  ด้วยจิตวิญญาณความเป็นคุรุอนันต์
เภสัชกรวัฒนา ตัง้ เกียรติกำจาย  สร้างเครือข่ายร้านยาด้วยมุ่งมั่น
เสริมพลังชุมชนรุกไปพร้อมกัน
เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม
แห่งคุณงามความดีที่ทำมา
ให้ตั้งจิตมั่นศรัทธา
เป็นเภสัชกรเพื่อสังคมตลอดไป

  ก่อเกิดการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทางด้านยา
  เกียรติยศศักดิ์ศรีสมกับคุณค่า
  เพื่อสุขภาพประชาสังคมไทย
  อุดมการณ์เพื่อประชานั้นยิ่งใหญ่
  มีธัมมะประจำใจตลอดกาล.

ประพันธ์โดย เภสัชกรหญิง ดร. ยุภาพรรณ มันกระโทก
วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
*******
ร่วมกันแสดงความยินดีกับ
เภสัชกรวัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
และเสวนาอาศรมความคิดระบบยา เรื่อง “ร้านยา ธงนำวิชาชีพเภสัชกรรมสู่ประชาชน”
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สารบัญ
บทกลอน ผลงานเพื่อสังคมของเภสัชกรวัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย
คำนิยม 	
คำประกาศเกียรติคุณ	
ใบประกาศเกียรติคุณ
	
จากกัลยาณมิตร ผู้ร่วมงานและเครือญาติ
๑. ครูผู้ปฏิบัติ และเภสัชกรชุมชน ต้นแบบของพวกเรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
๒. พี่ใหญ่ของวงการเภสัชกรชุมชนที่น้องๆในภาคใต้ให้ความเคารพ
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงโพยม วงศ์ภูวรักษ์
๓. เภสั ช กรชุ ม ชนที่ อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ ความปลอดภั ย ในการใช้ ย าของ
    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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คำนิยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงสำลี ใจดี, ภ.ด. กิตติมศักดิ์ (จุฬาฯ)
การสถาปนาการศึกษาเภสัชศาสตร์และวิชาชีพเภสัชกรรม
แผนปัจจุบัน (แบบยุโรป) เกิดขึ้นในประเทศสยาม จากพระดำริของ
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถที่ให้กับพระองค์เจ้า
รังสิตประยูรศักดิ์ ๑ (ในช่วงที่เป็นผู้ช่วยปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการ
และผู้ตรวจการโรงเรียนราชแพทยาลัย หลัง ๖ สค. ๒๔๕๖) ว่า
“ตามกรมกองทหารบก มีแพทย์ประจำหน่วยพยาบาลอยู่แล้ว และ
ยังจะได้เพิม่ เติมไปอีกเรือ่ ยๆ แต่ทางเภสัชกรรมนั้นยังไม่มผี ทู้ ไี่ ด้เรียน
และได้ รั บ การอบรมไปประจำตามที่จำหน่ า ยยาเลย ควรจะตั้ง
แพทย์ปรุงยาขึ้นอีกแขนงหนึ่ง ข้าพเจ้าเห็นด้วยจึงได้จัดตั้งโรงเรียน
ปรุงยาขึน้ สอนวิชชารากฐานร่วมกันไปกับนักเรียนแพทย์ แล้วไปแยกกัน
ทางฝ่ายแพทย์ปรุงยาก็ไปเรียนเภสัชศาสตร และฝึกหัดทางเภสัชกรรม”  
มีการออกประกาศ โดย เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อม
ราชวงศ์เปีย มาลากุล) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ   เรื่อง “ระเบียบ
การจัดนักเรียนแพทย์ผสมยา ศก ๒๔๕๗” เมือ่ วันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๔๕๖ วันนี้จึงถือเป็นวันสถาปนาการศึกษาเภสัชศาสตร์และ
วิชาชีพเภสัชกรรมแผนปัจจุบันขึ้นในกรุงสยาม ที่เปิดการฝึกหัดแพทย์
ผสมยาขึน้ ในโรงเรียนราชแพทยาลัยอีกแพนกหนึง่ เมือ่ สำเร็จการศึกษา
จะได้รับ “ประกาศนียบัตรแพทย์ปรุงยา” จากกระทรวงธรรมการ 
	
รังสิต ประยูรศักดิ์ . พระนิพนธ์ ความซาบซึ้งในน้ำพระหฤทัยของสมเด็จฯ ต่อวงการแพทย์  
ใน  สารศิริราช ฉบับพิเศษ ฉลอง ๖๐ ปี ศิริราช  พฤษภาคม ๒๔๙๓.
๑
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กรมพระยาชัยนาทนเรนทรเมือ่ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูบ้ ญ
ั ชาการ
โรงเรียนราชแพทยาลัยในวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๘ แล้ว ได้ทรงมี
พระดำรัสประทานแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร
แพทย์ปรุงยารุ่นแรก ไว้ว่า   “... ผู้ที่จะออกไปมีอาชีพเป็นแพทย์นั้น
จะปรุ ง ยาขายด้ ว ยไม่ ไ ด้ แพทย์ มี ห น้ า ที่ เ ฉพาะการตรวจรั ก ษา
พยาบาลคนไข้เท่านั้น ส่วนผู้สำเร็จวิชาแพทย์ปรุงยา ก็ออกไป
ประกอบอาชีพปรุงยาและขายยา จะไปตรวจรักษาคนไข้ไม่ได้ อาชีพ
ทั้งสองนี้เป็นอาชีพที่ใกล้ชิดกัน แบ่งกันรับผิดชอบตามแบบอย่าง
ในประเทศตะวันตกเขา ...”
และทีส่ ำคัญทรงพระดำริอย่างชัดเจนว่า “เรือ่ งการเภสัชกรรม
นัน้ มีความสำคัญมาก สมควรทีต่ อ้ งมีกฎหมายบังคับคุม้ ครองขึน้ จัดให้มี
การแบ่งแยกหน้าที่ของแพทย์และเภสัชกรตามแบบแผนที่ถูกต้อง
ตลอดจนถึงการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามแบบยุ โรปเพื่อ
สวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน”
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าทรงมีพระบรมราชโองการ
ให้ตรา “พระราชบัญญัติการแพทย์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๖” เป็น
กฎหมายควบคุมการประกอบโรคศิลปะหรือ การประกอบวิ ช าชี พ
ทางการแพทย์ฉบับแรกของสยาม และส่งเสริมฐานะแห่งการประกอบ
โรคศิลปะให้สูงขึ้น มีคำปรารภที่สำคัญยิ่งในการคุ้มครองมหาชนให้
ปราศจากอันตราย ดังนี้
“โดยที่ ก ารประกอบโรคศิ ล ปะย่ อ มมี อิ ท ธิ ผ ลอั น สำคั ญ
แก่ ส วัสดิภาพของประชาชน 
โดยที่ ณ กาลบัดนี้ ในกรุงสยามยังไม่มีระเบียบบังคับ
ควบคุมการประกอบกิจเช่นนี้ ปล่อยให้มหาชนปราศจากความคุม้ ครอง
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จากอันตราย อันเกิดแต่การประกอบแห่งผู้ที่ไร้ความรู้ และมิได้ฝึกหัด
และโดยที่ทรงพระราชดำริห์เห็นสมควรควบคุม วางระเบียบบังคับ
และเลื่อนฐานะแห่งการประกอบโรคศิลปะให้สูงยิ่งขึ้น”
ต่ อมาสมัย รัชกาลที่ ๗ มีการแก้ ไขกฎหมายฉบั บ นี้ ในปี
พ.ศ.๒๔๗๒ ให้นิยามโรคศิลปะไว้ว่า “โรคศิลป” หมายความถึงการ
บำบัดโรคทางยาและการผ่าตัดรวมทัง้ การผะดุงครรภ์ การทำและรักษาฟัน
การปรุงหรือการจำหน่ายยา การพยาบาล การนวด หรือการรักษาคน
บาดเจ็บป่วยไข้โดยวิธีใดๆ” 
การศึกษาเภสัชศาสตร์ของประเทศไทยเจริญรอยตามการ
แพทย์ตะวันตกที่เป็นการแพทย์กระแสหลักมาโดยตลอดดังเช่นสาขา
วิชาชีพด้านสุขภาพอื่นๆแต่ประเทศไทยกลับมีระบบการกระจายยา
และระบบการควบคุมการใช้ยาต่างจากตะวันตกอย่างมาก  ที่เห็นได้
ชัดเจนคือ การประกอบวิชาชีพอิสระของเภสัชกรในการเปิดร้านยา
เพื่อบริการประชาชน เฉกเช่นเดียวกับการเปิดคลินิกของแพทย์ ที่
พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐ บัญญัติให้แพทย์สั่งจ่ายยาให้ผู้ป่วยเฉพาะราย
ของตนได้ ส่งผลให้เภสัชกรประจำร้านยาหรือเภสัชกรชุมชนไม่มโี อกาส
จ่ายยาตามใบสัง่ ยาทีอ่ อกโดยแพทย์ดงั เช่นในประเทศแถบตะวันตกเลย
สถานการณ์เช่นนี้ เมื่อมองบทบาทของเภสัชกรชุมชนเชื่อมโยงกับการ
ศึกษาทีไ่ ด้รำ่ เรียนมาเปรียบเทียบกับต้นแบบแล้ว จึงเข้าทำนองสำนวน
ทีว่ า่ “หัวมังกุ ท้ายมังกร” คือระบบการศึกษาเหมือนของเขา แต่ระบบ
บริการหรือวิธีปฏิบัติหลังจบการศึกษาต่างจากของเขา เพราะประเทศ
ไทยกำหนดแบบไทยๆ
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นอกจากนี้ เภสัชกรชุมชนซึ่งเป็นด่านแรกที่ประชาชนมาใช้
บริการ ยังต้องเผชิญกับผู้รับบริการ ผู้บริโภคหรือผู้ป่วยที่มาปรึกษา
หรือซื้อยาจำนวนมากที่มีความเชื่ออย่างผิดๆเกี่ยวกับการใช้ยา ที่ยาก
แก่การให้ความรู้โดยเฉพาะผู้ที่มีการศึกษาน้อย ประกอบกับมีการให้
บริการของ “สถานทีข่ ายยาแผนปัจจุบนั ”, “สถานทีข่ ายยาแผนปัจจุบนั
เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ” และ
“ร้านชำ” ที่ละเมิดกฎหมายขายยาอีกจำนวนมาก ดังนั้น เภสัชกร
ชุมชนจึงเป็นวิชาชีพที่มีอุปสรรคหลายด้านในการประกอบวิชาชีพ
เพื่อบริการมหาชนด้วยความยึดมั่นในจรรยาบรรณ โดยไม่มุ่งหวังผล
กำไรเป็นเป้าหมายหลัก การประกอบวิชาชีพนีอ้ ย่างมีจริยธรรม จึงควร
ได้รบั การยกย่องและส่งเสริม เนือ่ งจากประชาชนส่วนใหญ่ทมี่ าใช้บริการ
ที่ร้านยาคือผู้ที่มีรายได้น้อย เรียกได้ว่า เป็นที่พึ่งของคนยากก็ว่าได้
“เภสัชกรวัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย” มีความรัก ความภูมิใจ
และความเชื่อมั่นเสมอว่าร้านยาโดยเภสัชกรนั้น สามารถให้บริการที่มี
คุณค่า มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อประชาชนและสังคม  จึงได้
เริ่มทำการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนที่ร้าน โนราเภสัช ตั้งแต่
ปี พ.ศ.๒๕๒๕ จวบจนปัจจุบนั โดยเป็นทัง้ เจ้าของกิจการและผูม้ หี น้าที่
ปฏิบัติการประจำอยู่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ (ตามมาตรา ๓๙) เป็น
สถานที่ฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชนให้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่รุ่นที่ ๑ จนถึงรุ่นปัจจุบัน เป็นครู
ผู้ปฏิบัติและเภสัชกรชุมชนต้นแบบในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
อย่างมีจริยธรรมตลอดมา เช่น ไม่ขายยาตามกระแสและไม่ย่อท้อที่จะ
ปรับทัศนคติที่ผิดในการใช้ยาของผู้รับบริการ ไม่ทิ้งร้านให้ผู้อื่นที่มิใช่
เภสัชกรทำหน้าที่แทน ไม่หยุดยั้งการเรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง
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อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์จาก
สถาบันอืน่ อีกหลายสถาบัน โดยสอนลูกศิษย์และรุน่ น้องแบบ “เป็นให้ดู
อยู่ให้เห็น” อย่างตระหนักในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย/
ผูบ้ ริโภค ต่อการมีจรรยาบรรณ และต่อความซือ่ สัตย์ในตนเอง นับรวม
เวลาได้ ๓๓ ปี
ที่ ส ำคั ญ เภสั ช กรวั ฒ นาเป็ น หนึ่ ง ในแกนนำของ “กลุ่ม
เภสัชกรภาคใต้” ที่มาจากเภสัชกรทุกสาขาวิชาชีพในภาคใต้   เป็นผู้
ร่วมก่อตัง้ “ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา” ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่ง
รองประธานชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา เป็นผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือ
กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในกิจการงานต่ างๆเช่น ไปตรวจ
แนะนำร้านยา ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆในการเปิดร้านยาและการ
พัฒนาเข้าสู่ร้านยาคุณภาพ
ร้านโนราเภสัช เป็น ร้านยาคุณภาพ ที่ได้รับเกียรติบัตร
รับรองจากสภาเภสัชกรรม เมือ่ วันที่ ๑๖ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๑ ถึงปัจจุบนั
เป็นรุน่ แรกของ จังหวัดสงขลา และเป็นแหล่งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
และยาแก่ชุมชนในพื้นที่มานาน รวมถึงให้คำปรึกษาในการจัดห้องยา
ประจำโรงเรียนด้วย
เภสัชกรวัฒนายังเดินหน้านำ “ร้านยาคุณภาพ” เข้าร่วมโครงการ
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
ระบบบริ ก ารพื้ น ฐานในร้ า นยาโดยเภสั ช กรที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่อ
ประชาชนมากขึ้ น และกำลั ง เตรี ย มดำเนิ น การในปี ๒๕๕๙
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โดยคาดหวังให้ร้านยาคุณภาพเป็นหนึ่งในหน่วยบริการร่วมให้บริการ
ของ สปสช.
ด้วยบทบาทดังตัวอย่างข้างต้น “เภสัชกรวัฒนา ตัง้ เกียรติกำจาย”
ได้ทำหน้าทีข่ องเภสัชกรเพือ่ สังคม โดยเป็นเภสัชกรชุมชนซึง่ เป็นด่านแรก
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
ร้านหนึง่ ในเครือข่ายร้านยาสีขาวและร้านยาคุณภาพของภาคใต้ ได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่เภสัชกรตลอดระยะเวลาที่ร้านเปิดทำการ โดยยึดคุณธรรมและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลัก นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เภสัชกร
ชุมชนรุ่นน้อง
ในการให้บริการเภสัชกรรมในร้านยา เภสัชกรวัฒนา ตัง้ เกียรติกำจาย
เน้นที่การให้คำปรึกษาด้านยาและสุขภาพ ให้บริการยาในราคาทีไ่ ม่แพง
ไม่จ่ายยาโดยไม่จำเป็น เน้นการแนะนำการปฏิบัตติ วั ตามหลักวิชาการ
จึงทำให้มลี กู ค้าประมาณวันละ ๑๐๐ คน เป็นลูกค้าประจำถึงร้อยละ ๘๐
ซึ่งเกิดจากความไว้วางใจในการให้บริการ
เภสัชกรวัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย ยังเป็นครูผู้ปฏิบัติ และ
เป็นแหล่ ง ฝึ กงานเภสัชกรรมชุมชน ให้กับ นั ก ศึก ษาเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตงั้ แต่รนุ่ ที่ ๑ จนถึงปัจจุบนั   มีการจัดระบบ
ฝึกงานให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานในร้านยา ได้แก่ การ
ซักประวัติ การวินิจฉัยโรค การให้คำปรึกษา/คำแนะนำและการจ่ายยา
เมื่อจำเป็นเท่านั้น การบริหารจัดการธุรกิจแบบสมดุล และการบริการ
ยาโดยเภสัชกรตามหลักการบริบาลเภสัชกรรมที่ถูกต้อง
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ในพ.ศ. ๒๕๕๖ เภสัชกรวัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย เป็นผู้ร่วม
ก่อตั้งและเป็นรองประธานชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกร และควบคุมตรวจสอบ
กันเอง เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านเภสัชกรรมชุมชนจาก
ผู้ที่ปฏิบัติจริง ได้จดั ประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และได้ CPE
ที่ ส ามารถนำไปใช้ ใ นการต่ อ อายุ ใ บประกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม
นอกจากเภสัชกรร้านยาในจังหวัดสงขลาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
แล้ว ยังมีเภสัชกรชุมชนในจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ พัทลุง ปัตตานี ตรัง
ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี ยะลา รวมประมาณ ๓๐๐ คน เภสัชกรชุมชน
เหล่านีร้ วมตัวกันตัง้ เป็นชมรมเภสัชกรชุมชนในแต่ละจังหวัด และพัฒนา
สูร่ ะดับภาค  เพื่อเป็นเครือข่ายที่ช่วยเหลือ ตรวจสอบและตักเตือนกัน
หากพบว่าสมาชิกทำไม่ถูกต้อง
ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับชมรมเภสัชกร
ชุมชนอีก ๗ จังหวัด (ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี
ยะลา) และ สปสช.เขต ดำเนินโครงการร้านยาคุณภาพร่วมให้บริการ
สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ร้ า นยาคุ ณ ภาพที่ เข้ า ร่ ว มโครงการนี้ จ ะต้ อ งแสดงบทบาทสำคั ญ
มากมายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ เช่น คัดกรองความเสี่ยงและ
ให้ความรู้ (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วน) ส่งต่อผูป้ ว่ ย
และติดตาม(โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและการตรวจภายใน
ช่องคลอด) ให้ความรู้หรือคำแนะนำ (การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ในเด็ ก
โรคหอบหืด การใช้ยาปฏิชวี นะอย่างเหมาะสม 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
ปัจจุบนั ร้านยาทีม่ เี ภสัชกรเป็นเจ้าของร้านมีจำนวนมากขึน้ การพัฒนา
คุณภาพบุคลากรจึงมีความจำเป็น เพือ่ ให้รา้ นยาประเภท stand alone
สามารถแข่งขันกับร้านยาประเภท chain ได้ 
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เภสั ช กรวั ฒ นา
ตั้งเกียรติกำจาย เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น มีความเสียสละ มีความรัก
ในวิชาชีพ อุทิศตนเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเภสัชกรชุมชนรุ่นน้อง
เป็นแหล่งฝึกงานคุณภาพให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เป็นเภสัชกรที่ดูแล
ความปลอดภัยในการใช้ยาให้กับประชาชน อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้นำ
ที่มสี ว่ นทำให้บทบาทของเภสัชกรชุมชนโดดเด่นเป็นอย่างยิง่   มีผลงาน
เชิ ง ประจั ก ษ์ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของแวดวงวิ ช าชี พ และประชาสั ง คม  
สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)
วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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ครูผปู้ ฏิบตั แิ ละเภสัชกรชุมชนต้นแบบของพวกเรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นับเป็นเรือ่ งน่ายินดีอย่างยิง่ ทีไ่ ด้ทราบข่าวว่า มูลนิธเิ ภสัชศาสตร์
เพื่อสังคม มีมติมอบรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๕๘
ให้ กั บ ภก.วัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย หรือ “พี่ ตั้ ง ” ของพวกเรา   
สำหรับชาวเภสัช มอ. โดยเฉพาะศิษย์เก่าทุกรุน่ จะไม่มใี ครเลยทีไ่ ม่รจู้ กั
พี่ตั้งและร้านโนราเภสัช เพราะเป็นแหล่งฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน
ให้กบั พวกเราต่อเนือ่ งยาวนานมากกว่า ๓๐ ปี ตัง้ แต่รนุ่ ที่ ๑ ซึง่ เข้าเรียน
ในปีการศึกษา ๒๕๒๒ มาจนถึงรุ่นปัจจุบัน พี่ตั้งเป็นครูผู้ปฏิบัติและ
เภสัชกรชุมชนต้นแบบของพวกเรา เพราะนอกจากจะสอนและฝึกทักษะ
ทางด้านเภสัชกรรมชุมชนให้กับพวกเราแล้ว ยังปฏิบัติให้เห็นจริงว่า
การทำงานของเภสัชกรชุมชนที่ยึดถือคุณธรรมและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพเป็นอย่างไร ร้านโนราเภสัชไม่เคยเปิดบริการถ้าไม่มีเภสัชกร
ปฏิบตั งิ าน ร้านนีจ้ งึ เป็นหนึง่ ในร้านยาสีขาวของเครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ภาคใต้ นอกจากการเป็นแบบอย่างที่ดีในงานด้านเภสัชกรรมชุมชนแล้ว
พี่ตั้งยังได้ร่วมทำงานเพื่อสังคมและวิชาชีพในภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง
โดยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นรองประธานชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัด
สงขลา ตั้ ง แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  และยังเป็ น แกนนำสำคั ญ ของกลุ่ ม
เภสัชกรภาคใต้ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมใน
ภาคใต้ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย ที่สำคัญ เช่น การคัดค้าน
พ.ร.บ.ยา  การจัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัช รวมถึงการจัดประชุมวิชาการ
ประจำปีของกลุ่มเภสัชกรภาคใต้
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ตลอดเวลากว่า ๓๐ ปีที่พี่ตั้งได้ทำงานรับใช้สังคมและวิชาชีพ
อย่างเต็มกำลัง จึงเป็นทีป่ ระจักษ์ของความเหมาะสมกับการเป็นเภสัชกร
ดีเด่นเพือ่ สังคมประจำปี ๒๕๕๘ 
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ รวมทัง้ ศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบนั
ทุกคน ขอแสดงความภาคภู มิ ใจและความยิ น ดี กั บ ภก.วัฒนา
ตั้งเกียรติกำจาย ครูและพี่เภสัชกรภาคใต้ ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับน้องๆและพวกเราตลอดไป

ผศ.ดร.ภญ.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
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พี่ใหญ่ของวงการเภสัชกรชุมชนที่น้องๆ
ในภาคใต้ให้ความเคารพ
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงโพยม วงศ์ภูวรักษ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เภสัชกรในภาคใต้ หากนับจำนวนแล้ว แม้จะมีนอ้ ยกว่าภาคอืน่ ๆ
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
ร้านยาในจังหวัดสงขลาทีเ่ ป็นกรรมการร่วมจัดทำโครงการนีอ้ ย่างแข็งขัน
และเมื่อมีงานใดๆก็ตามที่ต้องการความร่วมแรงร่วมใจของเภสัชกรใน
ภาคใต้ พี่ตั้งจะเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเสมอมา ไม่ว่าภาวะน้ำท่วมที่
เกิดบ่อยครัง้ ในภาคใต้และเภสัชกรต้องช่วยกันจัดหายามาช่วยผูป้ ระสบภัย
พีต่ งั้ ก็จะช่วยจัดหายามาให้ทกุ ครัง้   และเมือ่ มีการจัดตัง้ “ชมรมเภสัชกร
ชุมชนจังหวัดสงขลา” พีต่ งั้ เป็นหนึง่ ในแกนนำทีจ่ ดั ตัง้ เช่นกัน  รวมทัง้ การ
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จัดงานเกีย่ วกับวิชาชีพต่างๆเช่น งานวันสัปดาห์เภสัชกรรม เพือ่ เผยแพร่
ความรูด้ า้ นยาและวิชาชีพเภสัชกรรมแก่ชมุ ชน การประชุมวิชาการของ
กลุม่ เภสัชกรภาคใต้ พีต่ งั้ ก็ยังเสียสละเวลามาร่วมจัดงานกับน้องๆใน
จังหวัด ซึ่งถือเป็นพี่ทอี่ าวุโสที่สุดที่มาช่วยจัดงานกับน้องๆพี่ตั้งจึงถือ
เป็น “พีใ่ หญ่ของวงการเภสัชกรชุมชนทีน่ อ้ งๆในภาคใต้ให้ความเคารพ”
นอกจากนี้ พี่ ตั้ ง ยั ง ช่ ว ยเป็ น เภสั ช กรแหล่ ง ฝึ ก ให้ กั บ คณะ
เภสั ช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆมาโดยตลอด สิ่งที่นักศึกษาสะท้อน
เวลากลับมานำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานคือ “พี่ตั้งไม่ได้สอนเฉพาะ
วิชาการ แต่พตี่ งั้ สอนให้ดำเนินกิจการร้านยาโดยยึดมัน่ ในจรรยาบรรณ
วิชาชีพเป็นหลัก” จึงถือเป็นแบบอย่างของรุ่นน้องๆได้เป็นอย่างดี
ดั ง นั้ น รางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อ สั ง คม” ที่ พี่ ตั้ ง ได้ รั บ
จึงเหมาะสมกับพี่ตั้งเป็นอย่างยิ่ง
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เภสัชกรชุมชนที่อุทิศตนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้ยาของประชาชนชาวไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสงวน ลือเกียรติบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
.....ประมาณปี ๒๕๒๘ ผมกำลังเรียนชั้นปีที่ ๔ ที่คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร
คณบดีท่านแรกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้เกียรติ
มาเป็นอาจารย์พเิ ศษ ระหว่างสอน ท่านเล่าว่า ได้เดินทางมาถึงหาดใหญ่
เมื่อวาน และได้ไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่เปิดร้านยาแห่งหนึ่งใกล้โรงแรมโนรา
พร้อมทัง้ กินข้าวเย็นพร้อมกับลูกศิษย์และครอบครัว ท่านชืน่ ชมลูกศิษย์
ท่านนั้นว่าปฏิบัติวิชาชีพได้แข็งขัน สมภาคภูมิเภสัชกร ท่านกล่าวว่า
เห็นลูกค้ า มาซื้อยาเรื่อยๆพอสมควร และทุกรายได้รับการดูแลเป็น
อย่างดี ท่านยังบอกว่าได้เห็นความสุขของสมาชิกในครอบครัวของลูกศิษย์
ที่รักใคร่กันเป็นอย่างดี อาจารย์ประดิษฐ์เป็นคนมีบุคลิกหนักแน่น
การเล่าของท่านจึงดูมีพลังทำให้ผมจำเรื่องราวได้แม้ไม่รู้จักเภสัชกรที่
ท่านอาจารย์กล่าวถึงมาก่อน หนึ่งปีถัดมา ผมบังเอิญได้ไปฝึกงานที่
ร้านยาโนราเภสัช ทำให้ได้เห็นการทำงานของพีต่ งั้ ทีเ่ อาใจใส่ผรู้ บั บริการ
อย่างดียิ่ง จึงไม่แปลกใจในคำชมของท่านอาจารย์ประดิษฐ์ 
ร้านของพี่ตั้งเป็นร้านยาที่เน้นการแสดงบทบาทของวิชาชีพ
มากกว่าการซื้อมาขายไป  เน้นและให้ความสำคัญกับการแนะนำด้านยา
และการใช้ยา เป็นร้านทีเ่ ภสัชกรให้บริการด้วยตนเองเต็มเวลา เป็นร้านยา
คุณภาพแห่งแรกๆของสงขลา เป็นสถานทีฝ่ กึ งานให้ความรูแ้ ก่นกั ศึกษา
เภสั ช ศาสตร์มายาวนาน  เป็นร้านที่ให้ความร่ ว มมื อ กั บ สำนั ก งาน
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สาธารณสุขจั ง หวั ด ในกิ จ การงานต่ า งๆด้ ว ยดี เรื่ อ ยมา เป็นร้านยา
ในโครงการร้านยาสีขาว เป็นร้านเก่าแต่ใหม่ในเรื่องการมีนวัตกรรม
เช่น เป็นร้านที่ เข้าร่วมโครงการของสำนักงานหลั ก ประกั น สุ ขภาพ
แห่งชาติที่ให้บริการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังและการเยี่ยมบ้าน 
การที่พี่ตั้งได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะ
การมอบรางวัลให้พี่ตั้ง ก็เหมื อ นการมอบรางวั ล ให้ เ ภสั ช กรชุ ม ชน
ทุ ก ท่านที่ อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ ความปลอดภั ย ในการใช้ ย าของประชาชน
ชาวไทย ซึง่ เปรียบประหนึง่ “small goodness” ซึง่ กระจายเบ่งบาน
อยู่ทั่วทั้งประเทศ พี่ตั้งเป็นตัวแทนเภสัชกรชุมชนดังกล่าวในการรั บ
รางวั ลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม
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ผู้เป็นแบบอย่างของเภสัชกรชุมชน
ในการทำงานเพื่อสังคม
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสุชาดา สูรพันธุ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หากจะกล่ า วถึ ง พี่ ตั้ ง เภสั ช กรวั ฒ นา ตั้ ง เกี ย รติ ก ำจาย
ข้าพเจ้าจะนึกถึงความเป็นผูม้ จี ติ เมตตา เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ และรักในวิชาชีพ
อย่างเป็นที่ประจักษ์ พี่ตั้งได้ให้การสนับสนุนการศึกษาของคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอย่างดีเสมอมา ส่วนสำคัญ
คือการเป็ น อาจารย์ แ หล่ ง ฝึ ก รั บ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานที่ ร้ า นโนราเภสัช
มาโดยตลอดหลายสิบรุ่น เป็นอาจารย์แหล่ ง ฝึ ก ที่ ไ ม่ เ พี ย งสอนการ
ปฏิบัตงิ านด้านเภสั ช กรรมชุ ม ชน แต่ยังเน้นให้นักศึกษาตระหนักใน
หน้าที่บทบาทที่มีต่อวิชาชีพและสังคมโดยส่วนรวม ลูกศิษย์ทผี่ า่ นการ
ฝึกงานมาแล้วยังได้แวะเวียนไปที่ร้านและช่วยเหลืองานเพื่อส่วนรวม
ต่างๆด้วยความเต็มใจ 
พี่ตั้งเป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาร้านยาและความ
ก้าวหน้าของวิชาชีพ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ร้านโนราเภสัชได้รับการ
รั บ รองเป็ น ร้ า นยาคุ ณ ภาพซึ่ ง เป็ น รุ่ น แรกของโครงการพั ฒ นาและ
รับรองคุณภาพร้านยา พี่ตั้งยังเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มก่อตั้งชมรมเภสัชกร
ชุมชนจังหวั ดสงขลาเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่า
เป็นชมรมที่มีผลงานโดดเด่น มีการจัดประชุมวิชาการให้กับเภสัชกร
ชุมชนในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ มีการขับเคลื่อน
กิจกรรมงานเภสัชกรรมชุมชนร่วมกับภาคีอนื่ ๆอย่างต่อเนือ่ ง การรวมตัว
ของกลุ่มเภสัชกรร้านยาในจังหวัดสงขลาที่เข้มแข็งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้
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หากไม่มีพี่ตั้งและพี่โต สองรุ่นพี่ที่เป็นที่รักและนับถือของพี่ๆน้องๆ
ในวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนของจังหวัด นับจากบัดนั้นจนบัดนี้ ชมรม
เภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลาได้เติบโตทั้งจำนวนสมาชิกและผลงานที่
สร้างสรรค์แต่สิ่งดีงามต่อวิชาชีพ 
ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
ได้มอบรางวั ล เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมให้แก่พี่ตั้งในปีนี้ ขอขอบคุณพี่
ตัง้ ที่ได้เป็นแบบอย่างของวิชาชีพเภสัชกรชุมชนในการทำงานเพือ่ สังคม
และขอเป็นกำลังใจในเส้นทางสูเ่ ป้าหมายทีต่ งั้ ใจต่อไปค่ะ 
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พี่ผู้พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาร้านยา
เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ สาครินทร์
หัวหน้างานเภสัชอาหารและยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
รู้จักพี่ตั้ง ตั้งแต่ช่วงทำงานใหม่ๆจำได้ ว่ า ไปตรวจร้ า นพี่ตั้ง
ครั้งแรก รู้สึกประทับใจ “เออ...พี่คนนี้ ดีจัง แกแนะนำคนไข้ด้วยหัวใจ
ของความเป็นเภสัชกรจริงๆ ไม่หวังแต่จะขายยาอย่างเดียว” เป็นร้าน
ยาที่เราอยากเห็นจริงๆ ก็เลยชวนพี่ตั้งมาเป็นกรรมการพัฒนาร้านยา
ในจังหวัด โดยให้เป็นตัวแทนของกลุ่มร้านยา พี่ตั้งก็เสียสละมาเป็น
กรรมการด้วยและทุกครั้งที่มาประชุม พี่ตั้งก็จะปิดร้าน จะไม่มีการ
เปิดร้านเพื่อให้คนอื่นขายยาแทน พี่ตั้งจะช่วยคิดช่วยเสนอแนะสิ่งดีๆ
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาร้านยา เป็นพี่ที่ให้คำแนะนำดีๆกับน้องที่
อยากเปิดร้านยา รวมถึงให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
ไม่ให้ทอ้ ถอย จะสอนให้ยดึ มัน่ ในคุณธรรมและความดี   พีต่ งั้ เป็นตัวอย่าง
ที่ดีในการครองตน เป็นคนพอเพียงไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ เห็นพี่ตั้ง
แบบไหนเมือ่ ยีส่ บิ ปีทแี่ ล้ว ปัจจุบนั ก็ยงั เป็นแบบนัน้ พีต่ งั้ เป็นคนอ่อนโยน
ยิ้มแย้มแจ่มใส ตั้งแต่รู้จักกันมาไม่เคยเห็นพี่ตั้งโกรธเลย  เป็นร้านยา
ร้านแรกๆที่ได้รับรองมาตรฐานร้านยาคุณภาพ ปัจจุบันเข้าร่วมโครง
การกับสปสช. และช่วยเป็นพีเ่ ลีย้ งให้กบั น้องๆร่วมทีมกับสสจ.และ สปสช.
ไปตรวจแนะนำร้านยา เพือ่ พัฒนาเข้าสูร่ า้ นยาคุณภาพ มีความเสียสละสูง
เป็น คนหนึ่ งในทีมที่ร่วมต่อต้านพ.ร.บ.ยาฉบับลักไก่ และเป็นผู้ร่วม
ก่อตัง้ ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา และล่าสุดก็ช่วยกันจัดงาน
ประชุมวิชาการภาคใต้ มีเภสัชกรเข้าร่วมประชุมกว่าห้าร้อยคน ซึ่งจะ
เป็นจุดเริม่ ต้นของการรวมกลุม่ เภสัชกร เพือ่ พัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมที่ดี
ต่อไป
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การที่พี่ตั้งได้รับเลือกเป็นเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมเป็นรางวัล
ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ขอแสดงความยินดีกับพี่ตั้ง ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
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เภสัชกรชุมชนที่ทำงานเพื่อสังคมอย่าง
ถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
เภสัชกรสมพงษ์ อภิรมย์รักษ์
ประธานชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา
เป็นเกียรติเป็นศรีแก่ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา ที่
เภสัชกรวัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย หรือ พี่ตั้งของน้องๆได้รับรางวัล
เภสั ช กรดี เ ด่นเพื่อสังคมประจำปี ๒๕๕๘ จากมู ล นิ ธิ เ ภสั ช ศาสตร์
เพื่อสังคม(มภส)  พี่ตั้งของน้องๆ ปฏิบัติงานในตำแหน่งเภสัชกรชุมชน
มานานกว่า ๓๓ ปี ที่ร้านโนราเภสัช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในคูหาเล็กๆ ๑ คูหา จากอดีตที่ร้านยามีเภสัชกรชุมชนอยู่ปฏิบัติงาน
เพียงหยิบมือ ถึงปัจจุบันมีสายเลือดร้านยาใหม่ๆที่มีเภสัชกรชุมชน
ปฏิบตั งิ านเต็มเวลามากมาย แต่พตี่ งั้ ก็ยงั คงเส้นคงวายึดมัน่ ในอุดมการณ์
อย่างน้อย ๑๐ “ไม่” ได้แก่
๑. ไม่ขายยาชุด คนไข้ที่เข้ามาปรึกษาเรื่องเจ็บป่วย จะได้รับ
การวินิจฉัย คำแนะนำการดูแลสุขภาพและยาคุณภาพดีเสมอ
๒. ไม่ย่อท้อที่จะปรับทัศนคติที่ผิดในการใช้ยาของคนป่วย
อย่างสม่ำเสมอ
๓. ไม่ยอมทิง้ ร้านให้คนอืน่ ทำหน้าทีแ่ ทนง่ายๆ หากต้องไปธุระ
ทีไ่ หนก็จะปิดร้าน ยกเว้นมีเภสัชกรท่านอืน่ มาทำแทนชัว่ คราวเป็นเวลาสัน้ ๆ
๔. ไม่ทิ้งน้องๆนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพราะท่านเป็นแหล่ง
ฝึกงานชั้นดีให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆมากมาย เช่น มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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๕. ไม่ละเลยในการทำงานทางวิชาชีพ ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่ง
รองประธานชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา ร้านยาคุณภาพรุน่ แรก
ของจังหวัดสงขลา และที่สำคัญการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาเภสัชกรรม วาระ ๘ เพื่อทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนเภสัชกร
ทุกๆท่านเพื่อศักดิ์ศรีของวิชาชีพในอนาคตต่อไป
๖. ไม่หยุดยัง้ กระบวนการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ วิทยาการใหม่ วิชาการ
ความรู้เพื่อนำมาต่อยอดทางวิชาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๗. ไม่ยอมให้ใครมาทำลายวิชาชีพง่ายๆด้วยการเป็นแบบอย่าง
ของเภสัชกรชุมชนทีป่ ฏิบตั งิ านเต็มเวลามาตลอดอายุการทำงานด้านนี้
๘. ไม่ ล ะเลยที่ จ ะสอนน้ อ งๆรุ่ น ใหม่ ใ ห้ ต ระหนั ก ในหน้ า ที่
ความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย ต่อจรรยาบรรณ และต่อความซื่อสัตย์ใน
ตนเอง
๙. ไม่หยุดการทำงานแม้จะมีอายุเลยวั ย ที่ ค วรพั ก ผ่ อ นแล้ ว
ก็ตาม แต่ท่านก็ยังรักที่จะทำหน้าที่ต่อไป
๑๐. ไม่ทิ้งชุมชน แต่เป็นที่พึ่งของชุม ชนที่ ร ายรอบร้ า นยา
เป็นทีไ่ ว้วางใจ เป็นทีป่ รึกษาในเรือ่ งสุขภาพและด้านยามานานแสนนาน
เชือ่ มัน่ ว่า ขวัญใจหรือพี่ใหญ่ของน้องๆในชมรมเภสัชกรชุมชน
จังหวัดสงขลา จะยังคงเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเป็นเภสัชกรชุมชนแถว
หน้าทีย่ งั คงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ตัง้ มัน่ ในจรรยาบรรณ
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”
เป็นเภสัชกรตัวอย่างในการทำงานทีด่ ี พีต่ งั้ มักจะสอนน้องทุกคนให้ยดึ มัน่
และมัน่ คงในแนวทางที่ถูกต้องของวิชาชีพ ทั้งในเรื่องการบริการผูป้ ว่ ย
หรื อ จรรยาบรรณ ครั้งหนึ่ ง ที่ ผ มได้ มี โ อกาสไปฝึ ก งานที่ ร้ า นโนรา
(ร้านยาของพี่ตั้ง) มีเหตุการณ์หนึ่งที่ยังคงประทับใจและนำมาใช้ใน
การทำงานถึงปัจจุบัน เหตุการณ์นั้น เริ่มต้นด้วย คุณลุงท่านหนึ่งได้
เข้ามาซือ้ ยาและคุณลุงท่านนี้เป็นลูกค้าประจำของทางร้านพี่ตงั้ คุณลุง
ได้มาขอซือ้ ยารักษางูสวัด เนือ่ งจากคุณลุงมีอาการปวดมาก พีต่ งั้ ซักประวัติ
ผู้ป่วยและดูรอยโรคอย่างละเอียดแล้ว พบว่าคุณลุงไปหาหมอเป่ามา
ก่อนหน้าทีจ่ ะมาร้านยาพีต่ งั้ ๓ สัปดาห์ แผลแห้งสนิทแต่ยงั มีอาการปวด
หลังจากนั้นพี่ตั้งได้อธิบายเรื่องของโรคกับผู้ป่วย แต่ไม่ได้จ่ายยาให้กับ
คุณลุงไปแต่ให้ไปโรงพยาบาลแทน ผมจึงได้ถามพีต่ งั้ เรือ่ งการไม่จา่ ยยา
คุณลุง พีต่ งั้ ได้อธิบายว่าคุณลุงคนนี้ ควรจะได้รบั การรักษาในโรงพยาบาล
มากกว่าทีเ่ ราจะรักษาในร้านยา ทัง้ ในเรือ่ งอาการของโรคและแผลทีผ่ ปู้ ว่ ย
ยังคงมีอยู่ เราไม่จำเป็นต้องขายยาให้กับผู้ป่วยทุกรายที่เข้ามาหาเรา
ที่ร้านยา เราควรให้คำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
แต่ละราย เหตุการณ์ในครัง้ นัน้ ทำให้ผมยังคงยึดนำมาใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ย
จนถึงทุกวันนี้ ในเรื่องการดูแลคนไข้ที่ไม่ได้ดูแลด้วยยาอย่างเดียวหรือ
นำเรื่องการค้ามาเกี่ยวข้อง แต่เราจะต้องดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยความรู้
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ทีเ่ รามีให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การรักษาอย่างเหมาะสม ยังคงมีอกี หลายเหตุการณ์
ทีผ่ มได้สมั ผัสด้วยตนเอง ในการทำงานของพีต่ งั้ แต่หากจะกล่าว ณ ทีน่ ี้
พื้นที่บรรยายคงจะไม่เพียงพอสำหรับ เภสัชกรวัฒนา ตัง้ เกียรติกำจาย
เภสัชกรผู้ทุ่มเทให้กับวิชาชีพ ผู้มั่นคงในจรรยาบรรณวิชาชีพ
และเภสัชกรผู้ซึ่งรักและดูแลน้องๆทุกคน
เภสัชกรคิรินทร อิงวิยะ 
เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลสงขลา
............................................
ท่ามกลางกระแสมากมายเกีย่ วกับวิชาชีพเภสัชกรรม ทีส่ ว่ นใหญ่
แล้วมักจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าชื่นชมนักในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชนหรือร้านยา แต่ยงั มีรา้ นยาแห่งหนึง่ ทีเ่ รียกได้วา่ เป็นร้านยาต้นแบบ
ร้านยาคุณภาพที่เต็มไปด้วยคุณธรรมในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
นั้นคือร้านโนราเภสัชของเภสัชกรวัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย หรือพี่ตั้ง
ร้านยาคูหาเล็กๆแต่คุณภาพในการปฏิบัติงานไม่ได้เล็กเลย ครั้งหนึ่ง
สมัยที่ยังเป็น นศภ. ได้มีโอกาสไปฝึกปฏิบัติงานที่ร้านพี่ตั้ง ก่อนไปฝึก
ปฏิบตั งิ านยังคิดอยูเ่ สมอว่า ร้านยาทีด่ ตี อ้ งเป็นแบบไหน ต้องทำอย่างไร
ถึงจะทำให้ธรุ กิจเดินหน้าควบคูไ่ ปกับจริยธรรม และเมือ่ ได้ฝกึ ปฏิบัติงาน
จริงๆร้านยาโนราเภสัชของพี่ตั้งเป็นคำตอบที่ดีของคำถามนี้ พี่ตั้งเป็น
เภสัชกรที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ดี การขายยาแต่ละครั้งอยูบ่ น
พืน้ ฐานของวิชาการ ความถูกต้อง และยังให้คำแนะนำที่ดีกับผู้ป่วย
ทุ ก รายตามความเหมาะสม นอกจากพี่ตั้งจะเป็ น เภสั ช กรที่ ดี แ ล้ ว
ในบทบาทอาจารย์แหล่งฝึกพี่ตั้งก็ทำได้ดีไม่แพ้กัน พี่ตั้งเป็นอาจารย์
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แหล่งฝึกที่ใจดี มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์
ให้นอ้ งๆ พร้อมทีจ่ ะตอบคำถามหรือข้อสงสัยของน้องๆเสมอ เสริมสร้าง
ทักษะในการซักประวัตแิ ละให้คำแนะนำจำเป็นในการจ่ายยา โดยทีผ่ ปู้ ว่ ย
ให้ ค วามร่ ว มมืออย่างดี เนื่องจากพี่ตั้งทำมาตลอด จนกลายเป็ น
เอกลักษณ์ของร้านยาโนราเภสัช นอกจากสอนวิชาการแล้ว พี่ตั้งยังมี
คำแนะนำดีๆในการจะเปิดร้านยาให้ประสบความสำเร็จ ได้รบั การยอมรับ
และกลายเป็นที่ให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นของชุมชน จนถึงตอนนี้
ยังจำคำสอนดีๆของพี่ตั้งได้เสมอ โดยเฉพาะคำพู ด ของพี่ ตั้ ง ที่ เ คย
บอกว่า “ถ้าวันหนึง่ ลดาได้มโี อกาสเปิดร้านยา อย่าตัง้ เป้าแต่ยอดขาย
จนลืมคุณภาพในการปฏิบตั งิ าน แต่ให้สร้างจุดเด่นให้ร้านยาด้วยการ
ขายความสามารถด้านวิชาการและคำแนะนำที่ดีให้กับผู้ป่วย เพียงแค่
นี้เราก็จะมีร้านยาคุณภาพที่ให้บริการด้วยคุณธรรม”
เภสัชกรหญิงลัดดาวัลย์ จีนฉิ้ม
เภสัชกรปฏิบัติงาน โรงพยาบาลระนอง
..........................................
ผมเป็นเภสัชกรคนนึงที่ทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเภสัชมาก่อน
ก่อนที่จะมาทำงานเกี่ยวกับเภสัช คือเปิดร้านยาแบบเต็มตัวและเต็ม
เวลาครับ ช่วงเวลาที่หายไปในฐานะเภสัชกร มันพาลลดความมั่นใจ
ความรอบคอบ ความรู้รอบให้หายไปด้วย ซึ่งมันไม่เป็นผลดีกับทั้งตัว
เราเอง และที่สำคัญกว่าก็คือคนไข้ 
จะว่าโชคดีก็ใช่ครับ เพราะคุณพ่อผมรู้จักกับพี่ตั้ง (ภก.วัฒนา
ตัง้ เกียรติกำจาย) และจะว่าเป็นความใจดีกใ็ ช่อกี เหมือนกันครับ ทีพ่ ตี่ งั้
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ให้ผมได้เข้ามาฝึกงานที่ร้าน ในขณะที่พี่ตั้งต้องดูแลน้องเภสัชที่มาเป็น
ผลัดฝึกงานอีกหนึ่งคน ในฐานะเด็กเก่าวิชาการและอ่อนมากในด้าน
ปฏิบตั งิ านสายเภสัช ผมว่ามันเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่งา่ ยเลยทีจ่ ะฝึกให้ผมกลับมา
มีความพร้อมกับการเป็นเภสัชชุมชนเต็มตัว ไม่ใช่แค่เรื่องวิชาการ การ
จ่ายยา เท่านั้นนะครับที่ผมได้จากแหล่งฝึก พี่ตั้งสอนให้ผมมีความเชื่อ
ในวิชาชีพ และความเป็นเภสัชชุมชนที่ดีและเข้มแข็ง สิ่งต่างๆเหล่านี้
ถูกสอนผ่านการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นปกติของพีต่ งั้ เอง ผมรับรูแ้ ละเรียนรูส้ งิ่ เหล่านี้
ในทุกวันทีไ่ ด้มาฝึกงานครับ และผมเอง ทีม่ าขอพีต่ งั้ ฝึกเป็นกรณีพเิ ศษ
ด้วยความตัง้ ใจตรงๆว่า ฝึกเพือ่ เป็นเภสัชชุมชนร้านยา ก็ยงั ได้คำปรึกษา
ที่ดีที่ไว้สำหรับเตรียมตัวเพื่อเปิดร้านติดตัวกลับไปด้วยครับ มาถึงวันนี้
ผมก็เปิดร้านยามาได้เกือบสองปีแล้ว ความรู้ทุกอย่างที่พี่ตั้งถ่ายทอด
ให้ก็ยังนำมาใช้อยู่ในทุกๆครั้งที่จ่ายยาครับ
ภก.พรรคพล แว่นไวศาสตร์
ร้านยาศรีวนา@สำโรงเภสัช
...............................................
ย้อนไปเมื่อปี ๒๕๕๔ มีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ของกรุงเทพฯ
ทำให้ข้าพเจ้า น.ส.ศิริรัตน์ ยกถาวร นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต
ต้องหนีนำ้ ท่วมกลับมาบ้าน ทัง้ ๆทีอ่ กี ไม่นานจะถึงเวลาฝึกงานผลัดสุดท้าย
ตอนนัน้ ข้าพเจ้ากังวลมาก ว่าจะไม่มที ฝี่ กึ งานจึงปรึกษากับเพือ่ นทีห่ าดใหญ่
เพื่อนได้แนะนำให้ลองไปขอฝึกงานที่ร้านโนราเภสัช ซึ่งโชคดีมาก
เพราะพีต่ งั้ ซึง่ ข้าพเจ้าขอเรียกว่าอาจารย์วฒ
ั นารับข้าพเจ้าเป็นนักศึกษา
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ฝึกงานทั้งที่ข้าพเจ้าไม่ได้มีความพร้อมในการมาฝึกงานมากนัก เพราะ
หนังสือเอกสารตำราเรียนหรือแม้กระทั่งเสื้อกาวน์ของข้าพเจ้าก็ยังอยู่
ที่หอพักในม.รังสิต  แต่สิ่งเหล่านี้หาใช่อุปสรรคไม่ หากเราตั้งใจจริง 
อาจารย์วัฒนาให้คำแนะนำถึงแหล่งข้อมูลตำราเรียนและ
หนังสือทีม่ ใี นร้านเพือ่ ช่วยให้ขา้ พเจ้ามีแหล่งข้อมูลในการฝึกงาน เริม่ แรก
อาจารย์วัฒนาได้สอนเกี่ยวกับองค์ประกอบในร้านยา การทำร้านยา
คุณภาพ ความแตกต่างทีด่ กี ว่าของร้านยาคุณภาพ ความสำคัญของการมี
เภสัชกรอยูป่ ฏิบตั กิ ารตลอดเวลาทำการ และบทบาทของเภสัชกรร้านยา
ในด้านวิชาการข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มยา กลุ่มโรค และฝึก
ซักประวัติจ่ายยา โดยมีอาจารย์วัฒนาค่อยสังเกตและให้คำแนะนำ
ในช่วงบ่ายของวัน อาจารย์วัฒนาจะสอนและเล่ า ประสบการณ์ใน
เรือ่ งต่างๆทีเ่ กีย่ วกับการเป็นเภสัชกรชุมชน เคสโรคทีน่ า่ สนใจ การติดตาม
อาการคนไข้และการทำให้ร้านยาเป็นแหล่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและ
ยาของชุมชน รวมถึงการรับฟัง เข้าใจและดูแลคนไข้เหมือนคนใน
ครอบครัว จากสิง่ เหล่านีท้ อี่ าจารย์วฒ
ั นาถ่ายทอดมา ทำให้ขา้ พเจ้าได้รบั
ความรู้อย่างครบถ้วนและยังทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของหน่วยบริการด้านสาธารณสุข และสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณ
อาจารย์วัฒนาสำหรับความกรุณาในการให้ความช่วยเหลือตลอดมา
ข้าพเจ้าจะนำความรู้และคำสั่งสอนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิชาชีพ
เภสัชกรรมต่อไป
เภสัชกรหญิงศิริรัตน์ ยกถาวร
...........................................
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พีต่ งั้ เป็นเสมือนครูเเละพีช่ ายทีน่ า่ รัก พีต่ งั้ จะคอยเป็นห่วง ใส่ใจ
ดูแลน้องๆตลอด เป็นครูทนี่ า่ เคารพ ยกย่อง และเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั
น้องๆในเรื่องของความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ ใ นวิ ช าชี พเภสัชกรรม
เป็นคนที่ใจดี ใจเย็น สอนให้น้องๆรู้จักการใช้ชีวิตในวิชาชีพของตัวเอง
อย่างถูกต้องบนหลักคุณธรรม จริยธรรม และคอยชี้เเนะเเนวทาง ใน
การใช้ชีวิตให้น้องๆตลอดมาค่ะ 
เภสัชกรหญิงนันทรัตน์ ธีรโรจนวงศ์
...................................................
ภก.วัฒนา (พี่ตั้ง) ตั้งเกียรติกำจาย ท่านคือผู้ใหญ่ใจดีที่มี
แนวคิดสร้างสรรค์ และมีความน่าเคารพนับถือเป็นอย่างยิง่ พีต่ งั้ ไม่เคย
ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่เข้ามา และยังคอยให้กำลังใจกับน้องๆและ
ผู้ร่วมงานอยู่เสมอ ในการทำงานร่วมกับพี่ตั้ง พี่ตั้งมีทัศนคติที่ดีในการ
ทำงานและจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นอยู่เสมอ ทำให้การทำงาน
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
นอกจากนี้ พีต่ งั้ เป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั รุน่ น้องในการปฏิบตั งิ าน
ในร้านยา และยังคงตั้งมั่นในจรรยาบรรณและวิชาชีพเภสัชกรรม
เภสัชกรทรงพร โพชนุกูล
กรรมการชมรมเภสัชกรชุมชน จังหวัดสงขลา
.......................................
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การฝึกงานร้านพี่ตั้งทำให้หนูได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆที่
ไม่มีสอนในห้องเรียน พี่ตั้งไม่ได้สอนเฉพาะการจ่ายยาตามทฤษฎี แต่
ยังสอนให้เราจ่ายยาอย่างเข้าถึงผู้ป่วย ไม่ได้เน้นการขายยาอย่างเดียว
แต่เน้นให้ผู้ป่วยรู้สึกเชื่อใจและไว้ใจเรา พี่ตั้งจะบอกกับน้องๆเสมอว่า
เราไม่ต้องขายเอากำไรมาก แค่พอประมาณแต่เน้นสร้างความเชื่อใจ
ให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการ ตลอดการฝึกงานถึงแม้พี่ตั้งจะไม่ได้สอน
เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพกับน้องๆโดยตรง แต่พี่ตั้งก็สอนโดยการทำ
เป็นตัวอย่างให้ดทู กุ วันอย่างสม่ำเสมอ พีต่ งั้ เป็นทัง้ เพือ่ นคอยชวนน้องๆ
คุยเรื่องต่างๆทำให้บรรยากาศการฝึกงานเป็นกันเอง เป็นเหมือนพ่อ
ที่คอยสอนการใช้ชีวิตในสังคม การปรับตัวเมื่อเข้าสู่การทำงาน และ
เป็นเหมือนครูที่คอยให้ความรู้ทางวิชาการและอัพเดตข่าวสารทาง
วิชาการให้น้องๆฟังอยู่ตลอด ขอบคุณพี่ตั้งมากๆนะคะที่ทำให้หนูมี
ประสบการณ์ดๆี และสอนสิง่ ต่างๆทีห่ นูไม่สามารถเรียนได้จากในห้องเรียน
และทีส่ ำคัญคือได้เรียนรู้เบื้องหลังการทุม่ เททำงานเพือ่ ชุมชน เพือ่ ผูป้ ว่ ย
ของเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมคนนี้ค่ะ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ธนภรณ์ วงศ์นาวา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
..........................................
ในขณะที่ ว่าทีเ่ ภสัชกรคนหนึง่ ซึง่ ก็คอื “หนูเอง” กำลังค้นหาว่า
งานแบบไหนที่จะใช่เรา โชคดีที่ได้มาฝึกงานที่ร้านโนราเภสัชของพี่ตั้ง
ได้มาสร้างความทรงจำกับเพื่อนๆพี่ตั้งสอนหลายๆอย่างเกี่ยวกับการ
เป็นเภสัชกรของชุมชน เรียกได้ว่าปลูกฝังกันตั้งแต่จิตวิญญาณเลย
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ทีเดียวค่ะ หนูชอบช่วงเวลาทีฝ่ กึ งานทีน่ ี่ เพราะทุกๆวันนั้น ผู้ป่วยที่มา
รับบริการล้วนมาพร้อมกับเรื่องเล่ามากมาย ราวกับเพื่อนบ้าน หรือ
มิตรสหายที่มาพึ่งพิงหรือปรับทุกข์ บางรายก็ทำให้เราอดห่วงไม่ได้
แต่บางรายก็มาพร้อมความสนุก มุขตลกขบขัน ซึง่ ทำให้ได้เห็นว่าเภสัชกร
ชุมชนมีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยมาก และมีบทบาทสำคัญต่อการดูแล
สุขภาพคนในชุมชน สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรให้กับหนู 
ถึงอย่างไรก็ตาม มีอย่างหนึ่งที่พี่ตั้งไม่เคยสอนพวกเราเลย
แต่พี่ตั้งปฏิบัติให้ดู พี่เภสัชกรคนนี้อาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าได้สอนสิ่งหนึ่งที่
ยิ่งใหญ่แก่พวกเรา นั่นคือการเป็น “เภสัชกรที่เข้าไปนั่งอยู่ในดวงใจ
ของผูป้ ว่ ย” พีต่ งั้ รูจ้ กั ผูป้ ว่ ยทุกรายทีเ่ ข้ามารับบริการ คอยเป็นห่วงเป็นใย
และมีความโอบอ้อมอารีให้ผปู้ ว่ ยเสมอ รอยยิม้ ทีม่ ใี ห้ผปู้ ว่ ยไม่เคยหายไป
จากใบหน้าของพีต่ งั้ เลย ซึง่ คิดว่าน้อยคนนักทีจ่ ะเข้าถึงหัวใจของความเป็น
เภสัชกรชุมชน ดังเช่น “พี่ตั้ง” ต้นแบบเภสัชกรดีเด่นของพวกหนูค่ะ 
นักศึกษาเภสัชศาสตร์จุฑามาศ รัตนะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
.........................................
เภสัชกรวัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย หรือ ที่พวกเรา นศภ.ฝึกงาน
ร้านยาโนราเภสัชเรียกว่า พี่ตั้ง และยังมีอีกหลายชื่อที่คนไข้ที่มาซื้อยา
ที่ร้านเรียก เช่น คุณหมอ คุณเภสัช อาเฮีย อาเจ็ก ซึ่งบ่งบอกได้เป็น
อย่างดีวา่ พีต่ งั้ มีความคุน้ เคยและสนิทสนมกับคนในย่านนัน้ เป็นอย่างดี
และอีกหลายๆครั้ง ที่ทำให้ดิฉันรู้สึกทึ่งว่า เภสัชกรชุมชนคนหนึ่ง
สามารถจดจำรายละเอียดและเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างไม่นา่ เชือ่ ทัง้ การ
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ให้คำแนะนำอย่างจริงใจ ให้ความช่วยเหลือคนทีเ่ ดือดร้อนและต้องการ
ทีพ่ งึ่ ให้การรักษาอย่างสมเหตุสมผล มีอยูห่ นึง่ คำพูดในอีกหลายคำพูด
ที่พี่ตั้งสอนพวกเรา นศภ.ฝึกงาน ว่า “เราเองที่ต้องลดต้นทุนของเรา
ไม่ใช่ไปเพิ่มต้นทุนให้คนไข้ ร้านขายยาไม่ต้องเอากำไรให้เยอะ แค่ให้
เราพออยู่ได้ก็พอ” หลังจากได้ฟังประโยคนี้ทำให้มุมมองของการเปิด
ร้านยาในความคิดของดิฉนั เปลีย่ นไปอย่างสิน้ เชิง คำพูดของพีต่ งั้ ทีส่ อน
ตั้งแต่การเรียน การทำงาน การเปิดร้านยา และการใช้ชีวิต มันทำให้
เด็กคนหนึ่งรู้สึกว่า เราสามารถช่วยให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้น เพียงแค่เรา
เริ่มจากการทำวิชาชีพของเราให้ดีที่สุดในบทบาทของเภสัชกรร้านยา
และมากกว่าคำพูดของพี่ตั้งคือการกระทำที่แสดงออกได้ชัดเจนกว่า
คำพูด ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของเภสัชกรชุมชน ไม่ว่าใครๆก็
รักพีต่ งั้ คนทีม่ าซือ้ ยาร้านโนราเภสัชทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ร้านนี้
ขายยาดี เภสัชเก่ง ให้คำแนะนำดีแล้วก็ขายยาไม่แพงด้วย ตลอดเวลา
ที่ฝึกงาน จะมีคนไข้รายใหม่ที่มาตามคำแนะนำของคนที่เคยมาเสมอ
ยิ่งทำให้รู้สึกว่าสัญลักษณ์ของร้านโนราเภสัช ก็คือ พี่ตั้ง นั่นเอง 
นักศึกษาเภสัชศาสตร์วริศรา อักษรรัตน์
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
........................................
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ความประทับใจจากผู้ใช้บริการ
ตฤบดี อังศุธรปการ
วันนี้ขอกล่าวถึงเภสัช เมื่อก่อนผมคิดว่าเป็นเรื่องของบุคคลที่
ต้องจัดยาตามอาการที่เราๆเป็นและต้องการให้หายเร็วๆตามใจผู้ที่มา
ซือ้ ยา เภสัชส่วนใหญ่แค่ถามว่าอาการเป็นอย่างไร แพ้ยาอะไร แล้วก็จดั ยา
แนะนำให้ทานยาตามนี้และเก็บเงิน เป็นแบบนี้ทุกครั้ง โดยผู้ที่มาใช้
บริการยาก็จะเป็นแบบนี้ทุกวัน ทุกเดือน ทุกปี ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้
นานเท่าไหร่ ซึง่ ผมก็ไม่รวู้ า่ เป็นความเคยชินหรือเรียนรูก้ นั มาจากรุน่ สูร่ นุ่
ผมคนหนึ่งที่ใช้บริการแบบนี้มานานมากและชินกับพฤติกรรมแบบนี้
มาโดยตลอด เป็นเวลาหลายสิบปี 
ต่อมาพบกับคุณหมอวัฒนา ผมขอเรียกคุณหมอนะครับ ซึ่ง
ผมก็ไม่รวู้ า่ ท่านจบหมอหรือได้ใบวิชาชีพด้านใดอย่างไร แต่ผมนับถือท่าน
เป็นการส่วนตัว เพราะหลายครั้งที่ผมไปใช้บริการ เพื่อจะซื้อยารักษา
อาการต่างๆทีผ่ มเป็นอยู่ ณ ตอนนัน้ ผมจะได้คำแนะนำว่าไม่ตอ้ งทานยา
ให้ทานน้ำมากๆพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย กินอาหารที่มี
ประโยชน์ ลดอาหารบางชนิดตามวัยของผม  
มันทำให้ผมมีคำถาม คำถามคือ ผมอยากจะหายจากอาการต่างๆ
เร็วๆผมจะทำตามคำแนะนำของท่านทำไม ผมเอาเวลาไปทำงานดีกว่า
โดยซื้อยามาทาน ไม่นานก็หาย ง่ายดี สะดวกทันใจ แต่ทุกครั้งท่านก็
เป็นแบบนี้ นอกเสียจากจำเป็นต้องใช้ยาจริงๆท่านก็จะจัดยาให้ แต่ก็
ไม่งา่ ยนัก และผมก็ลองทำตามทีท่ า่ นแนะนำในการดูแลสุขภาพ จนทุกวันนี้
ผมเข้าใจคุณหมอ และนับถือท่าน พอผมใช้ยาน้อยลง สุขภาพก็ดีขึ้น
รู้จักรักษาอาการตนเองโดยไม่ต้องพึ่งยาแผนปัจจุบันมานานแล้ว ผมมี
ความประทับใจจริงๆกับคุณหมอวัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย
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เขียนถึงคุณหมอเภสัชกรร้านโนราเภสัช
ครอบครัวนา ผู้รับบริการจากร้านโนราเภสัช
พูดถึงคุณหมอท่านนี้ ดิฉนั มีความประทับใจหลายอย่าง ตัง้ แต่
เดินเข้าร้านคุณหมอ ร้านโนราเภสัช ท่านเป็นคนยิ้มแย้มตลอดเวลา
รวมถึงนักศึกษาทีม่ าฝึกงานทุกคน คุณหมอจะจัดยาเท่าทีจ่ ำเป็นเท่านัน้
ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี เช่น อย่ากินยานี้นานไปนะ เดี๋ยวจะทำให้
คนไข้เป็นอย่างนีน้ ะ แนะนำให้ไปโรงพยาบาลบ้าง  ถ้ากินยาตัวใดนานๆ
เวลาไปร้านคุณหมอจะถามอาการของคนไข้ที่กินยาเสมอ 
ส่วนตัวดิฉันเป็นเบาหวาน มาตรวจเลือดกับคุณหมอประจำ
และซื้อยาเบาหวานกับคุณหมอกินด้วย คุณหมอก็แนะนำให้ไปตรวจ
กับอนามัยและเอายากินทีอ่ นามัย ไม่ตอ้ งเปลืองเงินซือ้ ยา ซึ่งเป็นร้านยา
ทีอ่ นื่ จะไม่คอ่ ยแนะนำหรอกค่ะว่าให้ไปอนามัย ครอบครัวของดิฉนั ทุกคน
จะไปซือ้ ยาทีร่ า้ นยาของคุณหมอ และดิฉนั ก็แนะนำเพือ่ นๆไปหลายคนแล้ว
ซึ่งเพื่อนๆก็ให้การตอบรับว่าคุณหมอเป็นคนน่ารักเหมือนกับที่ดิฉัน
เขียนถึงคุณหมอ 
สุดท้ายนีด้ ฉิ นั และครอบครัวขอให้คณ
ุ หมอมีความสุข ความเจริญ
ก้าวหน้า สุขภาพแข็งแรง
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เภสัชกรชุมชนที่ยึดมั่นในหลักวิชาการ
กฎหมาย และความห่วงใยผู้มารับบริการ
เภสัชกรหญิงพรพรรณ สุนทรธรรม
จนถึงวันที่เขียนต้นฉบับนี้ ก็ยังไม่เคยได้เจอหรือได้พูดคุยกับ
เภสัชกรวัฒนา ตัง้ เกียรติกำจาย หรือ “พีต่ งั้ ของน้องๆเภสัชกรภาคใต้”
จะเรียก “พีต่ งั้ ” บ้างก็ไม่ได้ เพราะนับรุน่ แล้ว เป็นรุน่ พี่ ๑ ปี   ขอเรียกว่า
“เภสัชกรตั้ง” ก็แล้วกัน
ช่วงทำหน้าทีเ่ ป็น คบ. เขต ของ อย. จะได้รบั ฟังปัญหาจากน้อง
คบ. เขตในภาคใต้ เรื่องการขายยาไม่เหมาะสมของร้านยาภาคใต้ ทั้ง
วัตถุออกฤทธิ์ ยาเสพติดให้โทษ ปัญหา ๔ x ๑๐๐ ทีม่ ยี าน้ำแก้ไอเข้าไป
ผสมโรง แต่ภายใต้การพูดถึงปัญหา ก็จะได้ยินน้อง คบ. พูดด้วยความ
ชื่นชม ถึงพี่เภสัชกรที่เป็นเจ้าของร้านยาโนราเภสัชที่หาดใหญ่ แต่น้อง
จำชื่อไม่ได้ น้องไปที่ร้านยานี้หลายครั้ง น้องชืน่ ชมในบทบาทเภสัชกร
ร้านยาที่สมบูรณ์แบบ ภายใต้การพูดเรียบๆภาษาง่ายๆไม่ใช่นักพูด
น้องชืน่ ชมวิธคี ดิ ทีห่ ว่ งใยประชาชน วัยรุน่ ทีใ่ ช้ยาไม่เหมาะสม อยากเห็น
สังคมที่ดี น่าอยู่ ที่น่าสนใจคือ ห่วงใยร้านยาด้วยกันว่าจะเผลอไผล
ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จากข้อมูลที่ฟังมา ประทับใจ แต่ไม่มีโอกาสได้
รู้จักหรือสัมผัส 
จากการ search หาข้อมูล ร้านยาโนราเภสัช หาดใหญ่ ก็ทราบว่า
เภสัชกรเจ้าของร้าน คือ ภก.วัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย ได้เห็นภาพถ่าย
ร้านซึ่งเป็นร้านยาคุณภาพด้วย มองหาบุคคลที่จะช่วยบอกเล่าข้อมูล
เพิ่มเติม ซึ่งเป็นบุคคลที่เมื่อเอ่ยชื่อ ทุกคนพยักหน้าว่าใช่เลย 
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ท่านแรก รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสงวน ลือเกียรติบณ
ั ฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์สงวนเป็นที่
เคารพนับถือของลูกศิษย์และคนที่ได้รู้จัก ท่านทีส่ องคือ ภญ.วิไลวรรณ
สาครินทร์ หัวหน้างานอาหารและยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา ซึ่งโดยตำแหน่งแล้วมีหน้าที่ควบคุมกำกับร้านยา 
ข้อมูลทัง้ สองท่านตรงกัน คือ ชืน่ ชมในบทบาทเภสัชกรชุมชน
ที่ดีเยี่ยม ยึดมั่นในหลักวิชาการ กฎหมาย เติมด้วยความห่วงใยผู้มารับ
บริการโดยไม่คำนึงถึงรายได้ทหี่ ายไป เป็นทีย่ อมรับของชุมชนและเภสัชกร
ภาคใต้ บทบาทอาจารย์พเิ ศษและเป็นแหล่งฝึกให้กบั คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตัง้ แต่รนุ่ แรกจนถึงปัจจุบนั รวมถึงบทบาท
ช่วยเหลือร้านยาด้วยกัน บทบาทเหล่านีเ้ ภสัชกรตัง้ ทำมาเป็นเวลายาวนาน
ภายใต้บุคลิกที่เงียบ เรียบง่าย และ สมถะ ไม่ใช่นักพูดที่โด่งดัง หรือ
เป็นดาราหน้าไมค์
ในฐานะที่ เ คยเป็ น เจ้ า ของร้ า นยาเล็ ก ๆในชุ ม ชนฝั่ ง ธนบุ รี
พยายามทีจ่ ะทำตามหลักวิชาการทีด่ ี ไม่ฝา่ ฝืนกฎหมาย แต่บอกได้เลยว่า
เป็นงานที่เหนื่อยมาก คิดถึงแค่ตัวเอง ไม่สามารถคิดห่วงใยคนอื่นได้ 
ดังนัน้ สำหรับเภสัชกรตัง้ ท่านนี้ จึงไม่ใช่แค่ประทับใจหรือชืน่ ชม
แต่ขอบอกว่า ขอคารวะเภสัชกรตั้งด้วยความนับถือจริงๆ
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ยินดี กับภก.วัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย
“ร้านยาคุณภาพ” เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญด้านการขยาย
บริการอย่างมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายวิชาชีพต่างๆซึ่งสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้การสนับสนุน เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่ง
ของการดู แ ลสุ ข ภาพประชาชนและบริ บ าลผู้ ป่ ว ยที่ ใ กล้ ชิ ด ชุ ม ชน
เป็นการพัฒนา “บริการปฐมภูมิ” ใกล้บ้านใกล้ใจ ทำให้ประชาชน
โดยเฉพาะในเขตเมืองเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวกและครอบคลุม
โครงการนำร่อง “ร้านยาคุ ณ ภาพร่ ว มให้ บ ริ ก ารสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับสภา
เภสัชกรรม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) และสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งได้เตรียมการตั้งแต่ปี ๒๕๕๖
และเริ่มดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยให้บริการ ๔ กิจกรรม
พื้นฐานหลัก คือ  ๑) การคัดกรองเบื้องต้นเพื่อดูความเสี่ยงต่อโรคและ
ให้คำแนะนำการเข้ า รั บ บริ ก ารต่ อ ยั ง หน่ ว ยบริ ก ารรั ก ษาพยาบาล
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 ร้านในปี ๒๕๕๘ เป็นการทำงานร่วมกันกับคณะเภสัชศาสตร์
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานสาธารณสุ ข จั ง หวัดใน ๗
จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และชมรมเภสัชกรชุมชน จังหวัดสงขลา 
แกนหลักที่ผลักดันและขับเคลื่อนให้ร้านยาคุณภาพเข้ามามี
บทบาทที่ ส ำคั ญ ในการบริ ก ารดู แ ลประชาชน คื อ “ภก.วั ฒ นา
ตั้งเกียรติกำจาย” เภสัชกรอาวุโสผู้ซึ่งเสีย สละ อุ ทิ ศ ตนทำงานใน
ตำแหน่ ง เภสัชกรชุมชนมานานกว่า ๓๓ ปี ที่ ร้ า น “โนราเภสัช”
ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จากอดีตที่ร้านยามี เ ภสั ช กรทำงานเพื่อ
ชุมชนปฏิ บั ติงานตลอดเวลาแทบนับร้านได้ จนปัจจุบันมีผู้สืบทอด
เจตนารมณ์เป็นร้านยาเภสัชกรชุมชนปฏิบัติงานเต็มเวลามากขึ้น ทั้งนี้
ยังเป็นแหล่งฝึกงานให้กบั สถาบันศึกษาต่างๆเป็นปากเสียงแทนเภสัชกร
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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ในการซักประวัติและให้คำปรึกษา จนเป็นที่กล่าวขานกันในกลุ่มผู้ใช้
บริการว่า เป็นเภสัชกรทีไ่ ม่เน้นจ่ายยา ทำให้ผใู้ ช้บริการส่วนใหญ่ไว้วางใจ
แม้จะย้ายไปอยู่ห่างไกลก็ยังมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
จากรุน่ พ่อแม่จนถึงลูกหลาน และหลายครั้งก็จะแวะเวียนมาเยีย่ มเยียน
พูดคุยเรื่องทั่วไปเสมือนเพื่อนฝูง     
ในฐานะส่วนหนึง่ ของชุมชน จะคอยติดตามสถานการณ์โรคภัย
ไข้เจ็บ โรคตามฤดูกาล รวมถึงสถานการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ เพื่อ
ให้คำแนะนำ พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับคนในชุมชนหรือผู้ที่มาใช้
บริการ และช่วยเหลือชุมชนตามกำลังและโอกาส
นับเป็นเกียรติแห่งวิชาชีพและความภาคภูมิใจของครอบครัว
ที่ คุ ณ วั ฒ นาได้ รั บ รางวั ล เภสั ช กรดี เ ด่ น เพื่ อ สั ง คมจากมู ล นิ ธิ เ ภสั ช
ศาสตร์เพื่อสังคมในครั้งนี้
เภสัชกรหญิงกัญญา ตั้งเกียรติกำจาย
(ภรรยา)
........................................
ตัง้ แต่จำความได้ เห็นคุณพ่อประกอบอาชีพเภสัชกรประจำร้านยา
มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กมาจนถึงตอนนี้ คุณพ่อเป็นหนึ่งในบุคคลตัวอย่าง
ในการดำเนินชีวิตที่ประกอบวิชาชีพด้วยความจริงใจซื่อสัตย์สุจริต
เสมอมา มีหลายๆครัง้ ทีค่ ณ
ุ พ่อเลือกทีจ่ ะไม่จา่ ยยาให้คนไข้แต่กลับแนะนำ
วิธีรักษาปฏิบัติตัวกลับไปแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็น
คนไข้ส่วนใหญ่ที่ร้านเป็นลูกค้าประจำที่สนิทสนมคุ้นเคยแวะเวียนมา
ด้วยความเชื่อมั่นในการรักษาและบอกต่อๆกันไป  
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ตลอดเวลาที่ผ่านมา คุณพ่อปฏิบัติเช่นนี้ด้วยความเสมอต้น
เสมอปลาย มีจรรยาบรรณและความรักในอาชีพที่ทำ ไม่เน้นขายยา
เพื่อเป็นธุรกิจ สุดท้ายนี้ภูมิใจในตัวคุณพ่อมาก อยากบอกว่าคุณพ่อ
เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตให้แก่ลูกๆค่ะ
แพทย์หญิงแก้วเก้า ตั้งเกียรติกำจาย
(ธิดา)
........................................
เสือ้ กาวน์สขี าวทีค่ นุ้ ตา บรรดาลูกค้าขาประจำทีผ่ ลัดกันหมุนเวียน
กันเข้ามาขอคำปรึกษา พี่ๆนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงาน ภาพเหล่านี้ก็ยัง
คงอยู่ ตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กเล็กๆจนกระทั่งเรียนจบทำงาน ผ่านเป็น
เวลาหลายสิบปี
ความทุ่มเท ใส่ใจ รับผิดชอบและให้ความเคารพต่ออาชีพ
การงานตลอดเวลาที่ผ่านมา คุณพ่อได้แสดงออกถึงสิ่งเหล่านี้อยู่อย่าง
สม่ ำ เสมอ คุ ณ พ่ อ ไม่ เ คยมองวิ ช าชี พ เภสั ช กรเป็ น แค่ ก ารขายยา
เพียงอย่างเดียว หากแต่ตอ้ งวางตัวเป็นทีพ่ งึ่ ของชุมชน คอยให้คำปรึกษา
แก่สมาชิกในยามที่เจ็บไข้ได้ป่วย 
การทำงานของคุณพ่อไม่เคยมีวันหยุด วันอาทิตย์ที่แม้จะเป็น
วันที่ร้านปิด ก็ยังแง้มช่องประตูไว้ ให้คนไข้มาถามหาได้เสมอ เพราะ
อาการป่วยไข้ไม่เคยมีวันหยุด หรือแม้แต่วันที่หยุดพักผ่อนไปเที่ยวกับ
ครอบครัว คุณพ่อก็ยังกังวล ต้องบอกคนไข้ล่วงหน้าก่อนเสมอ ว่าจะ
ปิดร้านในช่วงวันไหน คนไข้จะได้ไม่มาเสียเที่ยว
จากคนไข้ทแี่ ค่มาขอคำปรึกษาด้านสุขภาพก็คอ่ ยๆเปลีย่ นเป็น
ลูกค้าขาประจำ คอยหมุนเวียนสับเปลี่ยนเข้ามาพูดคุย แลกเปลี่ยน
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ขอคำปรึกษาในเรือ่ งอืน่ ๆนอกเหนือไปจากปัญหาสุขภาพ จนกลายเป็น
ศูนย์กลางขนาดย่อมๆของชุมชน เนื่องด้วยความตั้งใจและอุดมการณ์
ของคุณพ่อนี่เอง
หากจะหาใครซักคนทีม่ อี ดุ มการณ์แน่วแน่ และเคารพในอาชีพ
การทำงานของตัวเอง คุณพ่อเป็นลำดับหนึง่ ในใจผมอยูเ่ สมอ เป็นบุคคล
ที่ทำให้ผมเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม หากเรามีความตั้งใจ
เคารพต่องาน ย่อมสร้างผลดีตอ่ ตัว ครอบครัวและคนรอบข้างอย่างแน่นอน
นายมติ ตั้งเกียรติกำจาย
(บุตร)
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ผลงานดีเด่นเพื่อสังคม
๑. ปฏิบัติหน้าที่เภสัชกรที่ดีตามจรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชีพ
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นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เภสัชกรชุมชนรุ่นต่อมาเป็นอย่างยิ่ง และพัฒนา
ร้านยาโนราเภสัชจนเป็นร้านยาคุณภาพในรุ่นแรกๆของจังหวัดสงขลา
และเป็นหนึ่งในเครือข่ายร้านยาสีขาวภาคใต้
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ประมาณ ๕๐๐ คน และมีเป้าหมายในการผลักดันให้ทั้ง ๑๔ จังหวัด
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หลักการและแนวคิดในการทำงานเพื่อสังคม
เภสัชกรวัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย
สิ่งที่ภาคภูมิใจ ในการปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม คือ การได้
เป็นต้นแบบที่ดีของน้องเภสัชกร การเป็นแหล่งฝึกงานคุณภาพให้นัก
ศึกษาเภสัชศาสตร์ การบริการที่ดีต่อประชาชน และการเป็นที่ยอมรับ
ของบุคคลอืน่   ซึง่ เกิดจากหลักการและแนวคิดในการทำงานทีส่ ำคัญ คือ
๑. เชื่อมั่นในการทำความดี ไม่ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือผิด
หลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ทำงานด้วยความมีสติและรู้จักปล่อยวาง  
ทั้งนี้ เนื่องจากการมีพื้นฐานการปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขพลารวมถึง
การทำกิจกรรมด้ า นพุ ท ธศาสนาได้ ช่ ว ยให้ รู้ จั ก นำหลั ก ธรรมต่ า งๆ
มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดียิ่ง
๒. การมีความรักในงานเภสัชกรรมชุมชน  นับแต่ได้เข้าเรียน
เภสัชศาสตร์ก็มีความตั้งใจเสมอมาว่าจะมีร้านยาของตนเอง และเมื่อ
ได้เปิดร้านยาเป็นของตนเองจึงเป็นความภาคภูมิใจและมีความสุข
ในการทำงาน มีความเชื่อมั่นเสมอว่าร้านยาโดยเภสัชกรนั้น สามารถ
ให้บริการที่มีคุณค่า มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการ
เป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดี
๓. ต้องพัฒนาความรูข้ องตนเองอยูเ่ สมออย่างรอบด้าน ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องโรค เรื่องยา และการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางสังคมที่มีผล
กระทบต่อสุขภาพ เพื่อพัฒนาการบริการของร้านยาให้สอดคล้องและ
เหมาะสม และต้องปรับตัวให้เข้ากับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆตลอดจน
รูปแบบบริการทางสาธารณสุขใหม่ๆที่เกิดขึ้น
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๔. ต้องมีเพื่อนร่วมวิชาชีพที่จะแลกเปลี่ยนทัศนะและความรู้
ด้ า นต่ า งๆ สามารถช่ ว ยเหลื อ และพึ่ ง พากั น ได้ ใ นยามที่ มี ปัญหา
ไม่จำกัดตัวเองอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆของร้านยา หากจะพัฒนาให้
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่ใหญ่ขึ้น จะต้องสร้างทีมทำงานที่มาจากหลายๆรุ่น
เพื่อจะได้มีตัวแทนจากหลายช่วงอายุและมีโอกาสขยายตัวได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
มุมมองต่องานเภสัชกรรมชุมชน
การให้บริการเภสัชกรรมในร้านยาเป็นงานที่มีโอกาสใกล้ชิด
ที่สุดกับประชาชนในชุมชน ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การวินิจฉัยโรค
อย่างง่ายๆในเบื้ อ งต้ น การเลื อ กจ่ า ยยาหรื อ ไม่ จ่ า ยยาใดๆอย่าง
สมเหตุสมผลตามควรแก่โรค อาการที่เป็นและเศรษฐฐานะของผู้ป่วย
ชี้แจงผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึน้ ได้ ตลอดจน
ติดตาม แก้ไขและรายงานผลเสียต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลัก
การบริบาลเภสัชกรรมทีด่ ี นอกจากนีก้ ารเข้าร่วมโครงการกับทางสปสช.
ในระยะ ๒ ปีทผี่ า่ นมาได้ชว่ ยพัฒนาบริการทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชน
มากมายขึน้ ในร้านยา อย่างเช่นระบบการคัดกรองความเสีย่ งโรคต่างๆ
เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน การทดลองระบบการส่งต่อ
ผู้ ป่ ว ย โครงการเยี่ยมบ้าน โครงการเลิกบุห รี่ การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะ
อย่างสมเหตุผลในโรคท้องเสียและโรคทางเดินหายใจส่วนบน เป็นต้น  
ระบบบริการดีๆเหล่านี้ หากพัฒนาให้มอี ยูเ่ ป็นพืน้ ฐานทัว่ ไปในร้านยา
โดยเภสัชกรทุกๆแห่ง ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อประชาชนในชุมชน
เป็นบริการปฐมภูมทิ ใี่ กล้บา้ น เข้าถึงได้งา่ ย ไม่มคี า่ บริการ (หากในอนาคต
อาจไม่มีการสนับสนุนจาก สปสช. ก็อาจมีได้บ้างเท่าที่จำเป็น)
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เมื่อผนวกทุกๆบริ ก ารและยกระดั บ คุ ณ ภาพให้ ดี ยิ่งขึ้นแล้ว
ร้านยาสมัยใหม่ในอนาคตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนในชุมชนที่
ร้านยาตั้งอยู่ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการที่จะพัฒนาระบบเหล่านี้ขึ้นมาก็
คือเภสัชกร  ในร้านยาเดี่ยวที่เภสัชกรเป็นเจ้าของและปฏิบัติการเอง
เป็ น ส่ ว นใหญ่หากทุ่มเทสร้างระบบอย่างต่ อ เนื่ อ งก็ จ ะเป็ น แต้ ม ต่ อ
สำคัญที่จะช่วยให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจกับร้านยาอื่นทั่วไปและ
ร้านยาแบบเครือข่ายที่กำลังรุกคืบเข้ามาอย่างรวดเร็ว ช่วยให้สร้าง
ลูกค้าขาประจำเพิ่มมากขึ้น เพิ่มรายได้มากขึ้น มีความมั่นคงในการ
ทำงานอย่างยัง่ ยืน เป็นกำลังใจทีจ่ ะยืนหยัดทำงานต่อเนือ่ งไปได้ นอกจาก
บริการต่างๆดังกล่าวข้างต้นแล้ว บทบาททีส่ ำคัญอีกประการหนึ่งของ
งานเภสัชกรรมชุมชนคือการเป็นแหล่งฝึกงานให้กบั นักศึกษาเภสัชศาสตร์
ที่จะได้มาฝึกปฏิบัติงานจริง อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอยู่บ้างในการที่
จะสร้างระบบฝึกงานที่ดี เพื่อให้นักศึกษาที่มาฝึกจะได้มีความพร้อม
พอควรหากจะต้องไปทำงานในร้านยา ระบบการฝึกควรครอบคลุม
ทักษะต่างๆตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการฝึกงาน โดยมีการปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดีและจริยธรรมแห่งวิชาชีพควบคู่กันไปเสมอ การฝึกงาน
นัน้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแล้ว ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อ
เภสัชกรด้วยเช่นกัน เพราะช่วยให้มโี อกาสศึกษาและพัฒนาตัวเองไปด้วย
เช่นเดียวกัน
	
แนวทางการพัฒนางานเภสัชกรรมชุมชน
การผลักดันให้เกิดชมรมเภสัชกรรมชุมชนในระดับจังหวัด
ทุกจังหวัด คือ ทางออกหนึ่งของการแก้ปัญหาร้านยาในปัจจุบัน การ
รวมกลุม่ กันจะช่วยให้มคี วามเข้มแข็งและมีพลัง ช่วยให้เข้าถึงทรัพยากร
และเงินทุนที่เราสามารถนำมาพัฒนาและสร้างระบบที่มุ่งหวังด้วย
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ตัวของเราเอง เราต้องสร้างทางเดินที่ดี และสร้ า งระบบที่ดีเพื่อให้
เภสัชกรรุ่นน้องเดินตาม ปัจจุบันร้านยาที่มีเภสัชกรเป็นเจ้าของกิจการ
มีจำนวนมากขึ้น สิ่งที่ต้องทำต่อจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพบุคลากร
เพื่อให้ร้านยาประเภท stand alone สามารถแข่งขันกับร้านยา
ประเภท chain ให้ได้ 
ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ จึงได้ร่วมก่อตั้งชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัด
สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรโดยรอบด้าน
ทัง้ ด้านวิชาการ การบริหารจัดการธุรกิจและด้านกฎหมาย  สร้างระบบ
การตรวจสอบควบคุมกันเองของเภสัชกรร้านยาในสงขลา สำหรับ
กิจกรรมทีไ่ ด้ดำเนินการไปแล้วได้แก่ การจัดประชุมวิชาการเพือ่ เชือ่ มต่อ
กับการเก็บ CPE และการเตรียมการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
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
ระบบตรวจสอบกันเอง และตักเตือนกันหากพบว่าสมาชิกทำไม่ถกู ต้อง
นอกจากนี้ ชมรมเภสัชกรชุมชนสงขลาได้รว่ มกับชมรมเภสัชกร
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
ช่ อ งคลอด)  ให้ความรู้หรือคำแนะนำ (การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ในเด็ ก
โรคหอบหืด การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม การวางแผนครอบครัว
โรคมะเร็ ง ปากมดลูกและโรคที่เกิดจากการมี เ พศสั ม พั น ธ์ ) และ
การเยีย่ มบ้าน โดยดำเนินการนำร่องในร้านยาคุณภาพจำนวน ๑๐ ร้าน
ในปี ๒๕๕๗ และในปีต่อมาขยายเป็น ๒๒ ร้าน และได้ร่วมกับ อย.
วางแผนขยายร้านยาคุณภาพเป็น ๑๐๐ ร้านภายใน ๓ ปี ซึ่งชมรมฯ
จะพยายามหาสิ่งสนับสนุนสมาชิกในการพัฒนาเป็นร้านยาคุณภาพ
เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เป็นต้น
การพัฒนางานเภสัชกรรมชุมชนในระยะต่อไป คือ การร่วมมือ
กับ มหาวิ ท ยาลัยในการพัฒนาแหล่งฝึกงานเภสั ช กรรมชุ ม ชน เพื่อ
การเพิ่ ม คุ ณ ภาพแหล่ ง ฝึ ก งานและเพิ่ ม ทั ก ษะของอาจารย์ ป ระจำ
แหล่งฝึกงานให้สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพมากขึน้
เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์มีประสบการณ์และต้นแบบที่ดีในการ
ฝึกงาน และเมือ่ จบการศึกษาออกไปจะได้เป็นเภสัชกรชุมชนทีด่ ใี นอนาคต
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พิธมี อบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคม” ครัง้ ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
มูลนิธเิ ภสัชศาสตร์เพือ่ สังคม (มภส)
(Pharmacy for Society Foundation / PSF)
วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท  กทม.
สืบเนื่องจาก เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของมูลนิธิเภสัช
ศาสตร์เพื่อสังคม ที่มุ่ง “ริเริ่ม สรรสร้างเภสัชกรให้มีบทบาทหน้าที่
ในการพัฒนาสุขภาพสังคม การบริหารจัดการระบบยา ระบบสุขภาพ
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.), หน่วยปฏิ บั ติ
การวิจยั เภสัชศาสตร์สังคม (วจภส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลั ย , มู ล นิ ธิ ส าธารณสุ ข กั บ การพั ฒ นา (มสพ.) และ
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สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบรางวัล
“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๘  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติ
คุณของ เภสัชกรวัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม”
ที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
การจั ด งานประกาศเกี ย รติ คุ ณ เภสั ช กรที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล นี้
มูลนิธิฯจะจัดในวันที่ ๘ ธันวาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงวันสถาปนา
วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์ (แผนปัจจุบัน) ใน
ประเทศสยาม เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ และร่วม
ขบวนการสานต่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมเพือ่ รับใช้สงั คมอย่างสืบเนือ่ ง
ต่อไป แต่เพื่อความเหมาะสมบางประการ ในปีนี้จึงได้เลื่อนมาจัดใน
วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ แทนวันดังกล่าว
ปีพ.ศ.๒๕๕๘ เป็ น ปี ที่ วิ ช าชี พ เภสั ช กรรมและการศึ กษา
เภสัชศาสตร์ครบ ๑๐๒ ปี มวลหมู่กัลยาณมิตรจึงร่วมแสดงความยินดี
และจัดพิธเี ฉลิมฉลองให้กบั เภสัชกรวัฒนา ตัง้ เกียรติกำจาย เภสัชกรไทย
คนที่เจ็ดที่ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ของมูลนิธิเภสัชศาสตร์
เพื่ อ สั ง คม เพื่ อ ร่ ว มกั น สร้ า งขวั ญ กำลั ง ใจ ความภาคภู มิ ใจ และ
แรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพตามบทบาท อำนาจและหน้าที่
ของวิชาชีพเภสัชกรรมไทยเพื่อประชาชน
“เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพเภสัชกรรม 
คือเกียรติแห่งการรับใช้ผู้ป่วยและสาธารณชน”

71

เภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

กำหนดการพิธมี อบรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
และ เสวนาอาศรมความคิดระบบยา เรื่อง “ร้านยา ธงนำวิชาชีพเภสัชกรรมสู่ประชาชน”
ร่วมจัดโดย
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)
แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ (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
		
ประกาศเกียรติคณ
ุ เภสัชกรวัฒนา ตัง้ เกียรติกำจาย
		
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. แสดงความยินดีและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
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ปฏิญญาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป
การขับเคลื่อนบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อสังคม
ในศตวรรษที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๖๕๖)
เราเภสัชกรและนิสติ นักศึกษาเภสัชศาสตรที่ไดเขาประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖) เพื่อ
เฉลิมฉลองวาระครบรอบ “๑๐๐ ป วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร:บทบาทเภสัชกรตอสังคมไทยใน
ศตวรรษที่ ๒” ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หองประชุม ตั้ว ลพานุกรม อาคาร ๘๐ ป คณะเภสัช
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร จํานวน ๖๕๐ คน ขอประกาศเจตนารมณที่จะพัฒนา
ระบบยาและวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อประโยชนและสุขภาวะของประชาชนโดยคํานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีของวิชาชีพ อยาง
มีคุณธรรมและจริยธรรม ในวาระ หนึ่งศตวรรษเภสัชกรรมไทย ดังนี้

๑. เราจักประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพือ่ ประโยชนของประชาชนเปนทีต่ ั้ง
๒. เราจักพัฒนาตนใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่อง มีความเปนผูนําอยางมีวิสยั ทัศนเทาทันสถานการณ
พรอมตอการปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนรวมมือกับบุคลากรสาธารณสุขและภาคสวนอื่นๆ ในสังคม

๓. เราจักมุงมั่นพัฒนาสมรรถนะและบทบาทเภสัชกร ใหสามารถติดตามดูแลดานยาอยางตอเนื่อง สงเสริมการใช
ยาและผลิตภัณฑสขุ ภาพอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

๔. เราจักบูรณาการองคความรูแ ละเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรมอุตสาหการรวมทั้ง

ดานทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑสขุ ภาพของประเทศ ใหมีความกาวหนา พึ่งตนเองได มีมาตรฐานระดับ
สากล และสอดคลองกับยุทธศาสตรแหงชาติที่เกี่ยวของ

๕. เราจักมุงมั่นในการสรางและพัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพของไทย ใหมปี ระสิทธิภาพ
มีความเขมแข็ง โปรงใส ตรวจสอบได โดยยึดประโยชนของสังคม และไมมีผลประโยชนทบั ซอน เปนอิสระ
ปลอดจากอิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจ

๖. เราจักสงเสริมการมีสวนรวมของผูรับบริการ และชุมชน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ และความเขมแข็ง ใน
การปกปองคุมครองสิทธิการบริโภคดานยา ผลิตภัณฑสุขภาพ และสุขภาพ

๗. เราจักมุงมั่นพัฒนาความเชี่ยวชาญและขับเคลื่อนใหเกิดหลักประกันความมัน่ คงและความ กาวหนาในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

๘. เราจักพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายองคกรวิชาชีพเภสัชกรรม และสงเสริมความรวมมือระหวางสหสาขา
วิชาชีพ ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ

๙. สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตรจักผลิตและพัฒนาเภสัชกรใหเปนผูมีความรู ความสามารถเชิงทักษะ เพื่อการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโดยสุจริต ถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อใหสังคมและผูรับบริการไดรบั ประโยชน
สูงสุด ปลอดภัย และมีความพึงพอใจ โดยความรวมมือของสภาเภสัชกรรมและองคกรวิชาชีพ

ทุง่ พญาไท กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ยที่ ๑๒
๑๒ มกราคม
มกราคม พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๕๗
๒๕๕๗
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เจตนารมณ์วิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
ประกาศในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 
“๑๐๐ ปี วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์:
บทบาทเภสัชกรต่อสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒” 
วันที่ ๑๐ – ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุม ตัว้ ลพานุกรม 
อาคาร ๘๐ ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร

วิสัยทัศน์วิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ปี พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๓
วิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน เป็น “วิชาชีพอย่างแท้จริง” ทีส่ ง่างาม
เป็น “เรือธง” ของวิชาชีพ มีบทบาททีต่ อบสนองความต้องการของสังคม
และอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ
มุ่งมั่นพัฒนา สร้างมาตรฐานเภสัชกรรมชุมชนให้ทำหน้ า ที่
ให้เป็นทีย่ อมรับของสังคม เพือ่ ให้เภสัชกรรมชุมชนเป็นทีพ่ งึ่ ด้านสุขภาพ
แก่ประชาชนและชุมชนได้อย่างแท้จริง   
เจตนารมณ์วิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
เภสัชกรชุมชน จักมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพของประชาชน จะ
ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยคำนึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีของวิชาชีพ มีคุณธรรม
และจริยธรรม  เภสัชกรร้านยาจะพัฒนาความรูค้ วามสามารถให้มคี วาม
ทันสมัย มีความพร้อมต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ พัฒนาเครือข่ายการทำงาน
ทัง้ ภายในและภายนอกวิชาชีพ ตลอดจนการร่ ว มมื อ กั บ บุ ค ลากร
สาธารณสุ ข ในการทำงานเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน และ
สนับสนุน “ร้านยาคุณภาพ” ให้เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในโครงการ
หลักประกันสุขภาพ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.
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เจตนารมณ์การจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ทกุ แห่ง ต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบ และมีบทบาทนำ
ในการผลิตและพัฒนาเภสัชกรให้เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถเชิงทักษะ
เพื่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโดยสุจริต ถูกต้องตามหลักวิชาการ
เพื่อให้สังคมและผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด และมีความพึงพอใจ
... ต้องผลิตเภสัชศาสตร์บัณฑิต ให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม
ต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน มีภาวะผู้นำ มีส่วนร่วมใน
สังคม มีจิตสาธารณะ มี จ ริ ย ธรรม/จรรยาบรรณแห่ ง วิชาชีพ และ
สามารถบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ....
... มีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนา “ร้านยาเภสัชกรชุมชน”
ให้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพที่มีศักยภาพ รวมทั้งเป็นที่พึ่งทางด้าน
วิชาการให้กับวงการเภสัชกรชุมชน และสนับสนุนการพัฒนาให้เป็น
ร้ า นยาคุ ณ ภาพ เพื่อเข้ า ร่ ว มเป็ น หน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ใ นระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.
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