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เภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

¼ลงานเพือ่ สังคมของ เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง
เภสัชกรดเีด่นเพ่ื่อสังคม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (คนที่ ๑ð)

เภสัชกรผู้นำ�ก�รพัฒน�จิตเป็นน�ยก�ยเป็นบ่�วยึดหลักก�ร
แก้ปัญห�เกษตรกรใช้ย�ชุด
คุ้มครองผู้บริโภคประช�ชน
รณรงค์ลดละเลิกแอลกอฮอล์
เมืองขุขันธ์เป็นต้นแบบที่จีรัง
สถ�บันวิจัยช�วน�พ�เริ่ม
ลดละเลิกส�รเคมีใช้สมุนไพร
เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง
พัฒน�ง�นเพื่อประโยชน์ช�ติม�กมี
เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม
แห่งคุณง�มคว�มดีที่ทำ�ม�
ให้ตั้งจิตมั่นศรัทธ�
เป็นเภสัชกรเพื่อสังคมตลอดไป

คุณภ�พชีวิตช�วน�ให้สุขศ�นต์
วิถีพุทธเป็นร�กฐ�นก�รพึ่งตน
มีสเตียรอยด์อันตร�ยสุดซึ่งส่งผล
อีส�นใต้มณฑลทรงพลัง
ประส�นก่อเกิดส่วนร่วมดังมุ่งหวัง
สร้�งเครือข่�ยไม่หยุดยั้งอย่�งตั้งใจ
ร่วมสร้�งเสริมแก้ปัญห�ช�วน�ได้
เชื่อมโยงใยคว�มพอเพียงในชีวี
จิตเป็นหนึ่งต�มครรลองพุทธวิถี
คุ้มครองผู้บริโภคนี้ด้วยปัญญ�
เกียรติยศศักดิ์ศรีสมกับคุณค่�
เพื่อสุขภ�พประช�สังคมไทย
อุดมก�รณ์เพื่อประช�นั้นยิ่งใหญ่
มีธัมมะประจำ�ใจตลอดก�ล.

ประพันธ์โดย ดร.เภสัชกรหญิงยุภ�พรรณ มันกระโทก
วันศุกร์ที่ ๗ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๑

มูลนิธ�เภสัชศาสตรเพื่อสังคม
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¼ลงานเพื่อสังคมของ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา
ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทีมที่ ó)

ทีมง�นเภสัช สสจ.ที่มุ่งมั่น
เพื่อประช�ชนเข้มแข็งคือหัวใจ
ส�มัคคีมีส่วนร่วมทุกภ�คส่วน
เชื่อมโยงใยเครือข่�ยให้หยัดยืน
ผลักดันก�รแก้ปัญห�ครบวงจร
ทั้งต้น กล�ง ปล�ยน้ำ� ภ�ยนอกใน
ควบคุมกำ�กับร้�นข�ยย�
ห้�ประส�นคว�มร่วมมือเครื่องยืนยัน
ก๋วยเตี๋ยวปลอดภัยครบวงจร
เลิกใช้โฟมบรรจุอ�ห�รน่�ชื่นชม
กล้�ห�ญในก�รแสดงออก
พิทักษ์ประโยชน์ปวงชนช�วไทย
“กลุ่มเภสัชกร สสจ.
คุ้มครองผู้บริโภคในธ�นี
“ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม”
แห่งคุณง�มคว�มดีที่ทำ�ม�
ให้ตั้งจิตมั่นศรัทธ�
เป็นเภสัชกรเพื่อสังคมตลอดไป

คุ้มครองผู้บริโภคนั้นยิ่งใหญ่
ชุมชนพึ่งตนได้อย่�งยั่งยืน
ก่อกระบวนก�รทำ�ง�นอันร�บรื่น
อย่�งมั่นคงสุขสดชื่นปลอดโรคภัย
มีจุดยืนแน่นอนและโปร่งใส
สร้�งสรรค์ประโยชน์ให้ช�ติอนันต์
ในจังหวัดสงขล�ไม่ไหวหวั่น
เป้�หม�ยนั้นจำ�หน่�ยย�อย่�งเหม�ะสม
แก้ปัญห�ซับซ้อนเป็นปฐม
สร้�งสังคมบริโภคที่ปลอดภัย
ชี้บ่งบอกถึงคว�มเอ�ใจใส่
ขับเคลื่อนนโยบ�ยได้ผลดี
สงขล�” ก่อผลง�นส�นวิถี
เทิดธรรมนำ�ชีวีมีปัญญ�
เกียรติยศศักดิ์ศรีสมกับคุณค่�
เพื่อสุขภ�พประช�สังคมไทย
อุดมก�รณ์เพื่อประช�นั้นยิ่งใหญ่
มีธัมมะประจำ�ใจตลอดก�ล.

ประพันธ์โดย ดร.เภสัชกรหญิงยุภ�พรรณ มันกระโทก
วันศุกร์ที่ ๗ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๑
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เภสัชกรดีเดน เพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเดน เพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. 2561

คํานิยม เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (คนที่ ๑ð)
¼ูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงสําลี ใจดี, ภ.ด.กิตติมศักดิì (จุÌาÏ)
เด่นชัย ดอกพอง เติบโตขึ้นม�ในครอบครัวช�วน� อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ได้มีโอก�สศึกษ�วิช�เภสัชศ�สตร์และสำ�เร็จก�รศึกษ�เป็นบัณฑิตรุ่นแรกของคณะ
เภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี โดยระหว่�งก�รศึกษ�นั้นก็ได้รับคว�มไว้
ว�งใจจ�กเพื่อนๆ ให้รับตำ�แหน่งน�ยกสโมสรนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์ด้วย
ภ�ยหลังจ�กสำ�เร็จก�รศึกษ� เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ได้เข้�รับร�ชก�รครัง้ แรก
ทีโ่ รงพย�บ�ลเมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ ๑ ปี แล้วย้�ยไปอยูโ่ รงพย�บ�ลขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ
มีคู่ชีวิตเป็นแพทย์ และปฏิบัติง�นที่โรงพย�บ�ลแห่งนี้อย่�งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ตลอดระยะเวล�กว่� ๑๙ ปี ที่ได้ปฏิบัติง�นวิช�ชีพ ทั้งในฐ�นะข้�ร�ชก�ร พลเมือง
และช�วน�นัน้ มีผลง�นเพือ่ สังคมทีโ่ ดดเด่นเป็นทีป่ ระจักษ์และหล�กหล�ย ทัง้ ด้�นบริก�ร
เภสัชกรรมชุมชน ก�รคุ้มครองผู้บริโภค และก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�ชน
เช่น ก�รดูแลผู้ป่วยติดสเตียรอยด์ ก�รรณรงค์เพื่อลดละเลิกแอลกอฮอล์ ก�รพัฒน�
คุณภ�พชีวิตช�วน�ในท้องถิ่น
ช�วขุขนั ธ์สว่ นใหญ่นน้ั ประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม ต้องใช้แรงง�น จึงมักมีปญ
ั ห�
เรือ่ งปวดเมือ่ ยกล้�มเนือ้ และจำ�ต้องพึง่ ย�ชุดทีม่ สี เตียรอยด์เป็นประจำ� หลังจ�กทีไ่ ด้ส�ำ รวจ
เบื้องต้นพบว่� ช�วขุขันธ์จำ�นวนไม่น้อยติดย�ชุด เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ได้แสวงห�
คว�มร่วมมือจ�กภ�คีเครือข่�ยหล�ยภ�คส่วน เช่น อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมูบ่ �้ น
หมออน�มัย และสหส�ข�วิช�ชีพในโรงพย�บ�ล ในก�รจัดทำ�แนวท�งก�รค้นห�
คัดกรอง ส่งต่อ และวินิจฉัยผู้ป่วยติดสเตียรอยด์ภ�ยในอำ�เภอขุขันธ์
ในระยะเวล�ต่อม� ได้ขย�ยคว�มร่วมมือไปยังเครือข่�ยเภสัชกรโรงพย�บ�ล
ชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ และแผนง�นคุ้มครองผู้บริโภคด้�นสุขภ�พ (คคส.) เพื่อ
ขย�ยขอบข่�ยก�รดำ�เนินง�นให้ครอบคลุมอำ�เภออื่นๆภ�ยในจังหวัดศรีสะเกษด้วย
ซึ่งภ�ยหลังจ�กที่ประสบผลสำ�เร็จในก�รดำ�เนินง�นระดับหนึ่งแล้ว เภสัชกรเด่นชัย
ก็ได้ร่วมมือกับแผนง�นสร้�งกลไกเฝ้�ระวังและพัฒน�ระบบย� (กพย.) ในก�รพัฒน�
มูลนิธ�เภสัชศาสตรเพื่อสังคม
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ชุดความรู้ซึ่งสามารถสื่อสารสู่สาธารณะได้เป็นอย่างดี หลังจากนั้นจึงได้ร่วมมือกับ
แผนงานเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายทันตะ-เภสัชบุคลากรฯ และเครือข่ายเภสัชกร
จังหวัดต่างๆ ได้แก่ ยโสธร อุบลราชธานี อำ�นาจเจริญ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด เพื่อขยายการ
ดำ�เนินงานการคัดกรองผู้ป่วยติดสเตียรอยด์ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่อีสานใต้
ในด้านการรณรงค์ให้ชาวขุขันธ์ลด-ละ-เลิกแอลกอฮอล์ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ
เคยได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่บริโภคแอลกอฮอล์มากเป็นลำ�ดับที่ ๕ ของประเทศนั้น
เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ได้รว่ มมือกับเครือข่ายประชาสังคมขุขนั ธ์และภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง
ในการรณรงค์ให้ประชาชนชาวขุขันธ์ลด-ละ-เลิกการบริโภคแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง
เช่น การรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย งานศพปลอดเหล้าและปลอดการพนัน มีการทำ�งาน
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล จัดตัง้ คลินกิ เลิกเหล้าและบุหรีใ่ นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล และยังร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดถนนอาหารปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์
ร่วมรณรงค์ประเพณี แซนโฎนตา...ปลอดเหล้า ซึง่ เป็นประเพณีไหว้บรรพบุรษุ ของคนไทย
เชื้อสายเขมร เพื่อลดการบริโภคแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล รวมทั้งเทศกาลเข้าพรรษา
เทศกาลสงกรานต์ ร่วมจัดระบบการคัดกรองผู้ป่วยตับอักเสบจากการดื่มแอลกอฮอล์
และนำ�ผู้ดื่มเข้าสู่ระบบการให้คำ�ปรึกษาและได้รับการรักษาต่อไป ผลการดำ�เนินงาน
ร่วมกับเครือข่ายหลายๆ ส่งผลให้อำ�เภอขุขันธ์ได้รับคัดเลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบในการ
ถอดบทเรียนและเป็นที่ศึกษาดูงานด้านการรณรงค์ลด-ละ-เลิกแอลกอฮอล์สำ�หรับ
หน่วยงานจากพื้นที่อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาในอำ�เภอขุขันธ์และพื้นที่ใกล้เคียงนั้น
เริม่ จากด้วยความตระหนักถึงปัญหาด้านต้นทุนในการทำ�นา รวมทัง้ ปัญหาด้านสุขภาพ
ของชาวนา และด้ า นมลพิ ษ ในสิ ่ ง แวดล้ อ ม เภสั ช กรเด่ น ชั ย ดอกพอง ในฐานะ
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยชาวนา ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการจัด
ฝึกอบรมด้านเกษตรกรรมและลด-ละ-เลิกการใช้สารเคมี การส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ไล่แมลงทดแทนสารเคมีที่อันตราย การจัดการอบรมหลักสูตรชาวนา ณ สถาบันฟื้นฟู
ภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพชาวนาให้มีความรู้และทักษะในการออกแบบและ
ดำ�เนินวิถีเกษตรกรรมแบบธรรมชาติ การรณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ที่มีมูลค่าไว้
เป็นมรดกของชาวนา (เช่น ยางนา ไม้แดง ตะเคียนทอง) การจัดให้มีสถานที่จำ�หน่าย
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เภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ผักปลอดส�รพิษซึ่งเป็นผลผลิตของเครือข่�ยในจุดต่�งๆ ของอำ�เภอขุขันธ์ มีส่วนทำ�ให้
เกษตรกรมีร�ยได้เพิ่ม
หลักก�รทำ�ง�นของเภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง นั้น ได้ประยุกต์ใช้หลักธรรม
ของพุทธศ�สน� คือเริ่มต้นจ�กก�รตรวจสอบปัญห�หรือคว�มทุกข์ จ�กนั้นจึงค้นห�
ส�เหตุ แล้วจึงกำ�หนดเป้�หม�ยและวิธีก�รแก้ไข ต�มด้วยก�รลงมือปฏิบัติทั้งก�ยว�จ�-ใจ ใช้ชวี ติ ก�รทำ�ง�นอย่�งมีอตุ ส�หะหรือคว�มเพียรพย�ย�ม มีสติและมีคว�มมุง่ มัน่
โดยใช้กระบวนก�รเรียนรู้ต�มหลักก�รก�รจัดก�รคว�มรู้วิถีพุทธ
ก�รประกอบวิช�ชีพเภสัชกรรมในโรงพย�บ�ลชุมชน ผส�นก�รสร้�งสุขภ�พ
ใจของช�วน�ควบคู่กับก�รคุ้มครองผู้บริโภคของเภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ทั้งในฐ�นะ
ข้�ร�ชก�ร พลเมืองและช�วน� อย่�งถึงพร้อมด้วยจริยธรรมวิช�ชีพ มีผลก�รปฏิบัติ
ง�นที่โดดเด่น เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพ�ะในท้องถิ่นอีส�นใต้ สมควรที่เภสัชกร
นิสิตนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์ทั้งหล�ยจะได้เรียนรู้และนำ�ไปเป็นแบบอย่�ง เพื่อใช้เป็น
หลักคิดในก�รทำ�ง�นเพื่อประโยชน์ต่อประช�ชนหรือสังคมสืบต่อไป
ดังนั้น เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง จึงสมควรได้รับร�งวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อ
สังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” ต�มมติของกรรมก�รมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ตุล�คม ๒๕๖๑ เป็นอย่�งยิ่ง

ประธ�นกรรมก�รมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม
ศุกรที่ ๗ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๑

มูลนิธ�เภสัชศาสตรเพื่อสังคม
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คําประกาศเกียรติคณ
ุ เภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคม
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง

เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง เภสัชกรรุ่นแรกจ�กคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
อุบลร�ชธ�นี เป็นผู้ที่มีคว�มรู้และคว�มภ�คภูมิใจในวิช�ชีพเภสัชกรรมเป็นอย่�งยิ่ง
ได้มุ่งมั่น ทุ่มเททำ�ง�นอย่�งหนัก ในบทบ�ทง�นเภสัชกรรมชุมชนและง�นคุ้มครอง
ผู้บริโภคของเภสัชกรโรงพย�บ�ลชุมชนอย่�งต่อเนื่องย�วน�น เกือบ ๒๐ ปีแล้ว
โดยเริ่มจ�กก�รเป็นเภสัชกรคนเดียวที่โรงพย�บ�ลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ ปี
แล้วย้�ยม�เป็นเภสัชกรทีบ่ �้ นเกิดคือ โรงพย�บ�ลขุขนั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ลงพืน้ ทีท่ �ำ ง�น
ชุมชนตลอด เข้�ใจสภ�พคว�มเป็นอยูแ่ ละปัจจัยต่�งๆ ทีเ่ ป็นตัวกำ�หนดสุขภ�พ จึงส�ม�รถ
พัฒน�ง�นเภสัชกรรมชุมชนและง�นคุ้มครองผู้บริโภค จนทำ�ให้ก�รจัดก�รสเตียรอยด์
เป็นรูปธรรมโดยเครือข่�ยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยก�รสร้�งแบบค้นห� คัดกรอง
ส่งต่อ และวินิจฉัยผู้ป่วยติดสเตียรอยด์ ช่วยทำ�ให้ผู้ป่วยเหล่�นี้เข้�สู่ระบบก�รรักษ�
อย่�งถูกต้อง ซึ่งถูกนำ�ไปใช้เป็นแม่แบบในจังหวัดต่�งๆ เช่น อุบลร�ชธ�นี ขอนแก่น
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มุกด�ห�ร ยโสธร และอำ�น�จเจริญ โดยมีหลักคิดของก�รพัฒน�
คนเพื่อให้เกิดสุขภ�วะด้วยก�รสร้�งคว�มรอบรู้ด้�นสุขภ�พ ทั้งเรื่องโรค ผลิตภัณฑ์
สุขภ�พ อ�ห�รและน้ำ�ดื่มปลอดภัย สร้�งระบบเฝ้�ระวังด้วยคนในชุมชน นอกจ�กนี้
ยังทำ�ง�นร่วมกับทีมสุขภ�พทัง้ โรงพย�บ�ล สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข และโรงพย�บ�ลส่งเสริม
สุขภ�พตำ�บลเพื่อพัฒน�วิช�ก�รจ�กง�นประจำ�
เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง เป็นผูท้ ม่ี จี ติ อ�ส� ทำ�ง�นเพือ่ สังคม ผ่�นกิจกรรมต่�งๆ
ตัง้ แต่เป็นนักศึกษ�จนเป็นทีย่ อมรับของเพือ่ นๆ ให้เป็นน�ยกสโมสรนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์
ร่วมค่�ยเภสัชชนบท และร่วมกิจกรรมและโครงก�รต่�งๆ ที่พัฒน�คุณภ�พชีวิต
ของชุมชน เช่น เป็นผู้ประส�นง�นเครือข่�ยลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ ผู้ประส�นง�น
โครงก�รเพื่อชีวิตที่ดีกว่� พื้นที่อีส�นใต้
เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง มีคว�มเป็นนักวิช�ก�ร มีคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์
ใฝ่เรียนรู้ มีผลง�นวิช�ก�รตีพิมพ์และได้รับร�งวัล เช่น ผลง�นวิช�ก�รดีเด่น กระทรวง
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เภสัชกรดีเดน เพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเดน เพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. 2561

สาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่องการจัดการสเตียรอยด์โดยเครือข่ายชุมชนตำ�บล
ศรีตระกูล อำ�เภอขุขนั ธ์ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านพัฒนาชุมชนและสังคม จากคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ เภสัชกรดีเด่นศรีอีสาน จากคณะเภสัชศาสตร์
ภาคอี ส าน ๓ สถาบัน (มหาวิท ยาลัยขอนแก่น อุบลราชธานี และมหาสารคาม)
พ.ศ. ๒๕๖๑
จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง เป็นผู้ที่มี
ความมุ่งมั่น มีความเสียสละ มีความรักในวิชาชีพ อุทิศตนเพื่องานและพัฒนางาน
ด้านเภสัชกรรมชุมชนและงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ให้เป็นทีย่ อมรับในวงกว้างอย่างต่อเนือ่ ง
และยาวนาน ดังนั้นจึงเป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในแวดวง
วิชาชีพและประชาสังคม สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็น “เภสัชกรดีเด่น
เพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑”
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)
วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
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ใบประกาศเกียรติคุณ เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
ขอประกาศเกียรติคุณ
เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
แด่

เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง
ผู้เสียสละ ทุ่มเท บุกเบิก สรรสร้าง ประสานเครือข่าย
พัฒนางานเภสัชกรรมชุมชน งานคุ้มครองผู้บริโภค
เพิ่มคุณภาพชีวิตของชาวนาให้มีสุขภาพใจเข้มแข็ง
อย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
ขอให้รักษาความดี และอุทิศตน ในฐานะเภสัชกรเพื่อสังคมตลอดไป
ให้ไว้ ณ วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ÃรÈศ.´ดÃร.ÀภÞญ.¨จÔิÃรÒา¾พÃร ÅลÔิé้Áม»ปÒา¹นÒา¹น¹น·ท)
»ปÃรÐะ¸ธÒา¹นÍอ¹นØุ¡กÃรÃรÁม¡กÒาÃร¤คÑั´ดàเÅล×ืÍอ¡ก
àเÀภÊสÑัªช¡กÃร´ดÕีàเ´ด‹¹นàเ¾พ×ืè่ÍอÊสÑั§ง¤คÁม
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(¼ผÈศ.ÀภÞญ.ÊสÓำÅลÕี ãใ¨จ´ดÕี)
»ปÃรÐะ¸ธÒา¹นÁมÙูÅล¹นÔิ¸ธÔิàเÀภÊสÑัªชÈศÒาÊสµตÃรàเ¾พ×ืè่ÍอÊสÑั§ง¤คÁม

เภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

คํานิยม ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทีมที่ ó)

¼ูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงสําลี ใจดี, ภ.ด.กิตติมศักดìิ (จุÌาÏ)
กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� มีประวัติก�รปฏิบัติร�ชก�รม�ย�วน�นกว่� ๒๕ ปี
ปัจจุบนั มีเภสัชกรในกลุม่ ๑๐ คน สังกัดฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์
ท�งเลือก ของสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� บทบ�ทหน้�ที่ของเภสัชกรในฝ่�ย
ได้แก่ ก�รควบคุมและกำ�กับดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภ�พ ให้มคี ณ
ุ ภ�พม�ตรฐ�นและปลอดภัย
ก�รพัฒน�ศักยภ�พผูบ้ ริโภคให้ส�ม�รถดูแลตนเองด้�นผลิตภัณฑ์สขุ ภ�พได้อย่�งถูกต้อง
และเหม�ะสม ก�รส่ ง เสริ ม และพั ฒ น�ผู ้ ป ระกอบก�รให้ ม ี ค ว�มส�ม�รถในก�ร
ประกอบก�รอย่�งถูกต้อง รวมทั้งประส�นร่วมมือกับภ�คีเครือข่�ยคุ้มครองผู้บริโภค
อย่�งเข้มแข็ง
ผลง�นก�รคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้�นย� ได้แก่ ก�รควบคุมกำ�กับร้�นย�ในจังหวัด
สงขล�ให้มีก�รจำ�หน่�ยย�อย่�งเหม�ะสม โดยเฉพ�ะย�แก้ไอ ย�แก้แพ้ ย�แก้ปวด
เนือ่ งจ�กพบว่�กลุม่ วัยรุน่ มีก�รนำ�ย�ดังกล่�วไปใช้ในท�งทีผ่ ดิ มีก�รดำ�เนินง�นในลักษณะ
ภ�คีเครือข่�ย โดยร่วมมือกับ ชมรมเภสัชกรชุมชน ชมรมร้�นย� สม�คมผูบ้ ริโภคสงขล�
และมห�วิทย�ลัย ก�รสร้�งคว�มร่วมมือ ๕ ประส�น (สนง.สสจ. ชมรมเภสัชกรชุมชน
ชมรมร้�นย� สม�คมผู้บริโภคสงขล� และคณะเภสัชศ�สตร์) มีส่วนผลักดันให้เกิด
ก�รแก้ปัญห�แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นท�ง (สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�)
กล�งท�ง (ร้�นย�) สม�คมผู้บริโภคสงขล� และปล�ยท�ง (ผู้บริโภค) มีก�รดำ�เนินก�ร
กับร้�นย�ในด้�นจรรย�บรรณวิช�ชีพ โดยเป็นจังหวัดแรกๆ ที่ดำ�เนินก�รอย่�งจริงจัง
ต่อม�ได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆ ในก�รพักใช้ใบอนุญ�ตผลิตย�ของโรงง�นที่มี
ก�รผลิตและจำ�หน่�ยย�กลุ่มเสี่ยงอย่�งไม่เหม�ะสม ในส่วนของก�รดำ�เนินก�รด้�น
คว�มปลอดภัยในชุมชน มุ่งเน้นกิจกรรมเครือข่�ยชุมชนที่ช่วยให้ผู้บริโภคตระหนักถึง
อันตร�ยจ�กก�รใช้ย�สเตียรอยด์ ส่วนก�รรณรงค์ให้มีก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผล
(Rationale Drug Use: RDU) นั้น ก็ได้มีก�รทำ�ง�นในลักษณะ ๕ ประส�นเช่น
เดียวกัน โดยริเริ่มโครงก�รร้�นย�ใช้ย�อย่�งสมเหตุผล (RDU – Pharmacy)
มูลนิธ�เภสัชศาสตรเพื่อสังคม
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ผลงานด้านอาหารปลอดภัยที่โดดเด่น เช่น (๑) โครงการก๋วยเตี๋ยวปลอดภัย
ครบวงจร โครงการนี้ทำ�ให้สงขลาเป็นจังหวัดนำ�ร่องและเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆ
ในการรณรงค์ให้เลิกใช้นํ้ามันทอดซํ้า ลดการใช้วัตถุกันเสียที่เกินมาตรฐาน ปรับปรุง
สถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน โดยการส่งเสริมให้มีร้านก๋วยเตี๋ยว
อนามัย รวมทั้งการรณรงค์ให้ผู้บริโภคเลือกบริโภคก๋วยเตี๋ยวที่ปลอดภัย (๒) การแก้ไข
ปัญหานํ้าดื่มในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน โดยดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพนํ้าดื่ม
ในโรงเรียน ตชด. ในจังหวัดสงขลาทุกแห่ง ดำ�เนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย สำ�นัก
ทรัพยากรนา้ํ บาดาล โรงเรียน สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ รพ.สต. ท้องถิน่ และศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (๓) การแก้ปัญหาการระบาดของโรคไทฟอยด์ในเด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยลงพืน้ ที่ วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เชิญชวน
ภาคีเครือข่ายมาทำ�งานร่วมกัน จึงสามารถแก้ปัญหาการระบาดของโรคไทฟอยด์ได้
(๔) การแก้ปัญหาการระบาดของอหิวาตกโรคในเขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งพบว่ามี
การระบาดและขยายวงกว้าง จึงได้ร่วมสืบสวนโรคกับฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ จัดทีม
เฉพาะกิจวิเคราะห์หาสาเหตุ ติดตามเส้นทางของอาหารที่ไม่ปลอดภัย และแนะนำ�
ให้มีการปรับปรุงหรือพัฒนา เช่น ปรับปรุงแหล่งบดนํ้าแข็ง ล้างตลาด ติดตั้งเครื่องจ่าย
คลอรีนลงในนํ้าบาดาล เพื่อใช้ล้างมือและล้างผักในตลาด รณรงค์ให้ประชาชนกินร้อน
-ช้อนกลาง-ล้างมือ จนกระทั่งสามารถแก้ปัญหาการระบาดของโรคได้
นอกจากนี้ยังมีบทบาทในโครงการลด-ละเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
ทำ�ให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสงขลาทุกแห่ง
เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ๑๐๐ % และยังขยายผลไปยังหน่วยราชการนอก
กระทรวงสาธารณสุข รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา รวมถึง
มีการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็น
การกระตุ้นให้ร้านอาหาร/แผงลอยเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารด้วย
ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา คือ การทำ�งานเป็นทีม
ภายในและการทำ�งานในรูปแบบเครือข่ายภายนอกที่เข้มแข็ง ทุกภารกิจมีการกำ�หนด
เป้าหมายและการวางแผนร่วมกันอย่างชัดเจน ทำ�งานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส รับฟัง
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คว�มคิดเห็นซึ่งกันและกัน หมั่นพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถ และเสริมสร้�งศักยภ�พ
ให้กับทุกภ�คส่วน ทั้งผู้บริโภค ผู้ประกอบก�ร และเครือข่�ยที่ร่วมง�น ปฏิบัติง�น
อย่�งมีจุดยืนที่มั่นคง อย่�งจริงจังและอย่�งต่อเนื่อง
ด้วยผลง�นโดดเด่นเป็นทีป่ ระจักษ์ ทำ�ให้กลุม่ เภสัชกร สสจ.สงขล� ได้รบั ร�งวัล
และก�รประก�ศเกียรติคณ
ุ ระดับเขต/ระดับช�ติอย่�งต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑
ทั้งร�งวัลคุณภ�พด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภค คว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�ร ก�รแพทย์
แผนไทย และง�นเครือข่�ยชุมชน
ผลง�นของกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล�ที่กล่�วม�ข้�งต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของคว�มสำ�เร็จที่มีคุณค่�อย่�งยิ่ง ด้วยคว�มมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติง�นเพื่อให้ผู้บริโภค
ได้รับประโยชน์อย่�งแท้จริง เหม�ะสมที่จะเป็นต้นแบบในก�รทำ�ง�นเพื่อประช�ชน
และเหม�ะสมอย่�งยิ่งกับร�งวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑”
ต�มมติของกรรมก�รมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ตุล�คม ๒๕๖๑
เนื่องจ�กได้ทำ�หน้�ที่ของเภสัชกรเพื่อสังคมอย่�งถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิช�ชีพ
และธำ�รงไว้ซึ่ง
“เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพเภสัชกรรม คือ
เกียรติแห่งการรับใช้ผู้ป่วยและสาธารณชน”

ประธ�นกรรมก�รมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม
วันศุกร์ที่ ๗ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๑

มูลนิธ�เภสัชศาสตรเพื่อสังคม
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คําประกาศเกียรติคณ
ุ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคม
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา

กลุม่ เภสัชกร สสจ.สงขล� สร้�งผลง�นและผลักดันง�นต่�งๆ ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�ง
ดียง่ิ นอกจ�กร�งวัลต่�งๆ ที่ได้รับอย่�งต่อเนื่องที่แสดงถึงประสิทธิภ�พและคุณภ�พของ
ผลง�นแล้ว ยังเป็นผู้นำ�ในเรื่องสำ�คัญหล�ยเรื่องในระดับเขต ระดับภ�ค และระดับประเทศ
สิ่งที่น่�ชื่นชม คือ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ตะหนักดีว่� ก�รปฏิบัติง�นต�มอำ�น�จ
หน้�ที่เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภ�ยใต้กฎหม�ย และกฎระเบียบต่�งๆ หรือต�มตัวชี้วัด อ�จไม่
บรรลุเป้�หม�ยอย่�งชัดเจน ดังนั้น ในก�รทำ�ง�นทุกเรื่องทุกครั้ง จึงร่วมกันศึกษ�วิเคร�ะห์
สถ�นก�รณ์ของปัญห� จุดอ่อน จุดแข็ง โอก�ส และภ�วะคุกค�ม เพื่อห�ลู่ท�งผลักดันให้
เกิดผลส�เร็จ ส�ม�รถจัดก�รปัญห�ได้อย่�งเป็นระบบ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา จ�กปัญห�ร้�นย�ข�ยย�ที่ไม่เหม�ะสมให้วัยรุ่น ได้
ดำ�เนินก�รควบคุมกำ�กับร้�นย�ให้จำ�หน่�ยย�อย่�งเหม�ะสม และจัดก�รควบคุมก�รผลิต
และก�รกระจ�ยย�น้ำ�แก้ไอ แก้แพ้ ย�แก้ปวด Tramadol ให้ได้ม�ตรฐ�น เนื่องจ�กพบ
ว่�วัยรุ่นนำ� “ย�น้ำ�แก้ไอ แก้แพ้ แก้ปวด Tramadol ไปผสมกับ ย�กันยุง น้ำ�อัดลม และพืช
กระท่อม กล�ยเป็น “สี่คูณร้อย” ทีมง�น สสจ.สงขล� ใช้ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยควบคู่กับ
ก�รประส�นภ�คีเครือข่�ยแบบ ๕ ประส�น คือ สสจ.สงขล�, ชมรมร้�นย�จังหวัดสงขล�,
ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขล�, สม�คมผู้บริโภคสงขล� และ มห�วิทย�ลัยสงขล�
นครินทร์ ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดก�รแก้ปัญห�แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นท�ง (อย./สภ�
เภสัชกรรม) กล�งท�ง (ร้�นย�) และปล�ยท�ง (ผู้บริโภค : วัยรุ่น) มีก�รดำ�เนินก�รกับร้�น
ย�ที่เภสัชกรไม่ปฏิบัติหน้�ที่ โดยก�รส่งเรื่องให้ อย.พิจ�รณ�พักใช้ใบอนุญ�ตร้�นย� และ
ส่งให้สภ�เภสัชกรรมพิจ�รณ�พักใช้ใบประกอบวิช�ชีพของเภสัชกร สงขล�เป็นจังหวัดแรกๆ
ที่ดำ�เนินก�ร ต่อม�เป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆ ดำ�เนินก�รเช่นเดียวกัน
รวมทั้งส่งเสริมก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผลทั้งในโรงพย�บ�ล และร้�นย� และร่วมกับ
กลุ่มเภสัชกรภ�คใต้ ประก�ศไม่เห็นด้วยกับ ร่�ง พ.ร.บ.ย� ที่ อย.เสนอ เนื่องจ�กไม่รักษ�ผล
ประโยชน์ของประช�ชน
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จัดก�รส่งเสริมให้มีอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
โดยร่วมพัฒน�ให้เกิดคว�มปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อ�ห�ร เช่น โครงก�รก๋วยเตี่ยวปลอดภัย
ครบวงจร ตั้งแต่โรงง�นผลิตก๋วยเตี๋ยวอน�มัยจนถึงร้�นปรุงจำ�หน่�ย, ก�รแก้ไขน้ำ�ดื่ม
โรงเรียน ตชด. ในจังหวัดสงขล�, ก�รใช้หลักระบ�ดวิทย�จัดก�รปัญห�ก�รระบ�ดของโรค
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ไทฟอยด์และโรคอหิวาต์, ลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร รวมทั้งเสริมความรู้ให้กับเครือข่าย
ภาคีด้านเกษตร ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร จนเห็นผลสำ�เร็จชัดเจน
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านเครือ่ งสำ�อาง จากระบบที่ อย. อนุญาตให้ผปู้ ระกอบการ
ด้านเครื่องสำ�อาง ยื่นจดแจ้งการขออนุญาตผลิต/นำ�เข้า ทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ Auto
E-Submission โดยไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิตหรือนาเข้าก่อนการจดแจ้ง ทำ�ให้มีผลิตภัณฑ์
เครื่องสำ�อางปลอม ลักลอบใส่สารที่ห้ามใช้ หรือสารที่เป็นอันตรายกระจายทั่วประเทศไทย
ทีมงาน สสจ.สงขลา ร่วมกับเครือข่ายระดับอำ�เภอ ไปตรวจสถานที่ตามที่แจ้งไว้
กับ อย. แต่ไม่พบ หรือ พบว่าไม่ได้เป็นสถานที่ผลิต หรือ บางครั้งเจ้าของสถานที่ไม่ทราบ
ว่าถูกแจ้งว่าเป็นสถานที่ผลิตเครื่องสำ�อาง นับเป็นการแจ้งเท็จ เป็นการผลิตโดยไม่มีโรงงาน
จึงร่วมกันผลักดันให้ อย.เปลี่ยนแปลงระบบจดแจ้ง ต้องตรวจสถานที่ผลิตให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานก่อนการจดแจ้ง โดย อย.ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำ�หนดเป็นหลัก
เกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งทาให้เกิดการแก้ปัญหาเชิงระบบ
สนับสนุนพัฒนาการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุข
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ กให้ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานอย่างองค์รวม เชือ่ มโยงบริการและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย
สนับสนุนการเปิดบริการคลินิกเวชกรรมไทยที่ OPD แบบคู่ขนาน ๑๕ แห่ง เกิดโรงพยาบาล
ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย ๗ แห่ง รวมทั้งสนับสนุนการดำ�เนินงานเมืองสมุนไพร
แบบครบวงจรในระดับจังหวัด การบูรณาการงานแพทย์แผนไทยร่วมกับงานอื่นๆ เช่น งาน
อนามัยแม่และเด็ก งานควบคุมป้องกันโรคเรื้อรัง คลินิกอดบุหรี่ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑
ร่วมสร้างความเข้มแข็งในการพึ่งตนเองด้วยภูมิปัญญาไทย ส่งผลให้งานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ได้รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒ ประเภท
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด ๔ ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา เป็นทีมงานที่
มีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์ สามัคคี และมีความรักในวิชาชีพ
อุทิศตนเพื่องานและพัฒนางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างต่อเนือ่ งยาวนาน เป็นทีมทีม่ ผี ลงานเชิงประจักษ์โดดเด่นเป็นทีย่ อมรับของแวดวงวิชาชีพ
และประชาสังคม สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑”
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)
วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา
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ขอประกาศเกียรติคุณ
ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
แด่

กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา
ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์ ภญ.เปรมรัตน์ อุไรรัตน์ ภญ.จิราภรณ์ อุไรรัตน์
ภก.ดุริพัธ แจ้งใจ ภญ.จุฑาทิพย์ สานุกูล ภญ.รัตนา นวลทอง ภญ.อารยา ส่องศรี
ภญ.สุปราณี นิยมเดชา ภญ.อัจฉรียา ฟองศรี ภญ.ปัญจรัตน์ กังวานฐิติ.
ทีมงานผู้เสียสละ ทุ่มเท บุกเบิก สรรสร้าง ซื่อสัตย์ สามัคคี
เพื่อพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงระบบ
ประสาน ๕ ภาคีเครือข่าย ขจัดปัญหาสาธารณสุข รณรงค์การใช้ยาสมเหตุผล
อย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
ขอให้รักษาความดี และอุทิศตน ในฐานะเภสัชกรเพื่อสังคมตลอดไป

ให้ไว้ ณ วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ÃรÈศ.´ดÃร.ÀภÞญ.¨จÔิÃรÒา¾พÃร ÅลÔิé้Áม»ปÒา¹นÒา¹น¹น·ท)
»ปÃรÐะ¸ธÒา¹นÍอ¹นØุ¡กÃรÃรÁม¡กÒาÃร¤คÑั´ดàเÅล×ืÍอ¡ก
àเÀภÊสÑัªช¡กÃร´ดÕีàเ´ด‹¹นàเ¾พ×ืè่ÍอÊสÑั§ง¤คÁม
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(¼ผÈศ.ÀภÞญ.ÊสÓำÅลÕี ãใ¨จ´ดÕี)
»ปÃรÐะ¸ธÒา¹นÁมÙูÅล¹นÔิ¸ธÔิàเÀภÊสÑัªชÈศÒาÊสµตÃรàเ¾พ×ืè่ÍอÊสÑั§ง¤คÁม
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คำ�นิยม คำ�ชื่นชม และข้อคิดเห็น
จากกัลยาณมิตร
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เด่นชัย ดอกพอง เภสัชกรผูน้ าำ ชุมชนด้านงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ศ.ดร.ภญ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๕)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๓)
ข้าราชการเกษียณ (พ.ศ. ๒๕๕๔-ปัจจุบัน)
ขอแสดงคว�มยินดีกบั เภสัชกร เด่นชัย ดอกพอง ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกให้รบั ร�งวัล
เภสัชกรดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม เป็นคว�ม
ภ�คภูมิใจอย่�งยิ่งที่มีเภสัชกรที่ทำ�ง�นในส่วนภูมิภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดเป็น
ลูกอีส�น เรียนที่อีส�นและยังยึดมั่นทำ�ง�นในพื้นที่อีส�นซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องก�ร
ก�รพัฒน�อีกม�กม�ยที่ได้รับร�งวัลนี้ เด่นชัยเข้�ม�เป็นนักศึกษ�รุ่นแรกของคณะ
เภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี เร�มีประสบก�รณ์ร่วมถึงคว�มข�ดแคลน
ของคณะที่เกิดใหม่ ทั้งผู้บริห�ร อ�จ�รย์ บุคล�กร และนักศึกษ�ต้องแกร่งและอดทน
เด่นชัยมีบุคลิกผู้นำ�ที่เด่นชัด มีคว�มเชื่อมั่นและนิ่ง เหม�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับ
หน้�ทีน่ �ยกสโมสรนักศึกษ�คณะเภสัชศ�สตร์ในขณะนัน้ เมือ่ สำ�เร็จก�รศึกษ�เภสัชศ�สตร์
ในระดับปริญญ�ตรีแล้ว ยังแสวงห�คว�มรู้อย่�งต่อเนื่องจนสำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับ
ปริญญ�โทส�ข�คุ้มครองผู้บริโภคจ�กคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น และ
ด้วยผลง�นที่ชัดเจนด้�นคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้รับหนังสืออนุมัติ ส�ข�ก�รคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้�นย�และสุขภ�พของวิทย�ลัยก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นย�และสุขภ�พ
แห่งประเทศไทย (วคบท.) สภ�เภสัชกรรม และยังได้ปริญญ�ก�รแพทย์แผนไทยจ�ก
มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ชอีกด้วย
ในด้�นหน้�ที่ก�รง�นนั้น เภสัชกรเด่นชัยเป็นหัวหน้�ง�นคุ้มครองผู้บริโภค
ที่โรงพย�บ�ลขุขันธ์ ม�อย่�งย�วน�น แสดงถึงคว�มรักและต้องก�รพัฒน�ง�น
คุ้มครองผู้บริโภคอย่�งแท้จริง จึงมีผลง�นด้�นคุ้มครองผู้บริโภคเป็นรูปธรรมม�กม�ย
และที่ชัดเจนชนิดที่เรียกว่�กัดไม่ปล่อยเลย ได้แก่ ก�รแก้ปัญห�ก�รใช้ย�สเตียรอยด์
และก�รรณรงค์เลิกดื่มสุร�
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นอกจากการพัฒนางานในบทบาทเภสัชกรแล้ว เภสัชกรเด่นชัยยังมุ่งมั่น
พัฒนาหน้าที่ของเภสัชกรที่คุ้มครองผู้บริโภคควบคู่กับการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะ
อาชีพชาวนา และการทำ�ให้สังคมเข้มแข็ง ทำ�ให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพและ
ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงในวิถีชุมชน นับว่าเป็นเภสัชกรที่เป็นผู้นำ�ชุมชนที่แท้จริง
ที่ได้ใช้ส่วนงานคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นบทบาทด้านหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกรรมทำ�ให้
ชุมชนและสังคมได้รู้จักและเข้าใจบทบาทที่สำ�คัญนี้ของเภสัชกร
จึงเป็นผู้ที่สร้างความเชื่อมั่นให้วิชาชีพเภสัชศาสตร์อย่างน่าชื่นชมอย่างยิ่ง
และในฐานะศิษย์ที่ประสบความสำ�เร็จอย่างสูงนี้ จึงนำ�ความชื่นใจสู่ครอบครัวและ
คณาจารย์ เชื่อว่าทางเดินข้างหน้ายังมีหลายอย่างให้เภสัชกรเด่นชัยได้มุ่งมั่นและ
พัฒนาต่อไป ขอให้รักษาความดีงามนี้และขอให้ประสบความสำ�เร็จตลอดไป.
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เภสัชกรนอกห้องยา
รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์
ประธานมูลนิธิเภสัชชนบท
ในวงก�รศึกษ� มีก�รกล่�วถึง ก�รเรียนรู้นอกห้องเรียน ในวงก�รส�ธ�รณสุข
มีก�รพูดถึงโรงพย�บ�ลที่ไร้กำ�แพง ก�รคิดนอกกรอบปกติท ำ�ให้เกิด “นวัตกรรม”
มีก�รพัฒน�ในรูปแบบใหม่ๆ นำ�สู่ก�รเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ขณะที่มีเภสัชโรงพย�บ�ลชุมชนไม่ถึง ๓๐ คน โรงพย�บ�ล
ชุมชนไม่มีกรอบอัตร�กำ�ลังเภสัชกร ไม่มีฝ่�ยเภสัชกรรมในโรงพย�บ�ล มีเภสัชกร
ที่จบก�รศึกษ�จำ�นวนหนึ่งออกไปทำ�ง�นในชนบท เพื่อแสวงห�แนวท�งใหม่ๆ ของ
วิช�ชีพ และใส่คุณค่�ให้แก่ตัวเองที่ม�กกว่�ก�รใช้อัตร�เงินเดือน ตีร�ค�คุณค่�ตนเอง
แน่นอนว่�หลังจ�กนั้นอีก ๒๐ ปี สถ�นก�รณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่�งม�ก มีทั้ง
ก�รขย�ยจำ�นวนก�รผลิตเภสัชกร มีระบบเภสัชกรใช้ทนุ มีก�รขย�ยอัตร�กำ�ลังเภสัชกร
โรงพย�บ�ลชุมชนม�กกว่� ๑ คน ในขณะที่ พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๓๓ ไม่มีโรงพย�บ�ล
ชุมชนที่มีกรอบอัตร�กำ�ลังเภสัชกร ๒ คน แม้ว่�จะเป็นโรงพย�บ�ลขน�ด ๙๐ เตียง
เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง เป็นเภสัชกรรุน่ หลังจ�กผม ๒๐ ปี ระบบต่�งๆ และ
ภ�วะแวดล้อมย่อมแตกต่�งกัน เภสัชกรโรงพย�บ�ลชุมชนจำ�นวนม�กอยู่ในกรอบ
ก�รบริก�รของโรงพย�บ�ล เพิม่ คว�มเข้มข้นคุณภ�พของง�นบริก�รเภสัชกรรมทีด่ จู ะ
ขย�ยตัวออกไป ทัง้ ต�มจำ�นวนผูม้ �รับบริก�รและอ�ณ�บริเวณของคว�มรูท้ ค่ี อ่ ยขย�ย
ออกไป ต่�งจ�กเภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ที่ก้�วออกม�รับบทบ�ทง�นด้�นชุมชน
อย่�งโดดเด่น สมชือ่ “เด่นชัย” น่�จะเชือ่ ได้ว�่ คว�มเป็นผูน้ �ำ ของเด่นชัย ได้พฒ
ั น�ม�จ�ก
ก�รรับบทบ�ทเป็นน�ยกสโมสรนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี
เป็นนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์รุ่นแรกของคณะเภสัชศ�สตร์ในมห�วิทย�ลัยนี้
ก�รย้�ยจ�กโรงพย�บ�ลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ม�ยังโรงพย�บ�ลขุขนั ธ์
ทำ�ให้เข�ไม่ได้เป็นหัวหน้�ฝ่�ย แต่ก็อ�จจะเป็นก�รดี เพร�ะทำ�ให้เข�มีโอก�สทำ�ง�น
ภ�ยนอก ทั้งง�นคุ้มครองผู้บริโภค ง�นเภสัชกรรมชุมชน ง�นพัฒน�สุขภ�พที่อยู่
ภ�ยนอกรั้วโรงพย�บ�ล
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เกือบ ๒๐ ปี เต็ม หลังจบการศึกษา เภสัชกรเด่นชัย ไม่ได้ยา้ ยไปไหนจากจังหวัด
ศรีสะเกษ มีเพียงย้ายจากโรงพยาบาลเมืองจันทร์ มาโรงพยาบาลขุขันธ์เพียงครั้งเดียว
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่เคยเลื่องชื่อจาก สารคดีของมูลนิธิเด็ก เช่น
“เด็กกินดิน” สะท้อนความยากจน ความอดอยาก จนเด็กต้องกินโป่งดิน แต่ดว้ ยเขาเป็นคน
พื้นถิ่น และมีจิตใจ พร้อมความมุ่งมั่นจึงทำ�ให้อยู่อย่างมีความสุข พร้อมที่จะผลิตงาน
คุณภาพ รับใช้สังคมมาได้ตลอด ๒๐ ปี
เมื่อภาวะแวดล้อมอำ�นวย ไม่ต้องเป็นหัวหน้าฝ่าย ทั้งได้รับมอบหมายให้ดูแล
งานคุ้มครองผู้บริโภค งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานประสาน
งานการพัฒนาสาธารณสุขระดับอำ�เภอ และด้วยใจรักที่จะเป็น “เภสัชกร นอกห้องยา
”ทำ�ให้เภสัชกรเด่นชัย ได้ลมติดปีก พาตัวสู่งานที่มีความชอบ มีอิทธิบาทสี่อยู่แล้ว
ความประจักษ์ในความสำ�เร็จจึงปรากฏออกมาเด่นชัด
ในบรรดาเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมที่ได้รับรางวัลมาทั้งหมด “เด่นชัย” เป็นคน
ที่สองที่เป็นเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน ถือได้ว่าคณะกรรมการคัดเลือกได้เฟ้นตัว
หาเภสัชกรที่มีบทบาทดีเด่นสมรางวัล
อาจกล่าวโดยย่อว่า เขาได้เลือกมุ่งเป้าของงานที่จะแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
รวม ๓ เรือ่ ง กล่าวคือ การลดปัญหาผูป้ ว่ ยจากสเตียรอยด์ การลดการบริโภคแอลกอฮอล์
ของประชาชน และการเพิม่ คุณภาพชีวติ ของชาวนา การมุง่ เป้าและทำ�งานอย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดมา ย่อมทำ�ให้ประสบการณ์สะสมกลายมาเป็นปัญญา ที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่
แหลมคมขึ้นเรื่อยๆ เพราะได้รับการใช้อยู่ตลอดเวลา
ผลงานของเด่นชัย ที่รวมการปฏิบัติกับความรู้วิชาการ จากการศึกษาต่อ
ทั้งปริญญาการแพทย์แผนไทย ปริญญาโทด้านเภสัชกรรม และ หนังสืออนุมัติวิทยาลัย
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม
ทำ�ให้ความรู้ของเด่นชัยได้เข้ามาเชื่อมโยงกับการปฏิบัติการในทันที ผนวกกับหน้าที่
งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และที่โดดเด่นมากกับการเป็นผู้อำ�นวยการโรงเรียน
ชาวนา ที่มีสมาชิกถึง ๕,๐๐๐ คน และมีกิจกรรมต่อเนื่อง ทำ�ให้กล่าวได้ว่า ภก.เด่นชัย
ดอกพอง เป็นคนของประชาชน ทั้งคนป่วย คนทุกข์จากแอลกอฮอล์ และพี่น้องชาวนา
ที่เขาร่วมทุกข์ ร่วมสุขด้วย
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
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จากความเป็นมาของชีวิตและผลงาน ที่ ภก.เด่นชัย ดอกพอง อุทิศตนเป็น
แบบอย่าง ทั้งระหว่างการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน
๒ แห่ง ในจังหวัดศรีสะเกษ ย่อมทำ�ให้เชื่อมั่นได้ว่า เขามีความเหมาะสมต่อการ
รับรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้.
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เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง :
เภสัชกรชาวนา ผู้กล้า ผู้นำา และผู้มุ่งมั่น เพื่อสังคม
ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงคว�มชื่นชมยินดีต่อเภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ผู้ได้รับร�งวัลเภสัชกร
ดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เภสัชกรโรงพย�บ�ลชุมชนที่ไม่ได้ทำ�หน้�ที่แค่จัดห�ย� และจ่�ยย� ใน
โรงพย�บ�ล แต่ลงไปทำ�ง�นกับชุมชนเกษตรกรรม กระดูกสันหลังของช�ติ ที่อำ�เภอ
ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เภสัชกรที่สร้�งสรรค์ง�นคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ ง�นพัฒน�ชุมชน ง�น
คุ้มครองผู้บริโภคม�กม�ย โดยเฉพ�ะก�รรณรงค์ ซองย�ต้องมีชื่อย� กินย�ไม่รู้ชื่อย�อันตร�ยกว่�ที่คิด ที่ทำ�ก�รรณรงค์อย่�งต่อเนื่อง
เภสัชกรทีป่ ระส�นง�นโครงก�รสำ�รวจสเตียรอยด์ ด้วยเครือ่ งมือต�ไว (TAWAI)
ในเขต ๑๐ ทำ�ให้ได้ภ�พสถ�นก�รณ์ทั้งเขต และพัฒน�เครื่องมือก�รประเมินอ�ก�ร
ผิดปกติหรือติดสเตียรอยด์ ของผู้ป่วยในชุมชน รวมถึงพัฒน�ก�รเชื่อมต่อกับภ�คี
เครือข่�ยที่เกี่ยวข้อง
เภสัชกรที่ทำ�ง�น ทั้งด้�นคุ้มครองผู้บริโภค และพัฒน�คลินิกแพทย์แผนไทย
ใน รพ.ขุขันธ์ รณรงค์ให้ประช�ชนใช้น้ำ�มันไพลท�นวดบรรเท�อ�ก�รปวดเมื่อย
แทนย�ชุด
เภสัชกร ที่ก่อตั้งสถ�บันช�วน� ร่วมประส�นสองง�นสำ�คัญ ทั้งก�รพัฒน�
ด้�นสุขภ�พ และพัฒน�สังคมชุมชนเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มคุณภ�พชีวิตของช�วน�ให้มี
สุขภ�พใจเข้มแข็ง
เภสัชกรที่มีคว�มเป็นผู้นำ� เป็นที่ยอมรับของบุคล�กรสุขภ�พหล�ยส�ข� ทั้ง
แพทย์ ทันตแพทย์ และน้องๆ เภสัชกรโรงพย�บ�ลชุมชน
ขอให้ทำ�คว�มดีง�มนี้ต่อๆ ไป.
มูลนิธ�เภสัชศาสตรเพื่อสังคม
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เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง คนดีที่มุ่งมั่น

อ.ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม
อดีต คบ.เขต ๑๐ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อาจารย์ วคบท.
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีโอก�สได้ท�ำ ง�นร่วมกับน้องๆ ในส่วนภูมภิ �ค ทัง้ ระดับจังหวัด
และ ระดับอำ�เภอ รวมถึงก�รๆได้ลงพื้นที่ โดยเฉพ�ะ ๔ จังหวัดที่ทำ�หน้�ที่เป็น คบ.เขต
คือ อุบลร�ชธ�นี ศรีสะเกษ ยโสธร และ อำ�น�จเจริญ ได้เปิดมุมมองก�รทำ�ง�นในโลก
แห่งคว�มเป็นจริง ได้รว่ มคิด ร่วมทำ� ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั น้องๆเภสัชกรใน ๔ จังหวัด
โดยเฉพ�ะเภสัชกรส�ธ�รณสุขจังหวัด และ เภสัชกรโรงพย�บ�ลชุมชน และได้มโี อก�ส
เรียนรู้ และ ร่วมง�นกับเภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง โรงพย�บ�ลขุขันธ์ หรือ เภสัชเด่น
ด้วยบุคลิกประจำ�ตัวทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลงตลอดระยะเวล�ม�กกว่� ๑๐ ปี เภสัชเด่น
สมถะ ประหยัด สุภ�พ อ่อนน้อม ถ่อมตน เงียบๆ แต่เสียงดัง ชัดเจนทัง้ นำ�้ เสียงและเนือ้ ห�
ในก�รถ่�ยทอดเรือ่ งร�วต่�งๆ พร้อมกับบุคลิกทีม่ �ดมัน่ ในก�รทำ�ง�น ทีส่ �ำ คัญใช้งบประม�ณ
อย่�งคุ้มค่� งบประม�ณจำ�นวน ๕๐,๐๐๐ บ�ท จ�ก อย. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เภสัชเด่น
ใช้ในโครงก�รแก้ปัญห�สเตียรอยด์อย่�งรอบด้�น ทำ�ง�นเชิงคลินิก ผสมผส�นกับง�น
คุ้มครองผู้บริโภค ผลง�นที่ออกม�เป็นประโยชน์ มีคุณค่�ม�ก และ ขย�ยวงกว้�ง
เป็นต้นแบบให้หล�ยๆ พื้นทีน่ �ำ ไปใช้ประโยชน์และต่อยอด เภสัชเด่นได้นำ�เสนอผลง�น
โครงก�รแก้ปญ
ั ห�สเตียรอยด์ในเวทีก�รประชุมของ อย.ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เสียงดังฟังชัด
ข้อมูลรอบด้�น สไลด์เรียบง่�ย แต่เนื้อห�กินใจ คนฟังนิ่งเงียบตั้งใจฟัง และต�มด้วย
เสียงปรบมือด้วยคว�มชืน่ ชม เภสัชเด่นถ่�ยทอดก�รแก้ปญ
ั ห�สเตียรอยด์ในระดับบุคคล
ครอบครัว และ ชุมชน ในเชิงระบบ และสรุปด้วยชีวิตจริงของป้�เก็บขยะที่ใช้ร�ยได้
ไม่ม�กจ�กขยะที่ข�ยได้ไปซื้อย�ชุดที่มีสเตียรอยด์เพื่อให้ร่�งก�ยมีแรงไปเก็บขยะเพื่อ
ยังชีพครอบครัว ก�รถ่�ยทอดของเภสัชเด่น ทำ�ให้คนส่วนกล�งได้มองเห็นก�รทำ�ง�น
ของเภสัชกรภูมภิ �คทีไ่ ม่ได้จ�ำ กัดตัวเองกับง�น pre-marketing และ ง�น post-marketing
แต่เป็นมิติก�รทำ�ง�นที่รอบด้�น เห็นผลลัพธ์ในก�รคุ้มครองผู้บริโภคที่ส่งผลต่อ
คุณภ�พชีวิตประช�ชนชัดเจน
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การทำ�งานของเภสัชเด่น เน้นการทำ�งานทีต่ อ่ เนือ่ ง การขยายเครือข่าย เน้นการมี
ส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิง่ จากกลุม่ เป้าหมาย ไม่เน้นการเป็นพระเอก แต่ใช้ภาวะผูน้ �ำ
ในการเชือ่ มร้อยและขับเคลือ่ นการทำ�งานอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง มีความสามารถ
ในการสื่อสาร รวมทั้งปรากฏในสื่อต่างๆ ใช้ข้อความที่กระชับ จำ�ง่าย เข้าใจไม่ยาก
ไม่วา่ จะเป็น “ยาทีด่ ตี อ้ งไม่ออกฤทธิห์ วือหวา-ทันทีทนั ใด” หรือ การรณรงค์เพือ่ ลดปัญหา
อันตรายจากการใช้ยาด้วยประโยคทีก่ ระชับ มีภาพสือ่ ทีเ่ ข้าใจง่าย “ซองยาต้องมีชอ่ื ยา”
มีการขยายไปในหลายพื้นที่หลายจังหวัด
เภสัชเด่นได้เข้าฝึกอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำ�นาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ปี
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗” ของวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่ง
ประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรุ่นที่ ๑ ของ วคบท. และสอบผ่านทั้ง
การสอบข้อเขียน และ สอบปากเปล่า ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำ�นาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
ตลอดเวลาการฝึกอบรม เภสัชเด่นมีความตั้งใจ และ มุ่งมั่นในงานทุกชิ้นที่ทำ�
และเห็นชัดเจนว่าได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ในการทำ�งาน แต่บุคลิกยังนิ่งเหมือนเดิม เภสัช
เด่นโทรศัพท์มาปรึกษาเรื่องคดีที่ดำ�เนินการอยู่หน้างาน ปรึกษาด้วยคำ�พูดเรียบๆ เน้น
ความครบถ้วนของข้อมูล ขณะที่คนให้คำ�ปรึกษารู้สึกตื่นเต้น แสดงถึงความสามารถ
ในการควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
เภสัชเด่นได้รับรางวัลเชิดชูหลายรางวัล สำ�หรับรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อ
สังคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” ซึ่งเป็นรางวัลระดับชาติในครั้งนี้ เป็นการยืนยันว่าผลงานเพื่อ
ผู้บริโภคและประชาชนที่เภสัชเด่น มุ่งมั่น ทุ่มเท มีการพัฒนารูปแบบที่หลากหลาย
ทำ�อย่างต่อเนื่องมาตลอด เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง และ เชื่อมั่นว่าความทุ่มเทต่างๆจะเพิ่ม
มากขึ้น ผลงานจะทวีความเข้มข้น เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และ สังคมตลอดไป.

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
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เภสัชกรที่ตั้งใจปฏิบัติเพื่อสังคมมาโดยตลอด
พระครูพิศิษฏ์ธรรมานุศาสก์ (วิจิตร วีตราโค)
เจ้าคณะอำาเภอขุขันธ์
ประชาสังคมขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ทุ กกิจ กรรม ทุก โครงก�ร ที่เ ภสัช กรเด่นชัย ดอกพอง ลงปฏิบัติห น้�ที่
ท่�นให้คว�มสำ�คัญกับหน่วยง�นทุกภ�คส่วน ให้คว�มสำ�คัญก�รปฏิบัติง�นแบบมี
ส่วนร่วม โดยเฉพ�ะคณะสงฆ์อำ�เภอขุขันธ์ ท่�นเข้�พบเพื่อห�รือและขอคำ�ปรึกษ�
กับเจ้�คณะอำ�เภอขุขันธ์ทุกครั้ง โดยเฉพ�ะกิจที่มีบทบ�ทพระสงฆ์เข้�ม�มีส่วนร่วม
คณะสงฆ์อ�ำ เภอขุขนั ธ์ปฏิบตั งิ �นร่วมกับเภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ในฐ�นะภ�คีเครือข่�ย
ประช�สังคมขุขนั ธ์ ได้รว่ มกันขับเคลือ่ นกิจกรรมต่�งๆ จนเป็นผลสำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์
ทุกครั้งไป ก�รปฏิบัติหน้�ที่เภสัชกร ท่�นส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่เพื่อสังคมทุกภ�คส่วน
ได้อย่�งดีเด่น ถึงพร้อมด้วยจริยธรรมและจรรย�บรรณแห่งวิช�ชีพอย่�งแท้จริง
ในโอก�สสำ�คัญนี้ ที่ท่�นได้รับคัดเลือกเป็นเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ อ�ตม�ภ�พในน�มคณะสงฆ์อำ�เภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ขออนุโมทน�
แสดงคว�มยินดีกบั คว�มดีทท่ี �่ นได้ตง้ั ใจปฏิบตั เิ พือ่ สังคมม�โดยตลอด ขอคุณง�มคว�มดี
นี้จงอยู่คู่กับท่�น ครอบครัวและหน่วยง�นของท่�นตลอดไปเทอญ.
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เภสัชกรขับเคลื่อนทางสังคม ที่ควรยกย่องและเป็นต้นแบบ
รศ.ดร.ภญ.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงคว�มยินดีในร�งวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ทำ�ให้วิช�ชีพ
ได้รับทร�บคว�มดีง�มของบุคล�กรในวิช�ชีพเภสัชกรรม นำ�ม�ซึ่งคว�มภ�คภูมิใจ
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในมุมมองของอ�จ�รย์ที่มีโอก�สได้เกี่ยวข้องกับ ภก.เด่นชัย ดอกพอง ตั้งแต่
เป็นนักศึกษ�ปริญญ�โท หลักสูตรวิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�ก�รคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
และก�รจัดก�รด้�นสุขภ�พ ในขณะนัน้ ภก.เด่นชัย มีคว�มโดดเด่นซึง่ อยูใ่ นคว�มทรงจำ�
หล�ยเรื่องที่น่�ชื่นชมดังเช่นคว�มสุภ�พ และอ่อนน้อม พร้อมรับฟัง ก่อนที่จะเสนอ
คว�มเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อร่วมกันคิด และร่วมกันตัดสินใจ ซึ่งอ�จ�รย์
แอบคิดเองในใจว่� นี่แหละคือนักประช�ธิปไตยตัวจริง
ถ้�พิจ�รณ�ต�มหลักเศรษฐกิจพอเพียง ต�มปรัชญ�ของในหลวงรัชก�ลที่ ๙
ก็อ�จกล่�วได้ว่� ภก.เด่นชัย มีคุณสมบัติต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
คว�มคิดดี รอบคอบ คำ�นึงถึงผลได้ผลเสียของผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่อคติ พย�ย�มห�ข้อมูล
เชิงประจักษ์ม�ใช้ประกอบก�รตัดสินใจและติดต�มผลง�นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง
มีนำ้�ใจกับเพื่อนๆและผู้ร่วมง�น รวมถึงนำ�หลักพุทธศ�สน�ม�ใช้กับชีวิตประจำ�วัน
จะไม่เคยได้ยนิ ว่� ภก.เด่นชัย กล่�วร้�ยให้กบั ผูใ้ ด อันนับได้ว�่ เป็นผูห้ นึง่ ทีม่ วี �จ�บริสทุ ธิ์
ก่อนตัดสินใจที่จะรับปฏิบัติง�น ภก.เด่นชัยจะไตร่ตรอง และห�ข้อมูลใน
เบื้องต้นประกอบก�รตัดสินใจก่อนเสมอ แต่เมื่อรับแล้ว ก็ตั้งใจปฏิบัติอย่�งเต็มที่
ไม่ว่�จะเป็นง�นที่ย�กหรือง่�ยจนหล�ยคนมองข้�มไป หล�ยชิ้นง�นของ ภก.เด่นชัย
รับผิดชอบเป็นง�นที่เกี่ยวข้องกับผู้คนที่หล�กหล�ยอ�ชีพและง�นในชุมชน ซึ่งมี
ปัจจัยท�งสังคมม�เกี่ยวข้องม�ก ง�นเหล่�นี้เป็นง�นที่ใช้เวล�น�นและต้องก�รคว�ม

มูลนิธ�เภสัชศาสตรเพื่อสังคม
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ต่อเนื่อง ไม่มีวันสิ้นสุด แม้ว่าปัญหาที่เคยมีจะถูกแก้ไขไปแล้วก็ตาม แต่ปัญหาใหม่
ก็จะมาแทนปัญหาเดิมอีกเป็นพลวัต ซึ่ง ภก.เด่นชัย มีความโดดเด่นในความเป็น
ผู้นำ�ในกิจกรรมดังกล่าว มีหัวใจของการเป็นนักเสริมพลัง โดยนำ�ความรู้ที่มีอยู่เข้าไป
ขับเคลื่อนโดยวิธีการแลกเปลี่ยน และทำ�ความเข้าใจมากกว่าจะเป็นการสอน จึงอาจ
กล่าวได้ว่า เป็นเภสัชกรที่มีทั้งความรู้และความสามารถในการขับเคลื่อนทางสังคม ที่
ควรยกย่องและเป็นต้นแบบที่ดีแก่วงการเภสัชกรรมและวงการด้านสาธารณสุขอีก
ท่านหนึ่ง.
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เภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เภสัชกรที่มีผลงานเพื่อสังคมระดับประเทศ
และเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เภสัชกรไทย
ผศ.ดร.ภญ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในฐ�นะที่ดิฉันเคยเป็นอ�จ�รย์สอนนักศึกษ�เด่นชัย ดอกพอง ในสมัยที่เรียน
ปริญญ�ตรีทค่ี ณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี เภสัชกรเด่นชัยเป็นศิษย์รนุ่ ที่ ๑
ซึ่งเป็นรุ่นบุกเบิกของคณะฯ เด่นชัยเป็นศิษย์ที่มีคว�มมุ่งมั่น อุตส�หะในก�รเรียน และ
ฉ�ยแววโดดเด่นในก�รเป็นผู้นำ�ด้�นกิจกรรม โดยเฉพ�ะกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
ด้วยบุคลิกและอุปนิสัยของเด่นชัยที่มีจิตส�ธ�รณะ ทำ�ง�นอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวมม�กกว่�ประโยชน์ส่วนตน เภสัชกรเด่นชัยจึงมีผลง�นก�รทำ�ง�นด้�นพัฒน�
ชุมชนและสังคมม�อย่�งต่อเนือ่ งทัง้ นี้ คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นีได้เชิญ
เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ม�เป็นอ�จ�รย์พิเศษเพื่อถ่�ยทอดประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น
อุดมก�รณ์ ตลอดจนเป็นต้นแบบให้แก่นกั ศึกษ� ตัง้ แต่ปกี �รศึกษ� ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบนั
รวมทั้งได้มอบ “ร�งวัลศิษย์เก่�ดีเด่นของคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี
ด้�นพัฒน�ชุมชนและสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๕” และ “ร�งวัลศิษย์เก่�ดีเด่นของ
คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ด้�นพัฒน�วิช�ชีพ ส�ข�ส�ธ�รณสุข
ชุมชน ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๗”
นอกจ�กนีค้ ณะเภสัชศ�สตร์ส�มสถ�บันในภ�คอีส�น ประกอบด้วย มห�วิทย�ลัย
ขอนแก่น มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม และมห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ได้พร้อมใจกันมอบ
“ร�งวัลเภสัชกรคนดีศรีอีส�น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” ให้แก่เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง
ด้วยคว�มภ�คภูมิใจร่วมกัน
ดิฉันขอชื่นชมยินดีกับเภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ที่ได้รับก�รยกย่องจ�กมูลนิธิ
เภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม ให้เป็น “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑”
นับว่�เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง มีผลง�นทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมในวงกว้�งระดับประเทศ
และยังเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เภสัชกรไทยอีกด้วย.
มูลนิธ�เภสัชศาสตรเพื่อสังคม
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เภสัชกรผู้ทรงคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติ
อ.ดร.ภก.แสวง วัชระธนกิจ
อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เด่นชัย ดอกพอง เป็นลูกศิษย์รุ่นที่ ๑ ของคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
อุบลร�ชธ�นี เริม่ เข้�ศึกษ�ทีค่ ณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นีในปี พ.ศ. ๒๕๓๗
ในเวล�นั้นผมยังทำ�ง�นเป็นเภสัชกรที่โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี มห�วิทย�ลัยมหิดล
แต่ด้วยชะต�ชีวิตทำ�ให้ผมได้เริ่มรู้จักกับลูกศิษย์คนนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นปีที่
เด่นชัยกำ�ลังศึกษ�ในชัน้ ปีท่ี ๔ เนือ่ งจ�กผมได้รบั ทุนจ�กคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
อุบลร�ชธ�นีเพื่อศึกษ�ต่อระดับปริญญ�โท ณ คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล
และสำ�เร็จก�รศึกษ�กลับม�ทำ�ง�นต�มระยะเวล�ที่ได้ใช้ในก�รเล่�เรียนที่คณะ
เภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นีในปีเดียวกันนั่นเอง ในปีนั้นผมต้องรับผิดชอบ
ดูแลอ�จ�รย์พิเศษที่ท�งคณะฯ เชิญม�สอนในร�ยวิช�ของส�ยเภสัชศ�สตร์สังคม
และก�รบริห�ร รวมถึงสอนวิช�ต่�งๆ ของส�ยเภสัชศ�สตร์สังคมและก�รบริห�รด้วย
ตนเอง ซึ่งในเวล�นั้นมีอ�จ�รย์ในส�ข�นี้เพียงคนเดียว จึงไม่เป็นที่น่�แปลกใจว่�
ผมต้องเจอกับเด่นชัยและลูกศิษย์รุ่น ๑ ทุกวัน
ตลอดเวล�ที่ได้ทำ�ง�นในช่วงนั้น ผมได้สังเกตเห็นตลอดเวล�ที่เด่นชัย ดอก
พองได้เล่�เรียนอยู่ในรั้วมห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ว่�เป็นนักเรียนที่ดี มีคว�มตรงต่อ
เวล� มีคว�มอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมม�ค�รวะ มีคว�มขยันมั่นเพียร มีคว�มประหยัด
มัธยัสถ์ อีกทั้งยังมีคว�มเป็นผู้นำ� กล้�คิดกล้�แสดงออก ผมจึงไม่แปลกใจเลยที่เพื่อนๆ
ในชั้นปีจะนึกถึงชื่อเด่นชัย ดอกพองเป็นอันดับแรก ในคร�วที่ต้องเสนอชื่อเพื่อ
เป็นตัวแทนรุ่นในก�รทำ�กิจกรรมอะไรสักอย่�งของชั้นปีและของคณะเภสัชศ�สตร์
เด่นชัย ดอกพองจึงได้รับเลือกเป็นน�ยกสโมสรนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
อุบลร�ชธ�นี
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เภสัชกรดีเดน เพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเดน เพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. 2561

หลังสำ�เร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชกรเด่นชัย ดอกพองได้ทำ�ตาม
ปณิธาณของตนเองทีต่ ง้ั ไว้ คือ การทำ�งานเป็นเภสัชกรรับใช้สงั คม เป็นเภสัชกรชดใช้ทุน
ในถิ่นอีสานบ้านเกิดตั้งแต่จบการศึกษา นอกจากนี้เภสัชกรเด่นชัยยังให้ความสำ�คัญ
กับภูมิปัญญาไทย ไม่ทิ้งรากเหง้าของความเป็นไทย ได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาแพทย์
แผนไทยเพื่อผสมผสานความรู้ตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย นับว่าเป็นการทำ�ตามพ
ระราชดำ�รัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้อย่างดียิ่ง
ในหน้าทีก่ ารทำ�งานเภสัชกรเด่นชัย ดอกพองได้มงุ่ มัน่ พัฒนางานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
อันเป็นหัวใจสำ�คัญของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทำ�ให้บทบาทของเภสัชกรในด้าน
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคเป็นทีย่ อมรับจากสังคม เช่น การจัดการสเตียรอยด์โดยเครือข่ายชุมชน
ตำ�บลศรีตระกูล อำ�เภอขุขนั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษ การรณรงค์ประเพณีแซนโฎนตาปลอดเหล้า
รวมทั้งจัดตั้งสถาบันวิจัยชาวนาเพื่อให้ชาวนามีความรู้และความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ จนผลงานที่เป็นที่
ประจักษ์และยอมรับในวงการสาธารณสุข ดังนั้นผมจึงไม่แปลกใจที่ลูกศิษย์คนนี้จะได้
รับรางวัลต่างๆ อย่างมากมายตลอดชีวิตการทำ�งาน แม้ว่าบางครั้งเภสัชกรเด่นชัย
เคยปฏิเสธรางวัลต่างๆ เหล่านั้น แต่ท้ายที่สุดคนทำ�ดี ย่อมมีคนเห็นคุณค่า และ
ย่อมได้ดี ผมจึงรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ลูกศิษย์คนหนึ่งได้สร้างผลงานอันทรง
คุณค่าให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างมากมาย
เด่น ที่ใจใฝ่สร้าง ทางดี
ชัย ชนะที่มี มากล้น
ดอก ผลพัฒนา มาให้
พอง เพิ่มผลเพื่อ สุขได้ ใช้ยา
ถือกำ�เนิด ถิ่นแคว้น แดนอีสาน
ผลประโยชน์ มากล้น คนทั้งปวง
รักผู้คน แผ่นดิน ถิ่นกำ�เนิด
แจ้งประจักษ์ วงการ งานทั่วไป
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

ปณิธาน สืบต่อ งานพ่อหลวง
ไทยโชติช่วง มีคนดี ที่ภูมิใจ
ได้ก่อเกิด งานชุมชน ผลยิ่งใหญ่
คุณค่าให้ แก่สังคม สมใจเอย.
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“เด่นชัย”
อ.ดร.ภก.อนุวัฒน์ วัฒนพิชากูล
ผศ.ดร.ภญ.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เด่นชัย ดอกพอง เป็นนักศึกษ�รุ่นแรกของคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
อุบลร�ชธ�นี ในสมัยนัน้ มีนกั ศึกษ�ไม่ม�กนักในแต่ละรุน่ และอ�จ�รย์สว่ นใหญ่อยูใ่ นช่วง
เริ่มต้นชีวิตก�รทำ�ง�น ทำ�ให้ ส นิ ทสนมรู ้ จ ั ก กั นเป็นอย่�งดี เด่นชัยเป็นนักศึกษ�ที่มี
คว�มประพฤติเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ใช่คนพูดเก่งแต่พูดจ�สุภ�พมีหลักก�ร
มีคว�มรับผิดชอบและเป็นผูใ้ หญ่กว่�เพือ่ นในวัยเดียวกัน แต่ทเ่ี ห็นเด่นชัดและแตกต่�ง
จ�กเพื่อนๆ ก็คือ เข�มีแววมุ่งมั่นในก�รทำ�ง�นเพื่อสังคมและผู้อื่นม�ตั้งแต่สมัยเรียน
เด่นชัยฉ�ยแววคว�มเป็นผูน้ �ำ และให้คว�มสำ�คัญกับกิจกรรมของคณะอยูเ่ สมอ เคยดำ�รง
ตำ�แหน่งน�ยกสโมสรนักศึกษ� และประธ�นชมรมศิษย์เก่�ของคณะเภสัชศ�สตร์
มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี เมือ่ จบก�รศึกษ� เภสัชกรเด่นชัยได้รบั ร�ชก�ร ณ โรงพย�บ�ล
ในจังหวัดทีเ่ ป็นบ้�นเกิด คือจังหวัดศรีสะเกษ อันเป็นจุดเริม่ ต้นของก�รทำ�ง�นเพือ่ สังคม
นอกจ�กนี้ เด่นชัยยังเป็นผู้ใฝ่รู้และพัฒน�ตนเองอยู่เสมอ โดยเข้�ศึกษ�ต่อด้�นก�ร
แพทย์แผนไทย และก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นย�และสุขภ�พ อันเป็นก�รเสริมสร้�ง
ศักยภ�พในก�รทำ�ง�นด้�นวิช�ชีพและสังคมได้เป็นอย่�งดี ผลจ�กก�รทำ�ง�นอย่�ง
เต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถและต่อเนื่อง ตั้งแต่ก�รจัดก�รปัญห�ผู้ป่วยที่ติดสเตียรอยด์
และก�รรณรงค์ให้เขียนชื่อย�บนซองย�เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรม ทำ�ให้คนในชุมชนเริ่ม
ตื่นตัวและตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของชื่อย� และปัญห�ก�รใช้ย�อย่�งไม่เหม�ะสม
จนมีก�รขย�ยพื้นที่รณรงค์อย่�งกว้�งม�กขึ้น
ง�นของเด่นชัยเริม่ ขย�ยขอบเขตเป็นก�รทำ�ง�นเพือ่ สังคมในเชิงรุกม�กยิง่ ขึน้
เช่นก�รส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนก�รลด-ละ-เลิกก�รบริโภคแอลกอฮอล์ร่วมกับ
สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและหน่วยง�นในพื้นที่ ก่อให้เกิด
คว�มร่วมมือจ�กชุมชน ซึ่งมีผลช่วยลดและป้องกันผลกระทบจ�กก�รดื่มแอลกอฮอล์
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รวมถึงลดค่าใช้จ่ายจากการบริโภคสุราได้ด้วย เด่นชัยเป็นคนรุ่นใหม่ที่เห็นคุณค่าของ
ภูมิปัญญาไทย ทั้งในเรื่องการแพทย์แผนไทยและการเกษตร เขาเรียนรู้วิถีการทำ�นา
และพัฒนาวิธคี ดิ และแก้ปญ
ั หาด้วยการจัดการความรูเ้ ชิงพุทธ พร้อมถ่ายทอดและจัดตัง้
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพของเกษตรกรในหลากหลาย
รูปแบบ โดยมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และเกษตรกรให้มีสุขภาพดี มีรายได้พอเพียงในการดูแลตนเองและครอบครัว
ในโอกาสที่ เภสัชกร เด่นชัย ดอกพอง ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จากมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ขอแสดงความยินดีด้วย
บทกลอนดังนี้
แด่เด่นชัย ดอกพอง ผุดผ่องศรี
มุมานะแก้ปัญหาสารพัน			
ผู้ป่วยติดสเตียรอยด์คอยรักษา	
มุ่งขจัดปัดเป่าให้ปลอดภัย			
รณรงค์เขียนชื่อยาให้ผู้ป่วย		
ข้อบ่งใช้ไม่ซั้าซ้อนจึงผ่อนคลาย		
รณรงค์ละเลิกเหล้าเข้าพรรษา	
สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงกัน		
องค์ความรู้พื้นบ้านประสานคิด
สุขภาพกายใจไร้โรคา			
ทำ�ปุ๋ยคอกแทนเคมีที่ได้ผล		
ปลอดสารพิษปลอดภัยทุกประการ		
ชื่นชมศิษย์ เภสัช ม.อุบล		
สมคุณค่าแห่งรางวัลอันภูมิใจ		

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

เภสัชกรคนดีที่สร้างสรรค์
พร้อมยึดมั่นอุดมการณ์มองกว้างไกล
เร่งตรวจตราทุกพื้นที่วินิจฉัย
ยาปลอมปนลดได้ใจสบาย
เป็นตัวช่วยจำ�แนกแยกดังหมาย
การแพ้ยาอาจถึงตายรู้ได้พลัน
นโยบายประสานมาพาขุขันธ์
ช่วยปลอดเหล้าการพนันนั้นเลิกรา
ผลผลิตเพิ่มรายได้ไขปัญหา
เกษตรอินทรีย์รุดหน้ากล้าผลงาน
สร้างปัญญาให้ผู้คนเรื่องอาหาร
ผสมผสานการพอเพียงเคียงคู่ไทย
สร้างกุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่
เชิดชูไว้คนดีศรีสังคม.
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“เด่นชัย” บุคคลสำาคัญยิง่ ต่อความสำาเร็จ
นายธรรมรัฐ เตียนสิงห์
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลขนุน
นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เป็นทีย่ อมรับกันว่� “บุคล�กรส�ธ�รณสุข” เป็นบุคคล
สำ�คัญยิง่ ต่อคว�มสำ�เร็จในก�รจัดก�รสุขภ�พประช�ชนและก�รสร้�งเครือข่�ยให้เข้มแข็ง
แม้ในปัจจุบนั จะมีสอ่ื และแหล่งเรียนรูม้ �กม�ยให้ประช�ชนได้เรียนและดูแลสุขภ�พตนเอง
ห�กแต่ว่�บุคล�กรด้�นส�ธ�รณสุข ยังคงมีคว�มสำ�คัญเป็นลำ�ดับแรกในก�รให้คว�มรู้
เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภ�พที่เหม�ะสม อีกทั้ง
เป็นผูช้ แ้ี นะให้เกิดกระบวนก�รคิดและมีวจิ �รณญ�ณ ทีส่ �ม�รถเลือกรับข้อมูลส�รสนเทศ
ที่เป็นประโยชน์
แม้ว�่ ท่�นเภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง จะมีภ�ระม�กเพียงใด ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค
ในก�รปฏิบตั งิ �น ห�กต้องมีพนั ธกิจสำ�คัญ คือ ก�รมีสุขภ�พดีของประช�ชนทีต่ อ้ งทุม่ เท
เสียสละ และอุทศิ ตน ในขณะเดียวกัน บุคล�กรต้องปรับตัวให้ทนั ต่อคว�มเปลีย่ นแปลง
ต่�งๆ ในโลกยุคโลก�ภิวตั น์ พร้อมกับก�รดำ�รงตนให้เป็นแบบอย่�งทีด่ ดี ว้ ย “จิตวิญญ�ณ
ของผูใ้ ห้ดว้ ยคว�มสร้�งสรรค์” จึงเป็นทีน่ ่�ยินดีที่ท่�นเภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ได้สร้�ง
คุณง�นคว�มดี คว�มศรัทธ�และเป็นที่ยอมรับของสังคมไทยตลอดม�
เนือ่ งในว�ระอันเป็นก�รยกย่องเชิดชูเกียรติ กระผมในน�มตัวแทนผูอ้ �ำ นวยก�ร
โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล ในเครือข่�ยบริก�รสุขภ�พอำ�เภอขุขนั ธ์ ขอยกย่องเชิดชู
“สุดยอดบุคล�กรผู้มีอุดมก�รณ์และผลง�นที่สร้�งสรรค์” ในปีพุทธศักร�ช 2561
ผมขอแสดงคว�มยินดีกับท่�นเภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ที่ได้รับร�งวัลเภสัชกรดีเด่น
เพื่อสังคม และขอเป็นกำ�ลังใจให้เพื่อนบุคล�กรส�ธ�รณสุขทุกคนที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท
ในก�รจัดก�รสุขภ�พประช�ชนเพื่อประโยชน์ของปวงชนช�วไทยอย่�งแท้จริง
ขออ�ร�ธน�คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล�ยดลบันด�ลให้เพื่อน
บุคล�กรส�ธ�รณสุขประสบแต่คว�มสุข มีพลังก�ยและพลังใจทีเ่ ข้มแข็ง เพือ่ ก�รพัฒน�
ระบบก�รส�ธ�รณสุขและสุขภ�พประช�ชนตลอดไป.
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เภสัชกรผูอ้ ทุ ศิ ตนสร้างสรรค์ผลงานเพือ่ วิชาชีพ ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
อ.ดร.ภญ.สิริมา สุวรรณกูฎ
อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง เป็นเพื่อนนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์ คณะเภสัชศ�สตร์
มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี รุ่นที่ ๑ เด่นชัย ดอกพอง มีบุคลิกเป็นผู้นำ� มีคว�มมุ่งมั่น
จริงจัง ตั้งใจในก�รทำ�ง�น เพื่อนๆ ทุกคนได้มองเห็นศักยภ�พที่โดดเด่นในส่วนนี้ของ
เด่นชัยตั้งแต่ตอนที่เป็นนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์ เด่นชัยเข้�ร่วมกิจกรรม รวมทั้งเป็นผู้นำ�
ในก�รดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ ของส่วนรวมทั้งระดับคณะ และระดับมห�วิทย�ลัย
อย่�งเต็มที่ โดยในปีก�รศึกษ� ๒๕๔๐ ได้เป็นคณะทำ�ง�นในก�รจัดกิจกรรมบำ�เพ็ญ
ประโยชน์ของคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ในตำ�แหน่งรองประธ�นค่�ย
หมอย�สู่ชนบท เมื่อเป็นนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์ ชั้นปีที่ ๕ ได้ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกสโมสร
นักศึกษ�เภสัชศ�สตร์ ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๔๑ ซึ่งนอกจ�กจะมีผลง�นด้�นกิจกรรม
ที่ดีเด่นแล้ว เด่นชัย ดอกพอง ยังเป็นผู้ที่มีคว�มโดดเด่นด้�นคว�มรู้ท�งวิช�ก�รโดยมี
ผลก�รเรียนในระดับที่ดีเลิศอีกด้วย
เมื่อสำ�เร็จก�รศึกษ�เภสัชศ�สตรบัณฑิต จ�กคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
อุบลร�ชธ�นีแล้ว เภสัชกรเด่นชัยยังคงให้คว�มอนุเคร�ะห์และเสียสละเวล�ในก�ร
ช่วยเหลือกิจกรรมต่�งๆ ของท�งคณะฯ ในฐ�นะศิษย์เก่�อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ
ถึงแม้ว�่ จะมีภ�รกิจในง�นประจำ�ด้�นอืน่ ๆ ค่อนข้�งม�กก็ต�ม โดยดำ�รงตำ�แหน่งประธ�น
ชมรมศิษย์เก่�คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ระหว่�งปี พ.ศ. ๒๕๕๑๒๕๕๕ ซึ่งได้ผลักดันให้มีก�รจัดง�นประชุมวิช�ก�รของชมรมศิษย์เก่�ฯ ร่วมกับคณะ
เภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้�ของศิษย์เก่�
ก�รจัดทำ�ผ้�ป่�ส�มัคคีในน�มของชมรมศิษย์เก่�ฯ เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินกิจกรรม
ของคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ตลอดจนริเริ่มให้มีก�รจัดสรรทุน
มูลนิธ�เภสัชศาสตรเพื่อสังคม
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การศึกษาและทุนสนับสนุนกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาโดยชมรมศิษย์เก่าฯ และ
ทางชมรมศิษย์เก่าฯ ยังคงมีการดำ�เนินการมอบทุนการศึกษาแก่คณะฯ เป็นประจำ�ทุกปี
อย่างต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั อีกทัง้ ยังได้จดั ทำ�ร่างข้อบังคับการก่อตัง้ สมาคมศิษย์เก่าฯ
และผลักดันให้มกี ารจัดตัง้ สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในปัจจุบัน เภสัชกรเด่นชัยก็ยังคงเป็นที่ปรึกษาให้คณะทำ�งานในการจัด
กิจกรรมของศิษย์เก่า และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯและชมรมศิษย์เก่าอย่างเต็มที่
จากผลงานคุณภาพทุกด้านที่เภสัชกรเด่นชัยได้อุทิศตนเพื่อคณะฯ จึงทำ�ให้เภสัชกร
เด่นชัย ดอกพอง ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คือ “รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้านพัฒนาชุมชนและสังคม” และ “รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านพัฒนาวิชาชีพ สาขาสาธารณสุข
ชุมชน ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๗”
ในนามของตัวแทนเพือ่ นๆ รุน่ ที่ ๑ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดิฉันขอแสดงความชื่นชมยินดี และภูมิใจกับเภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ที่ได้รับรางวัลที่
ทรงคุณค่าจากมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคมให้เป็น “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑” ขอเป็นกำ�ลังใจให้เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ในการทำ�งาน อุทิศตนเพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่วิชาชีพ ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป.
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เภสัชกรชาวนา
เครือข่ายสถาบันวิจัยชาวนา (สวช.)

ในน�มทีมง�นสม�ชิกเครือข่�ยสถ�บันวิจัยช�วน� (สวช.) และสม�ชิกทุกคน
ขอขอบคุณทีค่ ณ
ุ หมอเด่นชัย ดอกพอง ได้ม�จุดประก�ยให้ทมี สวช.ได้มโี อก�สเรียนรูแ้ ละ
ได้เข้�รับก�รอบรมโครงก�รต่�งๆ ม�กม�ย เช่น โครงก�รเจริญต�มรอยพ่อเศรษฐกิจ
พอเพียง ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน หมูหลุมกูช้ พี ปุย๋ ชีวภ�พ เกษตรผสมผส�น หลุมพอเพียง
และอีกหล�กหล�ยโครงก�ร ซึ่งทำ�ให้คุณหมอได้นำ�พ�ทีมง�นเดินหน้�อย่�งมั่นใจ
จนประสบคว�มสำ�เร็จในแต่ละง�น
เป็นหมอดี หมอเด่น ทีเ่ ห็นใจ
เพือ่ นร่วมโลก ไม่ว�่ ใคร สูบ้ �กบัน่
ให้คว�มรู้ สูช่ มุ ชน ทุกคืนวัน
คิดสร้�งสรรค์ เพือ่ คว�มสุข ของประช�
หล�ยผลง�น สำ�เร็จได้ เพร�ะหมอเด่น
ทีเ่ ห็นเห็น เป็นเพร�ะมี คว�มเก่งกว่�
เก่งครองใจ ของเพือ่ นพ้อง ทุกเวล�
ดีใจที่ ได้เกิดม� ร่วมง�นกัน
ในโอก�สนี้ ทีมง�น และสม�ชิก สวช. ขอแสดงคว�มยินดีที่คุณหมอได้รับ
ร�งวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และขออวยพรให้คุณหมอเด่นชัย ดอกพอง จงประสบ
คว�มสำ�เร็จในทุกๆ ด้�น.
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เภสัชกรผู้มุ่งมั่นและตั้งใจในการทำางาน
ภก.บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล
เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ผมรู้จัก ภก.เด่นชัย ดอกพอง เมื่อประม�ณเกือบยี่สิบปีที่ผ่�นม� เด่นชัย
ม�บรรจุเป็นเภสัชกรประจำ�โรงพย�บ�ลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ตอนที่เห็นเข�
ครั้งแรกผมสัมผัสได้ว่�เข�เป็นคนที่มีบุคลิกแห่งคว�มมุ่งมั่นและตั้งใจในก�รทำ�ง�น
หล�ยครัง้ ทีผ่ มและเด่นชัยมีโอก�สได้ท�ำ ง�นร่วมกัน ในก�รขับเคลือ่ นง�นคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
เช่น ก�รแก้ไขปัญห�สเตียรอยด์ในพื้นที่ ซึ่งถือว่�ในยุคนั้นก�รจัดก�รสเตียรอยด์เป็น
ปัญห�ที่ย�กที่จะจัดก�ร แต่ด้วยสไตล์ก�รทำ�ง�นของเด่นชัย ที่เน้นก�รเข้�ถึงแก่นแท้
ของปัญห� ก�รให้คว�มสำ�คัญของก�รสร้�งเครือข่�ยคุ้มครองผู้บริโภค จ�กที่ง�น
คุ้มครองผู้บริโภคไม่มีใครรู้จัก ไม่มีใครให้คว�มสำ�คัญ และไม่รู้ว่�ต้องทำ�เพื่ออะไร
เด่นชัยส�ม�รถพิสจู น์ให้ทกุ คนได้เห็น และส�ม�รถสร้�งง�น สร้�งทีมง�นให้เป็นทีย่ อมรับ
ในพื้นที่ได้
ผมขอแสดงคว�มยินดีกับเด่นชัย ที่ได้รับร�งวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม
ซึ่งเป็นร�งวัลที่เหม�ะสมและคู่ควรกับบุคคลที่ทุ่มเทในก�รทำ�ง�นเพื่อประโยชน์
ต่อสังคม ซึง่ ทุกอย่�งมีอยูใ่ นตัวของเด่นชัย ถือว่�เป็นเพชรเม็ดง�มประดับวงก�รเภสัชกร
และเป็นบุคคลตัวอย่�งในก�รดำ�เนินง�นคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นที่ภ�คภูมิใจของ
จังหวัดศรีสะเกษ
สุดท้�ยนี้ผมขออวยพรให้เด่นชัย ประสบคว�มสำ�เร็จในหน้�ที่ก�รง�น และ
ชีวิตครอบครัว และคงคุณคว�มดี เป็นแบบอย่�งที่ดีตลอดไป.
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ประวัติและ¼ลงานดีเด่น
ของ เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๑๓๒๙๗

ตำาแหน่ง / ที่ทำางานปัจจุบัน

หัวหน้�ง�นคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มง�นเภสัชกรรมและก�รคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพย�บ�ลขุขันธ์ อำ�เภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๓๓๑๔๐

ที่อยู่ปัจจุบัน

๘๔/๖-๗ หมู่ ๘ ตำ�บลหนองฉลอง อำ�เภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
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ประวัติ
เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๗
ที่บ้านเลขที่ ๖๘ หมู่ ๔ ตำ�บลศรีตระกูล อำ�เภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นบุตรของ
นายเดียนและนางไสว ดอกพอง ครอบครัวมีอาชีพทำ�นา บนผืนนาประมาณ ๔๐ ไร่
ทีเ่ ป็นมรดกจากบรรพบุรษุ และพ่อแม่ซอ้ื เพิม่ เติม คุณปูค่ ณ
ุ ย่าคุณตาคุณยายก็เป็นชาวนา
อยูใ่ นหมูบ่ า้ นซึง่ ห่างไกลจากตัวอำ�เภอประมาณ ๑๘ กิโลเมตร พ่อและแม่ไม่ได้เรียนหนังสือ
แต่พอ่ สามารถอ่านออกเขียนได้เนือ่ งจากได้บวชเรียนทีว่ ดั บ้านไทร อำ�เภอไพรบึง ในจังหวัด
เดียวกัน วิถชี นบทต้องเรียนรูว้ ธิ กี ารทำ�นา เป็นการเรียนรูจ้ ากการพาทำ�ของคนรุน่ พ่อแม่
ต่อๆ กันมา คือตอนลูกยังเล็ก พ่อแม่ก็พาลูกไปนา ปล่อยให้เล่นตามประสาเด็กๆ
แต่ก็ได้ซึมซับวิถีชาวนา เมื่อโตขึ้นหน่อย พ่อแม่ก็จะพาลูกๆ ไปช่วยดำ�นา และเมื่อ
ยามพ่อแม่แก่ ลูกๆ สามารถทำ�นาได้เองแล้ว ก็จะวางมือและทำ�หน้าที่คอยติดตาม
กำ�กับ นีเ่ ป็นวิธกี ารสอนของชาวนาสมัยนัน้ ซึง่ เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ก็ได้ผา่ น
กระบวนการเหล่านี้เฉกเช่นลูกชาวนาทั่วไป
เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง เป็นลูกชายคนโตของพ่อแม่ มีน้องชาย ๑ คนและ
น้องสาว ๑ คน พ่อแม่มีลูกทั้งหมด ๓ คน ดังนี้
(๑) เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง จบการศึกษาปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบันทำ�งานที่โรงพยาบาลขุขันธ์ อำ�เภอขุขันธ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ สมรสกับแพทย์หญิงชโยมนต์ ดอกพอง อายุรแพทย์ ประจำ�โรงพยาบาล
ขุขันธ์ ซึ่งเป็นคนอำ�เภอขุขันธ์เช่นกัน ยังไม่มีบุตรธิดา
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(๒) นายไพบูลย์ ดอกพอง จบการศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันทำ�งานในตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
โรงงานผลิตอาหารที่จังหวัดสมุทรสาคร ยังไม่ได้สมรส
(๓) นางอัมพิกา ดอกพอง จบการศึกษาปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันทำ�งานที่โรงพยาบาลไพรบึง อำ�เภอไพรบึง จังหวัด
ศรีสะเกษ สมรสกับ ร.ต.อ.อภิชาติ ดวงมณี มีบุตรสาว ๑ คน

เด็กชายเด่นชัย ดอกพอง ไม่ได้เรียนชัน้ อนุบาล เพราะสมัยนัน้ โรงเรียนประถม
ประจำ�หมู่บ้าน คือ โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีงยังไม่มีชั้นอนุบาล จึงได้เริ่มเข้ารับการ
ศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ในระหว่างเรียนระดับประถมศึกษา
ได้เป็นหัวหน้าชั้นเกือบทุกปี ขณะศึกษาอยู่ชั้น ป.๖ ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขัน
ตอบปัญหาวันประถมศึกษา ได้ชนะเลิศอันดับ ๑ ของกลุม่ โรงเรียนในตำ�บลสะเดาใหญ่
อำ�เภอตาอุด ภายหลังเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แล้ว พ่อแม่ไม่อยากให้เรียนต่อ
ต้องการให้ออกจากการศึกษามาช่วยทำ�นา
จึงไม่ได้สมัครสอบเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในรอบแรก แต่ด้วย
ความเมตตาของคุณครูเสถียรและคุณครูบุญส่ง บุญสมยา ได้ช่วยอ้อนวอนกับพ่อแม่
และคุณตา ขอให้เด่นชัยได้เรียนต่อ จนกระทั่งทุกคนใจอ่อน จึงได้มาสมัครเข้าเรียนใน
รอบที่ ๒ และเป็นคนเดียวของโรงเรียนที่ได้เรียนต่อ ม.๑ ซึ่งเป็นแผนกช่าง ไม่ใช่สามัญ
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สอบได้ที่ ๑ ของห้องทุกปีอีก แต่เมื่อจบชั้น ม.๓ แล้ว พ่อแม่ก็เริ่มไม่แน่ใจอีกครั้งเรื่อง
การศึกษาต่อ เพราะมีตัวอย่างของคนในหมูบ่ า้ นว่า คนทีไ่ ปเรียนพอจบสูงๆ กลับมาอยู่
บ้านแล้ว ทำ�นาก็ไม่เป็น สู้คนที่ไม่เรียนไม่ได้ ประกอบกับตัวเด่นชัยเองก็เห็นใจพ่อแม่
ที่ต้องลำ�บาก และคิดว่าถ้าตนเองหยุดเรียน ก็จะมีแรงงานมาช่วยทำ�นาเพิ่มอีก ๑ คน
สามารถบรรเทาภาระพ่อแม่ แล้วค่อยส่งให้น้องๆ เรียนสูงๆ จะดีกว่า
ในช่วง ๑ ปีที่หยุดเรียนมาทำ�นา คุณพ่อได้พาเด็กชายเด่นชัยทำ�งานทุกอย่าง
ที่ชาวนาต้องทำ� ด้วยมุ่งหวังจะให้ลูกชายเป็นชาวนาที่ดีให้ได้ ได้แก่ การไถนาด้วยแรง
ควายกับคันไถ การหว่านข้าว การดำ�นา การใส่ปุ๋ย การดูแลระดับนํ้า เกี่ยวข้าว ขนข้าว
นวดข้าว เมือ่ เสร็จสิน้ จากกระบวนการทำ�นาจนได้ผลผลิตแล้ว ชาวนาสมัยนัน้ จะปลูกปอ
เด่นชัยก็ไปรับจ้างไถนาด้วยรถไถ ไร่ละ ๑๐๐ บาท ถ้าคราดด้วย ก็ได้ไร่ละ ๑๒๐ บาท
ไถได้วันละ ๕ ไร่ หลังเสร็จรับจ้างไถนา ก็ไปซื้อควายมาเลี้ยง ปลูกพริก ลงทุนขุดสระ
ขนาดเล็กเองเพื่อให้มีนํ้าเพียงพอ (ที่นาอยู่ไกลหมู่บ้าน ไม่มีรถแมคโครไปขุดให้)
เมือ่ หมดพริกก็ปลูกหอมต่อ และเมือ่ เข้าช่วงทีฝ่ นเริม่ ตก ก็จะไปรับจ้างไถนาให้คนอืน่ ก่อน
เมือ่ หมดงานรับจ้างจึงมาดูแลทีน่ าตนเอง ซึง่ สำ�หรับทีน่ าแปลงทีไ่ กลออกไปนัน้ จะต้อง
ออกไปนอนที่นาด้วย เพื่อไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปนา สมัยนั้นต้องดำ�นาเป็นเดือนๆ
เมื่อเสร็จจึงได้กลับบ้าน เป็นวัฏจักรของชาวนาเต็มขั้น เวลา ๑ ปีที่ต้องเป็นชาวนา
เป็นช่วงเวลาที่สำ�คัญมากที่ทำ�ให้ได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นชาวนาอย่างลึกซึ้ง
ซึ่งเป็นรากฐานที่นำ�มาสู่การก่อตั้งสถาบันวิจัยชาวนาในเวลาต่อมา
ในระหว่างไปนาทุกวัน ช่วงเช้าและเย็นๆ จะต้อนวัวควายผ่านโรงเรียนบ้าน
ละเบิกตาฮีงทุกวัน ซึ่งอยู่ในสายตาของครูเสถียร บุญสมยา โดยตลอด พอสบโอกาสที่
น้าชายของเด่นชัยสอบติดได้เข้าเรียนในหลักสุตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข ที่วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร ครูเสถียรจึงมาคุยกับพ่อแม่ว่า เด่นชัยเรียนเก่ง ถ้าได้เรียนต่อ
ก็น่าจะมีงานทำ�อาจได้รับราชการ ซึ่งพ่อแม่ก็เห็นด้วย ครูเสถียร บุญสมยา จึงพาไป
ฝากเข้าเรียน ม.๔ อีกครั้ง เพียงเทอมแรก แม้จะเพิ่งกลับมาจากหยุดเรียน ๑ ปี
ก็สามารถสอบได้ที่ ๑ ของโรงเรียน และสามารถจบ ม.๖ ด้วยเกรดเฉลี่ยสูงสุดของ
โรงเรียนขุขันธ์ และสอบติดโควตา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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รุ่นที่ ๑ ในปี ๒๕๓๗ ท่ามกลางความดีใจของคุณครู และพ่อแม่ เพราะเป็นคนแรก
ในประวัตศิ าสตร์ของโรงเรียนขุขนั ธ์ทส่ี อบติดคณะเภสัชศาสตร์ จึงเลือกเรียนทีน่ ่ี เพราะ
ใกล้บ้านและเหมาะกับตัวเองที่ถนัดวิชาเคมี รวมทั้งมีความสนใจที่จะไปอยู่จังหวัด
อุบลราชธานีที่มีวัดหนองป่าพงที่โด่งดังมาก

ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่านคณบดี คือ รศ.ดร.บังอร
	
  
ศรีพานิชกุลชัย ได้ปฐมนิเทศให้โอวาทว่า บัณฑิตจะต้องมี ๓ คุณ คือ คุณภาพ คุณธรรม
และคุณค่า การเป็นนักศึกษารุ่นที่ ๑ รุ่นบุกเบิกค่อนข้างลำ�บาก เพราะอุปกรณ์ยังไม่
พร้อม (วิชา ANATOMY ต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ระหว่างเรียนได้รับทุน
การศึกษาจากคณะฯ จากมหาวิทยาลัยและจากมูลนิธิเภสัชกรอุบลฯ รวมทั้งได้กู้เงิน
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (ซึ่งได้ชำ�ระแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๕๑) ด้วยความไว้วางใจจาก
เพื่อนๆ น้องๆ ในระหว่างเรียน จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ�หน้าที่สำ�คัญๆ เช่น เป็น
ประธานเชียร์รับน้องใหม่ ๒ ครั้ง ในช่วงปีที่ ๒ และ ๔ เป็นรองประธานค่ายอาสาหมอ
ยาสู่ชุมชนของคณะเภสัชศาสตร์ในช่วงปีที่ ๔ เป็นตัวแทนคณะฯเข้าร่วมค่ายเภสัช
ชนบทแห่ ง ประเทศไทย ครั ้ ง ที ่ ๑ และเป็ น นายกสโมสรนั ก ศึ ก ษาเภสั ช ศาสตร์
เมื่อศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๕ ในช่วงปิดเทอมกลับบ้าน ก็ยังช่วยพ่อแม่ไถนา รับจ้างไถนา
เลี้ยงวัวควาย กล่าวได้ว่าเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ช่วงเปิดเทอมและเป็นชาวนา
ช่วงปิดเทอม
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หลั ง จากจบการศึก ษาเภสัช ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปี
พ.ศ.๒๕๔๒ ได้เข้ารับราชการเป็นเภสัชกรใช้ทนุ ทีโ่ รงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
ซึง่ มีเภสัชกร ๑ คน เป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๐ เตียง ช่วง ๑ ปีทโ่ี รงพยาบาลเมืองจันทร์
ต้องทำ�หน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน และประธานกีฬาของโรงพยาบาล
มีมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว ๑ คัน ซึ่งเป็นคันที่ใช้ต่อเนื่องตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย (คันนี้
ได้มาเพราะแม่ขายข้าวได้ ๓ หมื่นบาท จึงซื้อให้ตอนเป็นนักศึกษาปีที่ ๓) ได้ใช้รถ
คันนี้ลงพื้นที่ทำ�งานชุมชนตลอด บางวันพี่ๆ ในสถานีอนามัยขณะนั้น ชวนเยี่ยม
หมู่บ้านช่วงกลางคืน ประชาคมหมู่บ้านทั้งเรื่องเภสัชกร สาธารณสุข อาชีพ การกิน
การอยู่ วันเสาร์อาทิตย์ ไม่ได้ขึ้นเวร จะออกไปกับพี่ๆ สถานีอนามัยลงพื้นที่ ทอดแห
หาปลา ทานอาหารกับชาวนาบ้าน ตอนเย็นๆ ในบางวันจะถือโอกาสไปวัด ๒ แห่ง คือ
วัดจันทวารี ซึง่ เป็นวัดทีล่ อ้ มรอบด้วยแอ่งนา้ํ มีตน้ ไม้ เป็นผืนป่าทีส่ มบูรณ์ และวัดป่า
สาขาหนองป่าพง
การทำ�งานที่นี่นอกจากทำ�งานในอำ�เภอแล้ว ในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วง
เหตุการณ์ทจุ ริตยา และต่อเนือ่ งด้วยการต่อสูต้ �ำ แหน่งใช้ทนุ น้องใหม่ เกิดเป็นตำ�แหน่ง
พนักงานราชการ จึงได้มีโอกาสช่วยงานชมรมเภสัชชนบทในขณะนั้น ทำ�ให้ได้มี
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โอกาสพบท่านอาจารย์อาวุโส ได้แก่ ท่านอาจารย์สำ�ลี ใจดี, อาจารย์นิยดา เกียรติยิ่ง
อังศุลี, อาจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์, อาจารย์วรรณา ศรีวิริยานุภาพ และอาจารย์อาวุโส
อีกหลายๆ ท่าน ทำ�ให้ได้เรียนรู้การทำ�งานทางสังคมด้วย
ในช่วงแรกไม่ได้คิดว่าจะย้ายจากโรงพยาบาลเมืองจันทร์ เพราะอยู่ที่นั่นก็มี
ความสุขดี แต่ในช่วงปลายของการใช้ทุนนั้น ชมรมเภสัชชนบท และอาจารย์สำ�ลี ใจดี
ได้เสนอโมเดลห้องยาชุมชนแบบไตรภาคี เพื่อเปิดโอกาสให้เภสัชกรใช้ทุนได้แสดง
บทบาทการดูแลชุมชนในเรือ่ งการใช้ยา จึงมีความสนใจ แต่ดว้ ยสภาพอำ�เภอเมืองจันทร์
ที่มีแค่ ๔ ตำ�บล คงไม่เหมาะเพราะเล็กเกินไป และคิดว่าอำ�เภอขุขันธ์น่าจะเหมาะสม
กว่า จึงได้ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลขุขนั ธ์ คือ ภก.นพพร
สุทธิพันธ์ เพื่อขอย้ายตัวเองมาเพื่อจะเปิดห้องยาชุมชนในอำ�เภอขุขันธ์ ซึ่งท่านก็สนใจ
และบอกว่า “ถ้าสนใจจะทำ�จริงจัง ให้ย้ายมาก่อน แล้วมาดูว่าจะทำ�อะไรได้บ้าง”
นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอีก ๒ ประการที่อยากขอย้ายคือ ประการแรก อยากมาอยู่บ้าน
ดูแลพ่อแม่และญาติพี่น้อง ประการที่สองคือ เห็นว่าการทำ�งานชุมชนต้องใช้เวลานาน
ในการสร้างต้นทุนทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนงาน ถ้าอยู่เมืองจันทร์ต่อก็น่าจะต้องอยู่
นาน เมื่อนานมากก็คงมีความผูกพันจนไม่อยากจะย้ายแล้ว ดังนั้น จึงตัดสินใจขอย้าย
กลับบ้านเกิดตั้งแต่ตอนนั้น
เดือนมิถนุ ายน ๒๕๔๓ จึงได้ยา้ ยมาปฏิบตั งิ านทีโ่ รงพยาบาลขุขนั ธ์ อำ�เภอขุขนั ธ์
เป็นอำ�เภอขนาดใหญ่ ประชากรประมาณ ๑.๕ แสนคนใน ๒๒ ตำ�บล สถานีอนามัย
๒๗ แห่ง เดือนเมษายนปีเดียวกันนี้ได้เข้าคัดเลือกเกณฑ์ทหาร จับฉลากได้ใบแดง
ดังนั้น เมื่อทำ�งานที่โรงพยาบาลขุขันธ์ได้ประมาณ ๕ เดือนก็ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ที่
ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี เป็นเวลา ๑ ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ลำ�บากมาก เพราะต้องลาออก
จากราชการ ไม่ได้เงินเดือนเภสัชกร ได้รบั เฉพาะเงินเดือนทหารประมาณ ๑ พันกว่าบาท
เมื่อปลดประจำ�การแล้วจึงได้มาปฏิบัติงานต่อเนื่องที่โรงพยาบาลขุขันธ์ ในช่วงปี ๒ ปี
แรกมีเภสัชกรแค่ ๒ คน การทำ�งานจึงค่อนข้างหนัก ทั้งดูแลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและ
งานด้านชุมชน ต่อมาภายหลังจึงมีน้องใหม่มาเพิ่มเติม
การทำ�งานที่โรงพยาบาลขุขันธ์นั้น ได้รับมอบหมายงานหลากหลายที่ท้าทาย
และมีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง เช่น เป็นประธานกีฬาอำ�เภอในการนำ�ทีมกีฬา
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

49

เข้าแข่งขันกีฬาสาธารณสุขระดับจังหวัด ๔ ปี เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ๒ ปี เป็นหัวหน้างานแพทย์แผนไทย ๑๒ ปี เป็นประธานกรรมการ
๕ ส ๓ ปี เป็นประธานกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒ ปี เป็นประธาน
คณะกรรมการวิจัยและการจัดการความรู้ ๒ ปี เป็นหัวหน้าคลังวัสดุการแพทย์ ๒ ปี
และงานอื่นๆ
เด่นชัยระลึกเสมอว่าตนเองเคยได้รับโอกาสและทุนการศึกษาจากคณะ
เภสัชศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงยินดีเมื่อเพื่อนๆและน้องๆ ขอให้ทำ�หน้าที่
ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี เป็นเวลา ๒ สมัย ในช่วงปี
พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ ได้รว่ มมือกับบรรดาศิษย์เก่า คณาจารย์ และกลุม่ เภสัชกรจังหวัด
อุบลฯจัดกองผ้าป่าและจัดงานคืนสู่เหย้า เพื่อหารายได้สำ�หรับประกอบกิจกรรมต่างๆ
ของคณะฯ เช่น การจัดทำ�พระพุทธรูปประจำ�คณะฯ การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
เภสัชศาสตร์
ในระหว่างทำ�งานที่โรงพยาบาลขุขันธ์ เกิดเหตุการณ์คุณตา คุณยายเสียชีวิต
จึงได้บวชหน้าไฟ ๒ รอบ และในปี ๒๕๔๙ ได้ลาบวช ๑๕ วัน ณ วัดป่าโนนกุดหล่ม
เมื่อสึกออกมาทำ�งานต่อ ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดกฐินสามัคคี เพื่อนำ�งบประมาณ
ไปใช้บำ�รุงพระพุทธศาสนา
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ประวัติการศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๐
พ.ศ. ๒๕๓๓
พ.ศ. ๒๕๓๗
พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๕๓
			
พ.ศ. ๒๕๕๘
			
			
			
			

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

ระดับและสถาบัน
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง จังหวัดศรีสะเกษ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รุ่นที่ ๑)
แพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคและ
จัดการสุขภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำ�นาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
วิทยาลัยการคุม้ ครอง ผูบ้ ริโภคด้านยาและสุขภาพแห่ง
ประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม
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ประวัติการฝึกอบรม

พ.ศ. ๒๕๕๑
			
พ.ศ. ๒๕๕๗
			
พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๙
			

ประวัติการทำ�งาน

Regional Conference on Revitalizing Primary
Health Care
ประชุมวิชาการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและ
สุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ณ กรุงเทพมหานคร
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
ประชุมวิชาการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ณ
กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓
				
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ปัจจุบัน
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หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลเมือง
จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทหารเกณฑ์ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี
หัวหน้างานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลขุขันธ์
หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ

เภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

บทบาท/หน้าที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

• โรงพยาบาลขุขันธ์
๑) หัวหน้างานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนและการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
๒) ประธานกรรมการพัฒนาบุคลากร รพ.ขุขันธ์
๓) กรรมการและเลขานุการเครือข่ายประสานงานสาธารณสุขอำ�เภอขุขันธ์
๔) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำ�เภอ
๕) หัวหน้างานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๐

• ระดับภาค/เขต/จังหวัด/ประเทศ
๑) รองประธานกรรมการพัฒนาเภสัชกรรมปฐมภูมิ เขต ๑๐
๒) กรรมการพัฒนา Service Plan สาขาแพทย์แผนไทย จังหวัดศรีสะเกษ
๓) ผู้ประสานงานโครงการการจัดการสเตียรอยด์โดยชุมชน เขต ๑๐
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

53

๔) ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายทันตะ-เภสัชบุคลากรใน
การทำ�งานระบบสุขภาพชุมชน สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕
๕) ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ “ซองยาต้องมีชื่อยา” ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายทันตะ-เภสัชบุคลากรในการทำ�งานระบบ
สุขภาพชุมชน สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕
๖) กรรมการสถาบันวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๒
๗) กองบรรณาธิการวารสารโรงพยาบาลชุมชน คอลัมน์เภสัชชนบท
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐
๘) กรรมการชมรมเภสัชชนบท พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘

• มหาวิทยาลัย
๑) อาจารย์พิเศษคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
๒) ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕
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สมาชิกของชมรมหรือสมาคม
๑) ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยชาวนา (สวช)
๒) ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาสังคมขุขันธ์
๓) ประธานกองทุนหมูกู้ชีพและกองทุนวัว เครือข่ายสถาบันวิจัยชาวนา
๔) ผู้ประสานงานเครือข่ายลดละเลิกแอลกอฮอล์ อำ�เภอขุขันธ์
๕) ผู้ประสานงานโครงการเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า พื้นที่อีสานใต้ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
๖) ผู้ประสานงานเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ อำ�เภอขุขันธ์
๗) ที่ปรึกษาชมรมคนใจเพชร อำ�เภอขุขันธ์
๘) ที่ปรึกษาเครือข่ายนักวิจัยชาวนา อำ�เภอขุขันธ์
๙) กรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อำ�เภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
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รางวัลที่ได้รับ

๑) ผลงานวิชาการดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง การจัดการ
สเตียรอยด์โดยเครือข่ายชุมชนตำ�บลศรีตระกูล อำ�เภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
๒) ๑ ใน ๑๒ เครือข่ายคนทำ�ดี โครงการโอสถสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า จาก
มูลนิธิโอสถสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
๓) ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น ด้ า นพั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คม จากคณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
๔) ศิษย์เก่าดีเด่นด้านพัฒนาวิชาชีพ สาขาสาธารณสุขชุมชน เนื่องในงาน
“สองทศวรรษแห่งความภูมิใจ คืนสู่เหย้าชาวเภสัชฯ ม.ทราย” จากคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗
๕) ศิษย์เก่าคนดีศรีขุขันธ์ จากโรงเรียนขุขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๖) บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดศรีสะเกษ จากมูลนิธสิ าธารณสุขจังหวัด
ศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๖๑
๗) เภสัช กรคนดีศรีอีสาน จากคณะเภสัชศาสตร์ ภาคอีส าน ๓ สถาบัน
(ขอนแก่น อุบลราชธานีและมหาสารคาม) พ.ศ. ๒๕๖๑
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ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์และเผยแพร่

๑) เด่นชัย ดอกพอง. การประเมินผลโครงการการจัดการสเตียรอยด์โดย
เครือข่ายชุมชนตำ�บลศรีตระกูล อำ�เภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิชาการ
สาธารณสุข ๒๕๕๓, ๑๙(๕): ๘๔๕-๘๕๓.
๒) เด่นชัย ดอกพอง, กรแก้ว จันทรภาษา. การให้ข้อมูลยาของคลินิกและ
ร้านขายยาแก่ผู้ป่วยอําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารอาหารและยา ๒๕๕๔,
๑๘(๑): ๒๓-๓๐.
๓) เด่นชัย ดอกพอง. การจัดการสเตียรอยด์โดยเครือข่ายชุมชนจังหวัด
ศรีสะเกษ. รายงานสถานการณ์ระบบยาประจำ�ปี ๒๕๕๔: ๕๘-๖๒.
๔) เด่นชัย ดอกพอง. การประเมินผลโครงการจัดการความเสี่ยงผลิตภัณฑ์
สุขภาพไม่ปลอดภัยที่ปรากฏในหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ (Single Window) โดย
เครือข่ายชุมชนตำ�บลโคกเพชร อำ�เภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารโรงพยาบาล
สกลนคร ๒๕๕๙, ๑๙(๑): ๙๘-๑๑๑.

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
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• ผลงานในภาพรวม

๑) การสร้างแบบค้นหา คัดกรอง ส่งต่อ และวินิจฉัยผู้ป่วยติดสเตียรอยด์
ทำ�ให้ได้ค้นพบผู้ป่วยติดสเตียรอยด์และนำ�เข้าสู่ระบบการรักษาที่ถูกต้อง ซึ่งมีการนำ�
แนวทางนี้ไปใช้ในจังหวัดต่างๆ เช่น อุบลราชธานี สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร
ขอนแก่น อำ�นาจเจริญ ฯลฯ
๒) การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รพ.สต.และอสม.ในการเฝ้าระวังยา อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านค้า ร้านชำ� และตรวจประเมิน ปีละ ๒ ครั้ง
๓) การจัดทำ�ระบบรับเรื่องร้องเรียนโดยบูรณาการร่วมกับระบบ SRRT เพื่อ
รับเรือ่ งร้องเรียน และลงพืน้ ทีเ่ พือ่ แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอำ�เภอขุขนั ธ์ ทัง้ เรือ่ งโรค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�ผิด
๔) การทำ�หน้าที่เ ป็นกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำ�เภอ ในฐานะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมายจากระดับจังหวัด เขต อย.
และกระทรวง เช่น การตรวจสถานทีผ่ ลิตอาหาร สถานพยาบาล ร้านขายยา ร้านค้า ฯลฯ
ครอบคลุมทั้งก่อนอนุญาตและภายหลังอนุญาต และการเฝ้าระวังความปลอดภัย
การกระทำ�ผิดกฏหมาย
๕) การดำ�เนินงานส่งเสริมการผลิตนํ้าดื่มประชารัฐและนํ้าดื่มชุมชน โดยมี
ส่วนร่วมในการพาทำ�ตัง้ แต่การดูสถานที่ เขียนแบบ ทีป่ รึกษาการก่อสร้าง การขอมาตรฐาน
อย. ทำ�ให้ชุมชนสามารถผลิตนํ้าดื่มที่ผ่านการรับรองจาก อย. ได้ รวมถึงเป็นที่ปรึกษา
ด้านอื่นๆ เพื่อให้โรงงานนํ้าชุมชนสามารถแข่งขัน สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน
๖) การร่วมกับทีมสุขภาพทั้งจากโรงพยาบาล สำ�นักงานสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ในการพัฒนาวิชาการจากงานประจำ� ทำ�ให้ในปี
๒๕๖๐-๒๕๖๑ อำ�เภอขุขันธ์ มีจำ�นวนผลงานวิชาการพัฒนาสุขภาพประชาชนที่ได้
เข้าร่วมนำ�เสนอในระดับจังหวัดศรีสะเกษ เป็นลำ�ดับที่ ๑ ของจังหวัด
๗) การพัฒนาคลินิกให้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของ
โรงพยาบาลขุขันธ์ให้ได้มาตรฐาน และผ่านการประเมินเป็นลำ�ดับที่ ๑ ของจังหวัด
ศรีสะเกษ ในปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒
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๘) การร่วมมือกับสถาบันวิจยั ชาวนา และเครือข่ายชาวนา รณรงค์ให้ประชาชน
ปลูกยางนาและไม้ยืนต้นอื่นๆ เพื่อเป็นไม้สร้างบ้าน สินทรัพย์ มรดก และบำ�นาญ
ชาวนา ทั้งในอำ�เภอขุขันธ์และอำ�เภอใกล้เคียง
๙) การร่วมมือกับ สถาบันวิจ ัยชาวนา และเครือข่ายชาวนา รณรงค์ให้
ประชาชนหมักปุ๋ยชีวภาพ เพื่อใช้ในนาข้าว ในการต้นไม้และในการปลูกผัก
๑๐) การร่วมมือกับมูลนิธโิ อสถสภา และทีมสุขภาพอำ�เภอขุขนั ธ์ อำ�เภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ และอำ�เภอลำ�ดวน จังหวัดสุรนิ ทร์ ในการให้ความช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
และผู้ยากไร้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การสร้างบ้านให้ การส่งเสริมอาชีพต่างๆ (เช่น ให้
หมูหรือวัวไปเลี้ยง มอบจักรเย็บผ้าให้)
๑๑) การร่วมมือกับสถาบันวิจยั ชาวนา และเครือข่ายชาวนา ก่อตัง้ ร้านอาหาร
สถาบันวิจัยชาวนา เพื่อจำ�หน่ายอาหารปลอดภัยและราคาถูกแก่ผู้รับบริการ รวมถึง
การปันผลกำ�ไรไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
๑๒) การร่วมมือกับครูบาคำ�เดื่อง ภาษี และปราชญ์ชาวบ้าน อบรมพัฒนา
ศักยภาพชาวนาให้สามารถทำ�การเกษตรที่พึ่งตนเองได้ ครอบคลุมชาวนาทั้งในอำ�เภอ
ขุขันธ์ อำ�เภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ และอำ�เภออื่นในจังหวัดใกล้เคียง
๑๓) การร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล จัดทำ�สวนผักปลอดสารพิษ
ทำ�ปุย๋ หมักจากใบไม้ และจัดทำ�สวนสมุนไพรสำ�หรับเป็นตัวอย่างและยังเป็นแหล่งอาหาร
ปลอดภัยสำ�หรับเจ้าหน้าที่อีกด้วย
๑๔) การร่วมมือกับทีมสุขภาพและ อสม.ตำ�บลโคกเพชร สร้างรูปแบบให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบและคุ้มครองตนเองจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย
โดยใช้ระบบหน้าต่างเตือนภัย (Single Window) เป็นเครื่องมือ ส่งผลให้ประชาชน
ร้อยละ ๗๐ เกิดความปลอดภัย และขยายผลในพื้นที่อื่นๆ อีกด้วย
๑๕) การร่ ว มมื อ กั บ สำ � นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สปสช.)
สร้างระบบคัดกรองผู้ป่วยตับอักเสบในชุมชน ทำ�ให้สามารถค้นพบผู้ป่วยที่ดื่มสุรา
จนถึงขั้นตับอักเสบ และนำ�เข้าสู่ระบบการรักษาและให้คำ�ปรึกษาเพื่อให้เลิกดื่ม
แอลกอฮอล์
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๑๖) การร่วมมือกับทีมสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล จัดตั้ง
คลินิกเลิกเหล้าและบุหรี่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลทุกแห่ง
๑๗) การร่วมมือกับสถาบันวิจัยชาวนาและ อสม.อำ�เภอขุขันธ์ รณรงค์ให้
ประชาชนปลูกรางจืด และใช้รางจืดอย่างถูกต้อง เพือ่ ขับสารพิษทีไ่ ด้รบั จากผักอาหาร
ที่ไม่ปลอดภัยออกจากร่างกาย
๑๘) การร่วมมือกับสถาบันวิจัยชาวนาและ อสม.อำ�เภอขุขันธ์ รณรงค์ให้
ประชาชนใช้นํ้ามันไพลทานวดอาการปวดเมื่อยจากการทำ�การเกษตร เพื่อลดการใช้
NSIADs และสเตียรอยด์ที่มีอันตราย
๑๙) การร่วมมือกับพระมหาสุภาพ พุทธวิริโย เครือข่ายชาวนา สถาบันวิจัย
ชาวนา รณรงค์ให้ชาวนาอำ�เภอขุขันธ์ ๑,๐๐๐ ครัวเรือน และบรรดาครูประจำ�โรงเรียน
ในอำ�เภอขุขันธ์ ไพรบึง ปรางค์กู่ ภูสิงห์ จำ�นวน ๒๒๐ โรงเรียน จัดทำ�การเกษตรแบบ
หลุมพอเพียงในพื้นที่บ้านของตนเองและพื้นที่ในโรงเรียน
๒๐) การร่วมมือกับเทศบาลตำ�บลห้วยเหนือ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าอีสานใต้
จัดทำ�ถนนอาหารปลอดภัย (ร้านอาหารผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste มี
ร้านขายผักปลอดสารพิษของเครือข่ายสถาบันวิจัยชาวนา) ไร้แอลกอฮอล์ (ไม่ขาย ไม่
อนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์)
๒๑) การร่วมมือกับ คณะสงฆ์และเครือข่ายประชาสังคมขุขันธ์ รณรงค์
ให้งานศพปลอดเหล้าทุกหมู่บ้าน ช่วยประหยัดค่าเหล้าแก่เจ้าภาพงานศพได้งานละ
๓๐,๐๐๐ บาท เฉลี่ยทั้งอำ�เภอ ปีละ ๒๐ ล้านบาท และยังขยายผลไปสู่การปลอดการ
พนันอีกด้วย
๒๒) การร่วมมือกับสภาวัฒนธรรม องค์กรงดเหล้าอีสานใต้ และเครือข่าย
ประชาสังคมขุขนั ธ์ รณรงค์ให้ประชาชนลดละเลิกแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลแซนโฎนตา
(๗ วัน) ทำ�ให้ช่วยลดค่าเหล้าได้ ๑๕ ล้านบาทต่อปี โดยไม่มีเหล้าในขบวนแห่และลด
การดื่มในครัวเรือน
๒๓) การร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลโคกเพชร นำ�พาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลทุกแห่งในอำ�เภอขุขันธ์ ขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายคนใจเพชร
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(คนที่เลิกเหล้าได้ ๓ ปี) เป็นอำ�เภอแรกของจังหวัดศรีสะเกษ (มีคนเลิกได้ครอบคลุม
ทุกตำ�บลในอำ�เภอขุขันธ์)
๒๔) การร่วมมือกับเครือข่ายประชาสังคมขุขันธ์ รณรงค์ยุติความรุนแรง และ
สร้างธรรมนูญตำ�บลเพื่อแก้ปัญหาเยาวชนทะเลาะวิวาท การดักตีดักต่อย ปี ๒๕๕๕
เรือ่ งนีไ้ ด้รบั การจัดให้เป็นวาระหลักของอำ�เภอขุขนั ธ์ และสามารถแก้ปญ
ั หาได้ โดยเฉพาะ
พืน้ ทีต่ �ำ บลตะเคียนช่างเหล็กและตำ�บลลมศักดิอ์ นั เป็นพืน้ ทีส่ แี ดงของเรือ่ งนีก้ ารร่วมมือ
กับมูลนิธิโอสถสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า จัดตั้งกองทุนหมูกู้ชีพ และกองทุนวัว เพื่อช่วย
ชาวนา และผู้ยากไร้ โดยยืมไปเลี้ยงเอาลูก และการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ที่จำ�เป็น
สำ�หรับคนยากไร้ เช่น การให้จักรเย็บผ้า การร่วมสร้างที่อยู่อาศัย ฯลฯ และยังขยาย
ผลไปสู่อำ�เภอลำ�ดวน อำ�เภอโนนคูณ
๒๕) การร่วมมือกับสถาบันวิจัยชาวนา รณรงค์ให้ชาวนาขายข้าวสารแทน
ข้าวเปลือกในปีที่ข้าวเปลือกราคาถูก และจัดทำ�ข้อเสนอต่อระดับนโยบายเพื่อให้
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เปิดพื้นที่ให้ชาวนาขายข้าวสารและผลผลิตทางการเกษตร
รวมทั้งให้มีการซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกเครือข่ายฯในราคาสูงกว่าท้องตลาดเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนด้วย
๒๖) การร่วมมือกับปกครองอำ�เภอ กำ�นันผู้ใหญ่บ้านและท้องถิ่น รณรงค์
ขยายผลจากงานศพปลอดเหล้าและการพนัน ให้ครอบคลุมปลอดเหล้าในงานบวช
งานบุญกฐินและงานบุญอัฐิ โดยนายอำ�เภอกำ�หนดให้เป็นวาระของอำ�เภอขุขันธ์
๒๗) การร่วมมือกับเครือข่ายหมอดินอำ�เภออาสา จัดหาแหล่งนํ้าสำ�หรับ
ชาวนาที่ขาดแคลนนํ้า และต้องการมีสระนํ้าพื่อการเพาะปลูกและทำ�การปศุสัตว์
๒๘) การร่วมกับสถาบันวิจัยชาวนา สอนการทำ�บัญชีครัวเรือนแก่ประชาชน
ให้รู้จักตนเองว่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เห็นปัญหาและนำ�มาวางแผนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัว
เรือนได้
๒๙) การทำ�หน้าที่เป็นวิทยากรด้านคุ้มครองผู้บริโภคแก่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และโรงเรียน เป็นต้น
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ผลงานดีเด่นเพื่อสังคม
๑) งานการดูแลผู้ป่วยติดสเตียรอยด์
ชาวขุขนั ธ์สว่ นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มักมีอาการปวดเมือ่ ยจากการ
ทำ�งาน ผูส้ งู อายุมปี ญ
ั หากินข้าวไม่ได้ นอนไม่หลับ ปวดเมือ่ ย จึงขวนขวายหายามากิน
เมื่อได้กินยาที่มีสเตียรอยด์ปลอมปนทั้งในยาชุด ยาลูกกลอน ยานํ้าสมุนไพร หรือ
การฉีดยา ฉีดเข้าข้อ ฯลฯ พอหมดฤทธิ์ยาก็ไม่สบายแบบเดิมอีก จึงไปหายากิน ยาฉีด
เพิ่มขึ้น โดยผู้ป่วยไม่รู้ตัวว่าเป็นอาการติดยา เมื่อติดมากๆ ก็รับยาบ่อยขึ้น จนติดยา
รุนแรง ภูมคิ มุ้ กันลดลง ผูป้ ว่ ยเหล่านีเ้ มือ่ ร่างกายอยูใ่ นภาวะ Stress เช่น เจ็บป่วย ติดเชือ้
ก็อาจจะจึงเสียชีวิตได้โดยง่าย
ดังนั้น ในปี ๒๕๕๐ จึงได้ร่วมกับ ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม คบ.เขต ๑๐
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดทำ�โครงการ การจัดการสเตียรอยด์โดย
เครือข่ายชุมชนตำ�บลศรีตระกูล อำ�เภอขุขนั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กำ�หนดแนวทางการค้นหา
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คัดกรอง ส่งต่อ และวินิจฉัยผู้ป่วยติดสเตียรอยด์ เพื่อค้นหาผู้ป่วยที่ติดสเตียรอยด์
ให้เจอ และนำ�เข้าสู่ระบบการรักษาที่ถูกต้อง โดยหลักการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น (อสม.) หมออนามัยบ้านโนน และสหวิชาชีพในโรงพยาบาลขุขนั ธ์
ดำ�เนินการในตำ�บลศรีตระกูล อำ�เภอขุขนั ธ์ ซึง่ เป็นตำ�บลบ้านเกิดของเภสัชกรเด่นชัย เอง
นอกจากนี้ยังได้รณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจพิษภัยสเตียรอยด์โดยใช้สื่อรถ
ขยายเสียงวิง่ ตามหมูบ่ า้ น นับเป็นสือ่ ทีด่ ที ส่ี ดุ สำ�หรับชุมชน รวมทัง้ รณรงค์ให้ประชาชน
นำ�ไพลมาทอดได้ “นํ้ามันไพล” สำ�หรับนวดแก้ปวดเมื่อย เพื่อเป็นทางเลือกไม่ใช้ยา
แก้ปวด ยาชุดทีม่ สี เตียรอยด์ปนเปือ้ น ในปี ๒๕๕๑ จึงขยายผลให้ครอบคลุมทัง้ อำ�เภอขุขันธ์

ในการประเมินผลโครงการนี้นั้น ทีมงานได้พยายามพัฒนางานประจำ�นี้ให้
เป็นวิชาการ และได้นำ�ผลงานวิชาการนี้ไปนำ�เสนอและได้รับ “รางวัลผลงานวิชาการ
ดีเด่น” ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำ�ปี ๒๕๕๒ ประเภท Oral
Presentation สาขาระบบยาและการคุ้มครองผู้บริโภค
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ในปี ๒๕๕๒ ร่วมมือกับเครือข่ายเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ
และแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ขยายผลให้ครอบคลุมอำ�เภออื่นๆ
ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยจัดประชุมชี้แจง ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ ณ สำ�นักงาน
สาธารณสุขอำ�เภอขุขันธ์

ปี ๒๕๕๔ ร่วมกับแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
พัฒนาชุดความรู้ที่สามารถสื่อสารสู่สาธารณะได้ และสื่อสารสู่ประชาชนผ่านสื่อต่างๆ
เช่น หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ ทำ�ให้เกิดผลกระทบในภาพกว้างมากขึ้น
ปี ๒๕๕๕–๒๕๕๖ ร่วมกับแผนงานเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายทันตะเภสัชบุคลากรฯ และเครือข่ายเภสัชกรจังหวัดต่างๆ ได้แก่ ยโสธร อุบลราชธานี
อำ�นาจเจริญ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ขยายการดำ�เนินงานสู่จังหวัดเหล่านี้ ทำ�ให้มีการ
คัดกรองผู้ป่วยติดสเตียรอยด์ทั่วพื้นที่อีสานใต้
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การดำ�เนินงานในช่วง ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
เพราะมีเครื่องมือในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ ระบบหน้าต่างเตือนภัย
(Single Window) ทีพ่ ฒ
ั นาโดยศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี และแผนงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำ�ให้สามารถตรวจ
สอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งยา อาหาร เครื่องสำ�อางที่ไม่ปลอดภัยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
ในปี ๒๕๕๘ ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ อสม. และประชาชนตำ�บลโคกเพชร
อำ�เภอขุขันธ์ และวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
(วคบท.) พัฒนารูปแบบบูรณาการระหว่างการค้นหา คัดกรอง ส่งต่อ และวินจิ ฉัย ร่วมกับ
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยให้ อสม.ไปค้นหาผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัยที่ใช้อยู่
ว่าปรากฏในระบบหน้าต่างเตือนภัยหรือไม่ และคนที่ใช้อยู่มีอาหารติดสเตียรอยด์
หรือไม่ โดยใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ ช่วยทำ�ให้ประชาชนได้รบั ทราบ และเลิกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยได้มากขึ้น ในขณะที่ผู้ใช้จนติด ก็ได้รับการส่งต่อเข้าสู่ระบบ
การรักษาอย่างถูกต้อง
ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายแก้ปัญหาสเตียรอยด์
อย่างจริงจัง ทำ�ให้หลายๆ จังหวัดได้นำ�แนวทางนี้ไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง เภสัชกร
เด่นชัยก็ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้จังหวัดต่างๆ ทราบถึงวิธีการค้นหา
คัดกรอง ส่งต่อ วินิจฉัยผู้ติดสเตียรอยด์
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ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ร่วมกับแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
(กพย.) และเครือข่ายเภสัชกรในเขตสุขภาพที่ ๑๐ (อุบลราชธานี, ยโสธร, มุกดาหาร,
อำ�นาจเจริญ, ศรีสะเกษ) ดำ�เนินการหาความชุกผูป้ ว่ ยติดสเตียรอยด์ใน ๕ จังหวัด จาก ๓๐
หมู่บ้าน ได้ข้อสรุปว่าในประชาชน ๑,๐๐๐ คน จะมีผู้ติดสเตียรอยด์ ๑ คน ซึ่งเป็นฐาน
ข้อมูลเป้าหมายจำ�นวนผู้ป่วยที่ต้องค้นหาให้เจอ และนำ�เข้าระบบการรักษาที่ถูกต้อง
ในระหว่างดำ�เนินการ พบว่า เมื่อประชาชนทราบถึงอันตรายของสเตียรอยด์
แล้ว แต่เวลาไปรับยา ที่คลินิกหรือร้านขายยา แม้จะมีสเตียรอยด์ แต่ก็มิอาจทราบได้
เพราะส่วนใหญ่ไม่เขียนชื่อยาบนซองยา ทำ�ให้ประชาชนยังคง มีความเสี่ยงจากการ
ได้รับสเตียรอยด์ จึงได้ร่วมมือกับแผนงานเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายทันตะ-เภสัช
บุคลากรฯ นิสติ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัย
อื่นๆ รวมทั้งเครือข่ายเภสัชกร และภาคประชาชน ดำ�เนินโครงการทั่ว ประเทศ
โดยร่วมกันรณรงค์ให้มี ชื่อยาบนซองยา วิธีการรณรงค์มีทั้งการทำ�จดหมายเปิดผนึก
การให้ข่าวทางหนังสือพิมพ์ การติดสติ๊กเกอร์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
และร้านขายยาทั่วประเทศ การทำ�หนังสั้นเพื่อเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (youtube)
การจัดขบวนรณรงค์ รถแห่ ติดป้ายริมทาง เพื่อให้เกิดความตื่นตัวทางสังคม ทำ�ให้
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ประชาชนเห็ นปัญ หา และมีความต้องการชื่อยาบนซองยา ทั้งนี้ส ภาเภสัชกรรม
กำ�หนดให้การให้ข้อมูลยาที่ครบถ้วนเป็นธีม งานของสัปดาห์เภสัชกรรมในช่วงนั้นด้วย

ผลการนำ�แนวทางมาใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน ทำ�ให้มีคนไข้ในอำ�เภอ
ขุขันธ์ที่ถูกค้นพบและเข้าสู่ระบบรักษาอาการติดสเตียรอยด์ที่ถูกต้องจนหายขาด
จำ�นวน ๓๖๐ ราย
๒) การบูรณาการให้ชาวขุขันธ์ลดละเลิกแอลกอฮอล์
จังหวัดศรีสะเกษเคยได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่บริโภคแอลกอฮอล์เป็นลำ�ดับที่ ๕
ของประเทศ โดยอำ�เภอขุขันธ์ เป็นอำ�เภอที่มีการบริโภคแอลกอฮอล์เป็นลำ�ดับต้นๆ
ของจังหวัด การดื่มแอลกอฮอล์เป็นทั้งปัญหาสุขภาพ และปัญหาสังคม เภสัชกร
เด่นชัย ดอกพอง จึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายประชาสังคมขุขันธ์ และภาคีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนชาวขุขันธ์ลดละเลิกการบริโภคแอลกอฮอล์ อย่างต่อเนื่อง
ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ร่วมกับฝ่ายคณะสงฆ์ ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง
และเครือข่ายประชาสังคมขุขนั ธ์ รณรงค์งานศพปลอดเหล้า ทำ�ให้เกิดวัฒนธรรมงานศพ
ปลอดเหล้าทุกหมู่บ้าน โดยช่วยลดค่าเหล้า ในงานศพ เฉลี่ยงานละ ๓๐,๐๐๐ บาท
รวมทัง้ อำ�เภอประหยัดได้ปลี ะ ๒๐ ล้าน ทำ�ให้ให้เจ้าภาพ มีเงินเหลือ ลูกหลานไม่มหี นีส้ นิ
จากการจัดงาน ป้องกันอุบตั เิ หตุในการขับขีม่ าช่วยงานและกลับจากการมาร่วมงานศพ
และต่อมาได้ขยายให้ครอบคลุมเป็นงานศพปลอดเหล้า และปลอดการพนันด้วย
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ปี ๒๕๕๖ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล จัดตัง้ คลินกิ เลิกเหล้า บุหรี่
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ทุกแห่ง โดยพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้บำ�บัด
จัดหายาและเครือ่ งมือทีจ่ �ำ เป็น สนับสนุนให้ รพ.สต. สามารถเปิดให้บริการคลินกิ เลิกเหล้า
บุหรีไ่ ด้ ทำ�ให้ผตู้ อ้ งการเลิกเหล้า สามารถเข้ารับบริการที่ รพ.สต. ใกล้บา้ นได้โดยสะดวก
ไม่ตอ้ งเสียเวลาเดินทางมาถึงโรงพยาบาลในตัวเมือง เป็นแนวทางทีอ่ �ำ เภออืน่ ๆ มาศึกษา
ดูงาน แล้วนำ�ไปใช้ต่อได้

ปี ๒๕๕๗ ร่วมกับเทศบาลตำ�บลเมืองขุขันธ์ องค์กรงดเหล้าอีสานใต้ และ
ภาคีเครือข่าย จัดถนนอาหารปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ เพื่อให้บริการอาหารสะอาด
ปลอดภัย และไม่ขายเหล้าทุกชนิด เน้นร้านอาหารที่เป็นจุดแวะพักสำ�หรับคนที่เดิน
ทางผ่านเมืองขุขันธ์ในช่วงคํ่าคืน
ปี ๒๕๕๘ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำ�เภอขุขนั ธ์ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าอีสานใต้
และเครือข่ายประชาสังคมขุขันธ์ รณรงค์ประเพณี “แซนโฎนตา…ปลอดเหล้า ไม่ดื่ม
ไม่เมา เรา ก็รวมญาติได้” ซึง่ เป็นประเพณีไหว้บรรพบุรษุ ของคนไทยเชือ้ สายเขมร เพือ่ ลด
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การบริโภคแอลกอฮอล์ในช่วงแซนโฎนตาในทุกปี จากการเก็บข้อมูลในปี ๒๕๕๘
สามารถลดการบริโภคเหล้าในช่วงแซนโฎนตา (๗ วัน) ได้ ๑๕ ล้านบาท และร่วมกับ
ปกครองอำ�เภอขุขันธ์ และภาคีเครือข่าย รณรงค์ สงกรานต์ปลอดภัย และ งดเหล้า
เข้าพรรษา ด้วย

ปี ๒๕๕๙ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล และสำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ(สปสช) จัดระบบการคัดกรองผูป้ ว่ ยตับอักเสบจากการดืม่ แอลกอฮอล์
โดยเจาะค่า AST เพื่อใช้ผลค่าตับอักเสบเป็นตัวบ่งชี้อันตรายที่เกิดขึ้น และนำ�ผู้ดื่ม
เข้าสู่ระบบการให้คำ�ปรึกษา การรักษาด้วยยาและให้แนะนำ�เลิกเหล้า
ปี ๒๕๖๐ ร่วมกับฝ่ายปกครองอำ�เภอขุขันธ์ กำ�นันผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น และ
เครือข่ายประชาสังคมขุขนั ธ์ ทำ�สัญญาประชาคมเพือ่ ขยายขอบเขตงานบุญปลอดเหล้า
เพิ่มเติมจากงานศพปลอดเหล้า ได้แก่ งานบวช งานบุญอัฐิ และ งานบุญกฐิน ภายใต้
โครงการ “ขุขันธ์ก้าวหน้า ชาวประชาร่วมใจ” โดยมีนายอำ�เภอร่วมลงพื้นที่และเป็น
ประธานการลงนาม MOU ทุกแห่ง
ปี ๒๕๖๑ ร่วมกับองค์กรงดเหล้าอีสานใต้ รพ.สต.โคกเพชร และภาคีต่างๆ
สร้างคนต้นแบบ หรือ คนใจเพชร เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเลิกเหล้า โดยคนที่เลิกเหล้า
ได้ต่อเนื่อง ๓ ปี จะได้รับยกย่อง เป็นคนใจเพชร ทำ�หน้าที่ชักชวนให้เพื่อนๆที่ยัง
ดืม่ เหล้าอยู่ หันกลับมาเลิกเหล้า อำ�เภอขุขนั ธ์ มีคนใจเพชรคนแรกของจังหวัดศรีสะเกษ
และได้ขยายผลให้เกิดคนใจเพชรครอบคลุมทุกตำ�บล
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ผลการดำ�เนินกิจกรรมข้างต้นทีก่ ล่าวมา เพือ่ ลดการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ�ลดจำ�นวนลง จากรายงานของผู้รับ
บริการในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล พบว่าในปี ๒๕๕๕ มีประชาชนดื่มเหล้า
ร้อยละ ๑๕.๙๕ ผลจากการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ทำ�ให้ในปี ๒๕๖๑
มีประชาชนดื่มเหล้าเพียง ร้อยละ ๘.๔๔ เท่านั้น
ในปี ๒๕๖๑ มีจำ�นวนประชาชนที่เลิกเหล้าได้ครบ ๓ ปี และเข้ารับเกียรติ
บัตรคนต้นแบบจากนายอำ�เภอแล้ว จำ�นวน ๒๗๑ คน สำ�หรับปี ๒๕๖๒ คาดว่าจะมี
ผู้ที่เลิกเหล้าได้ครบ ๓ ปี ประมาณ ๓๐๐ คน อำ�เภอขุขันธ์ จึงได้รับคัดเลือกเป็น
พื้นที่ต้นแบบในการถอดบทเรียน และเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการรณรงค์ลดละเลิก
แอลกอฮอล์จากพื้นที่อื่นๆ เข้ามาดูงานอย่างต่อเนื่อง
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๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาในอำ�เภอขุขันธ์และในอำ�เภอใกล้เคียง
ปัญหาของชาวนาอำ�เภอขุขนั ธ์ คือ ๑) ต้นทุนในการทำ�นาเพิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะ
ปุย๋ เคมี สารเคมีทางการเกษตร ความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศ ไม่มรี ะบบชลประทาน
ที่ดี ทำ�ให้ไม่สามารถกำ�หนดปริมาณนํ้าให้เหมาะสมได้ บางปีนํ้าท่วม บางปีฝนแล้ง
เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำ�ให้ชาวนาขาดทุน เป็นหนี้แบบไม่มีวันจบสิ้น ๒) ชาวนาไม่มคี วาม
เชือ่ มัน่ ในตนเอง การพัฒนาที่ผ่านมาได้ทำ�ให้ชาวนาเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยี สารเคมี
ในการเกษตรเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เมื่อมาถึงภาวะ
วิกฤตจึงไม่สามารถหาทางออกทีเ่ หมาะสมได้ แม้ในปัจจุบนั จะมีโครงการเพือ่ สนับสนุน
ให้ชาวนาได้หันมาทำ�การเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีเพิ่มขึ้น แต่ผลสำ�เร็จก็ยังไม่มากนัก
ชาวนาไม่มีทักษะในกระบวนการคิด การวิจัยเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมให้กับตนเอง
และชุมชน ๓) สุขภาพ และสิง่ แวดล้อมทีเ่ สือ่ มโทรม ในช่วงทีผ่ า่ นมาชาวนาใช้สารเคมี
ทางการเกษตรปริมาณมาก ขาดการบำ�รุงดิน ทำ�ให้ดินมีสภาพที่แย่ลง ผลผลิตตกตํ่า
ต้องใช้ปยุ๋ และสารเคมีเพิม่ ขึน้ ทุกปี ตัวของชาวนาก็ได้รบั สารเคมีเข้าสูร่ า่ งกายทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม ร่างกายแย่ลง โรคจากความเครียด ได้แก่ โรคเครียด ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน ฯลฯ เพิ่มสูงขึ้นด้วย ๔) สังคมอ่อนแอ เมื่อชาวนาเป็นหนี้เพิ่มสูงขึ้น
ก็ขายทีด่ นิ อพยพไปทำ�งานทีก่ รุงเทพฯ เมืองอุตสาหกรรม ทิง้ ลูกหลานไว้กบั ปูย่ า่ ตายาย
ซึ่งเลี้ยงตามมีตามเกิด ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดี ขาดความอบอุ่น ทำ�ให้เด็กๆ
บางส่วนไปสร้างปัญหายาเสพติด อาชญากรรม เกิดเป็นทุกขภาวะในสังคม
ด้วยตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง จึงได้ร่วมมือกับ
รศ.อรทัย อาจอา่ํ สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.อารี บุตรสอน
นักวิชาการท้องถิ่น และเครือข่ายชาวนาอำ�เภอขุขันธ์ เพื่อก่อตั้ง “สถาบันวิจัยชาวนา
(สวช)” ขึ้น
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ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
และนักพัฒนาชุมชนอำ�เภอ จัดฝึกอบรมด้านเกษตรกรรม เน้นการลดละเลิกใช้
สารเคมี ส่งเสริมการใช้สมุนไพรไล่แมลง แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำ�ระหนี้
ทั้งอำ�เภอขุขันธ์
ปี ๒๕๕๐ ร่วมกับครูบาคำ�เดื่อง ภาษี จากสถาบันฟื้นฟูภูมิปัญญาไท ผู้ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านแห่งอีสานใต้ จัดกระบวนอบรมหลักสูตรชาวนา
ณ สถาบันฟื้นฟูภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพชาวนาให้มีความรู้ ทักษะการ
ออกแบบและทำ�การเกษตรแบบธรรมชาติ หลักสูตร ๖ วัน ทำ�ให้มีชาวนาในอำ�เภอ
ขุขันธ์ และอำ�เภอใกล้เคียง ได้ผ่านการฝึกอบรม จำ�นวน ๕ รุ่นๆ ละ ๕๐ – ๖๐ คน
รวมทั้งหมดประมาณ ๒๔๐ คน ซึ่งในเวลาต่อมาเป็นแกนนำ�ของเครือข่ายชาวนา
ทีม่ บี ทบาทสำ�คัญในการขับเคลือ่ นงานของสถาบันวิจยั ชาวนาในตำ�บลต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง
ถึงปัจจุบัน
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ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ร่วมกับสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
และเครือข่ายเกษตรกรอำ�เภอภูสิงห์ ขุขันธ์ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อลดการพึ่งพา
ปุย๋ เคมี รณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ เช่น ยางนา ไม้แดง ตะเคียนทอง ฯลฯ เพือ่ เป็น
มรดกให้ลูกหลาน เสมือนเป็นการออมเงิน หรือเป็นบำ�นาญของชาวนาเมื่อชราภาพ
รณรงค์ให้ปลูกทั้งข้างทางถนนสาธารณะ คันนา ที่ดินว่างเปล่าในสวน มีการรณรงค์
ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานการปลูก ปลูกใน
โอกาสวันแม่ วันแต่งงาน วันคลอดลูก จกต้นไม้แทนค่าเดินทางในการมาร่วมประชุม
มอบต้นไม้เป็นรางวัลสำ�หรับผู้เลิกบุหรี่ เลิกเหล้าได้

ผลการรณรงค์ปลูกต้นไม้ เมื่อผ่านไป ๑๐ ปี ทั้งการปลูกบนคันนา บนทาง
สาธารณะ บนที่ดินสูง ทำ�ให้ในปัจจุบันสมาชิกที่ปลูกมีต้นไม้ใหญ่มากมาย และเป็นที่
ดูงานสำ�หรับผูส้ นใจ แม้อาจจะยังตัดต้นไม่ได้ แต่กส็ ามารถตัดกิง่ มาเผาถ่านสร้างรายได้
เสริม มีเห็ดขึน้ รอบต้นยางนา เป็นอาหารปลอดภัย และเหลือเก็บจำ�หน่ายได้ บางท่าน
ได้พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
ปี ๒๕๕๓ ร่วมกับมูลนิธโิ อสถสภาเพือ่ ชีวติ ทีด่ ยี ง่ิ กว่า ส่งเสริมให้ชาวนาเลีย้ งหมู
หลุมพันธุเ์ หม่ยซาน เพือ่ การปศุสตั ร์ และผลิตปุย๋ สำ�หรับการเพาะปลูกพืชผัก โดยเลีย้ ง
และขยายพันธุ์ให้สมาชิกเครือข่ายนำ�ไปเลี้ยงในอำ�เภอขุขันธ์ ภูสิงห์ และโนนคูณ
และจัดตั้งกองทุนหมูกู้ชีพเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส หรือคนยากจน นำ�ไปเลี้ยง นำ�ไป ๒ ตัว
เมื่อออกลูกต้องคืนให้กองทุน ๒ ตัว โดยกองทุนนำ� ๒ ตัวที่คืนมาให้คนอื่นไปเลี้ยงต่อ
เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน มีการมอบหมูเป็นรางวัลแก่ อสม.ดีเด่นของอำ�เภอขุขันธ์
ทำ�ให้การเลีย้ งหมูหลุมเกิดแพร่หลายในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอขุขนั ธ์ ภูสงิ ห์ โนนคูณ ในขณะเดียวกัน
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
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สถาบันวิจัยชาวนาก็ได้รับซื้อคืนมูลหมูหลุมกระสอบละ ๑๕ บาท ทำ�ให้ผู้เลี้ยงมีรายได้
จากการขายหมู และขายมูลหมู ต่อมาปี ๒๕๕๕ มีการจัดตั้งกองทุนวัว โดยให้ยืมวัว
ตัวเมียไปเลี้ยงครอบครัวละ ๒ ตัว เมื่อผสมสำ�เร็จจะออกลูกปีละ ๒ ตัว แบ่งให้คน
เลี้ยง ๑ ตัว กองทุน ๑ ตัว ส่วนตัวแม่ทั้ง ๒ ตัว ยังเป็นของกองทุน ผู้เลี้ยงมีทั้งสมาชิก
สถาบัน และกลุ่มผู้ยากไร้ หรือด้อยโอกาส โดยในระหว่างการเลี้ยงวัวนั้น ได้จัดให้มีทีม
ที่ปรึกษาลงช่วยติดตาม ให้คำ�ปรึกษา เช่น การผสมเทียม การแก้ปัญหาเวลาเจ็บป่วย
นอกจากนีย้ งั ให้ความช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสในอาชีพอืน่ ๆ ทีถ่ นัด เช่น การเย็บผ้า
รวมถึงการจัดหาเสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัวที่ได้รับสนับสนุนจากภาคเอกชน มาช่วยเหลือ
คนยากลำ�บาก โดยฝากหมออนามัย หรือทีมเยี่ยมบ้าน นำ�ความช่วยเหลือไปสู่ชุมชน
ปี ๒๕๕๗ ร่วมกับเครือข่ายชาวนา จัดให้มีสถานที่จำ�หน่ายผักปลอดสารพิษผลผลิต
ของเครือข่ายในจุดต่างๆ ของอำ�เภอขุขันธ์ ทำ�ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม ผู้บริโภคได้
รับประทานผักปลอดสารพิษ ในช่วง ๓ ปีแรก มีการจัดจำ�หน่ายในโรงพยาบาลขุขันธ์
สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ และตลาดถนนคนเดิน ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงตาม
กลไกของผู้ซื้อ
ในปี ๒๕๖๑ จึงเน้นให้สมาชิกเครือข่ายนำ�ไปจำ�หน่ายในร้านค้าชุมชน
ร้านค้าประชารัฐที่เป็นเครือข่าย เพื่อย่นระยะเดินทางในการนำ�ผลผลิตไปจำ�หน่ายใน
เมือง และเป็นการกระจายให้ผักปลอดสารพิษแพร่หลายในระดับตำ�บลมากขึ้น
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ในปี ๒๕๕๙ ราคาข้าวเปลือกตกตั่า จึงได้ช่วยแก้ไขปัญหาชาวนาในช่วงปี
ทีร่ าคาข้าวเปลือกราคาตกตํา่ โดยรับซือ้ ข้าวจากสมาชิกเครือข่ายในราคาสูงกว่าท้องตลาด
เพื่อนำ�มาเก็บ และแปรรูปเป็นข้าวสาร จัดทำ�ข้อเสนอต่อระดับนโยบาย รณรงค์ให้
ชาวนาขายข้าวสารแทนข้าวเปลือก นำ�ข้าวสารขนไปขายในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ
ชลบุรี ส่งเสริมให้ตลาดชุมชน ตลาดริมทางขายขาวข้าวสาร ลูกหลานที่ทำ�งานใน
เมืองใหญ่นำ�ข้าวสารไปขายให้เพื่อนร่วมงานที่สำ�นักงาน หรือ โรงงาน ซึ่งสร้างทั้ง
รายได้เพิ่ม และที่สำ�คัญได้สร้างกระบวนการคิดใหม่ให้ชาวนาว่าต้องเพิ่มมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตรโดยการแปรรูปอีกขั้นตอน และหลักการนี้สามารถใช้ได้กับสินค้า
ทางการเกษตรชนิดอื่นๆ ด้วย ในท่ามกลางของปัญหา สถาบันวิจัยชาวนาได้นำ�เสนอ
ทางออกในการแก้ปัญหาของชาวนาระยะยาว ๓ ประการ ได้แก่ การปลูกข้าวอินทรีย์
แปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า พัฒนาตนเองจากผู้ผลิตเป้นผู้ขายด้วย
ปี ๒๕๕๗ ร่วมกับแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส) จัดทำ�ลำ�ดับ
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย อำ�เภอขุขันธ์พบว่า อาหารไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะผักที่บริโภค
เป็นปัญหาทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ จึงได้รว่ มมือกับพระมหาสุภาพ พุทธวิรโิ ย เจ้าอาวาสวัดป่านาคำ�
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ฝีกอบรมและปฏิบัติการให้มีการทำ�หลุมพอเพียง ซึ่งเป็น
การปลูกพืชทุกชนิดในหลุม ประหยัดพื้นที่ ปุ๋ย นํ้า แต่ได้ผลผลิตอย่างยั่งยืน มีชาวนา
อำ�เภอขุขนั ธ์ อำ�เภอโนนคูณเข้าร่วมปฏิบตั กิ ารประมาณ ๑,๐๐๐ ครัวเรือน มีการจัดทำ�
หลุมพอเพียงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล สำ�หรับการเรียนรูข้ องผูม้ ารับบริการ
จัดทำ�ในที่ว่าการอำ�เภอขุขันธ์ด้วย เพื่อให้กำ�นันผู้ใหญ่บ้านได้เห็นในระหว่างมาประชุม
ประจำ�เดือน และในปีต่อมา ได้ขยายผลให้โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๓ (อำ�เภอขุขนั ธ์ ไพรบึง ปรางค์กู่ และภูสงิ ห์) ทีเ่ ข้าร่วม
จำ�นวน ๒๒๐ โรงเรียน รณรงค์หลุมพอเพียงในเทศกาลต่างๆ หลุมพอเพียงนอกจาก
มี ผ ั ก ปลอดภั ย ไม้ ย ื น ต้ น แล้ ว ยั ง ปลู ก สมุ น ไพรรางจื ด เพื ่ อ ให้ ป ระชาชนใช้ เ ป็ น
Antidote ของชุมชน
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ปี ๒๕๕๗ ร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันวิจัยชาวนาเพื่อเพาะรางจืด และ
นำ�รางจืดไปมอบให้ส�ำ นักงานสาธารณสุขอำ�เภอนำ�ไปแจกจ่ายให้ อสม.ปลูกทุกหมูบ่ า้ น
และขยายผล เพื่อใช้รางจืดเป็นสมุนไพรในชีวิตประจำ�วันสำ�หรับขับสารพิษ เนื่องจาก
ชีวติ ประจำ�วันมีโอกาสได้รบั สารพิษจากหลายๆ ทาง ทำ�ให้ชาวขุขนั ธ์ทกุ หมูบ่ า้ นมีรางจืด
และใช้รางจืดเพือ่ ดูแลสุขภาพตนเองได้ และได้รว่ มมือกับ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดทำ�สวนผัก
ปลอดสารพิษ สวนสมุนไพร เพื่อเป็นให้มีอาหารปลอดภัยสำ�หรับเจ้าหน้าที่ และเป็น
พื้นที่เรียนรู้ของชาวบ้านที่มารับบริการ
ปี ๒๕๕๙ การรณรงค์ให้ประชาชนชาวขุขันธ์ปลูกกล้วย เพื่อเป็นผลไม้ที่
มีคุณภาพ ปลอดภัย ราคาถูก สำ�หรับบริโภคในชุมชน และใช้ในช่วงเทศกาลประเพณี
แซนโฎนตา ซึ่งต้องการกล้วยจำ�นวนมากสำ�หรับทำ�ข้าวต้มมัด ผลไม้สำ�หรับให้นักเรียน
ห่อไปโรงเรียนทานหลังอาหารเทีย่ ง โดยเน้นรูปแบบการปลูกเป็นพีเ่ ลีย้ งในหลุมพอเพียง
การปลูกเพือ่ บำ�รุงดินทีส่ ภาพยังไม่ดี การปลูกในริมถนน การปลูกเป็นพีเ่ ลีย้ งไม้ยนื ต้น
ในปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ สนับสนุนให้สมาชิกเครือข่ายที่มีผลงานเชิงประจักษ์
ยกระดับตนเองเป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำ�หรับชาวนา
คนอื่นๆ และหลายท่านก็ได้รับการยกย่องเป็นเกษตรกรดีเด่น จึงได้จัดเป็นศูนย์
การเรียนรู้สถาบันวิจัยชาวนาขึ้นในพื้นที่เครือข่ายสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ
เช่น การเพาะและขยายพันธุ์ไม้ การประกอบอาหารปรุงสุก การทำ�บัญชีครัวเรือน
การเลีย้ งวัวควาย การเลีย้ งหมูหลุม การทำ�ปุย๋ ชีวภาพ การปลูกหญ้าแฝก การปลูกยางนา
บนคันนา การสีข้าว การทำ�การเกษตรผสมผสาน การเย็บผ้า การเลี้ยงไส้เดือน เป็นต้น
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สังคมยอมรับการเกิดขึ้น มีอยู่ของสถาบันวิจัยชาวนา และเครือข่ายชาวนา
ของสถาบันวิจัยชาวนา ทำ�ให้เป็นองค์กรที่ถูกคาดหวังของสังคมขุขันธ์ สมาชิกชาวนา
ที่มีศักยภาพจึงได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ร่วมออกงานสำ�คัญต่างๆ ของชุมชน เช่น
การออกหน่วยอำ�เภอยิ้มของอำ�เภอ การจัดมหกรรมอาหารปลอดภัย มหกรรมตำ�บล
สะอาด มหกรรมเมืองน่าอยู่ เป็นต้น
ปัจจุบนั การทำ�งานร่วมกับเครือข่ายสถาบันวิจยั ชาวนา และภาคีอย่างต่อเนือ่ ง
เครือข่ายสถาบันวิจยั ชาวนามีสมาชิกเครือข่าย ประมาณ ๕,๐๐๐ ครอบครัว ทีม่ กี จิ กรรม
ด้านเกษตรกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ปลูกต้นไม้ออมเงิน
ผลิตผักปลอดภัยเพือ่ บริโภคและจำ�หน่าย เลีย้ งหมูหลุม ใช้สมุนไพรขับสารพิษ ใช้สมุนไพร
แก้ปวดเมื่อยจากการทำ�งาน ผลิตนํ้าหมักชีวภาพเพื่อบำ�รุงดิน บำ�รุงผัก ทำ�สมุนไพร
ไล่แมลงใช้เอง เป็นต้น
มีสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรที่ประสบความสำ�เร็จสามารถเป็นต้นแบบของ
ชุมชนในด้านเกษตรกรรม จำ�นวน ๒๗๘ คน จากอำ�เภอขุขนั ธ์ ไพรบึง ปรางค์กู่ ภูสงิ ห์
เมือง และ โนนคูณ
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หลักการ-แนวคิด และทิศทางในการทํางานเพื่อสังคม
ของ เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง
๑. หลักการ-แนวคิดในการทำางาน

๑.๑ การนำาหลักอริยสัจ ๔ และแนวคิดการจัดการความรู้เชิงพุทธ มาใช้
ในการทำางาน
โดยเริม่ จ�กสำ�รวจ ตรวจสอบ กำ�หนดปัญห�หรือคว�มทุกข์ให้ชดั เพือ่ ห�ส�เหตุ
ให้แน่ชัด จ�กนั้นจึงกำ�หนดเป้�หม�ย และวิธีก�รแก้ไข โดยทยอยขจัดหรือลดส�เหตุ
ให้เหลือน้อยลงจนหมดสิ้น ที่ครอบคลุมทั้ง ศีล สม�ธิ ปัญญ� ดังนั้น ก�รทำ�ให้เห็น
คว�มทุกข์/ปัญห� จนมีคว�มคิดอย�กให้คว�มทุกข์/ปัญห�หมดไป จึงลงมือปฏิบัติ
ทั้งท�งก�ย ว�จ� ใจ และก�รใช้ชีวิต อย่�งเพียรพย�ย�ม มีสติ และมุ่งมั่น โดยใช้
กระบวนก�รเรียนรู้ต�มหลักก�รจัดก�รคว�มรู้เชิงพุทธ (KM-เชิงพุทธ) ที่มี ๓ ระดับ
ได้แก่ คว�มรูจ้ �กก�รได้ยนิ ได้อ�่ น แล้วนำ�ไปคิดใคร่ครวญเกิดเป็นคว�มเห็น นำ�คว�มเห็น
ไปปฏิบตั เิ กิดเป็นปัญญ� แล้วนำ�ปัญญ�นัน้ ม�บอกเล่�ให้คนอืน่ ได้ยนิ ได้ฟงั เพือ่ ยกระดับ
เป็นคว�มเห็น และปัญญ�อีกครั้ง เกิดเป็นปัญญ�บุคคล กลุ่มคน และสังคม ต่อไป
ก�รทำ�ง�นเน้นให้ทมี ทำ�ง�นมองเห็นปัญห�ร่วมกัน กรณีง�นทีเ่ กีย่ วข้องกับก�ร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะชี้แนะให้ผู้ป่วย หรือ ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เห็นคว�มทุกข์
ย�ก/ปัญห�ที่เกิดกับตนเองอันเนื่องจ�กพฤติกรรมนั้น เพื่อค้นห�และกำ�จัดส�เหตุให้
หมดไป เมื่อส�เหตุหมดไป คว�มทุกข์/ปัญห�ก็ค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ
ก�รแก้ปัญห�ต่�งๆ จะต้องเกิดก�รเรียนรู้ตลอดเวล� โดยในเบื้องต้น คือ
ทำ�ให้ได้ยิน ได้เห็น ได้อ่�น โดยผ่�นกิจกรรม เช่น ก�รฝึกอบรม ก�รสอน ก�รประชุม
แลกเปลี่ยน เอกส�รประกอบ เป็นต้น และกระตุ้นให้ได้คิด ใคร่ครวญ จนตกผลึกเป็น
คว�มเห็ น ของตนเอง และนำ�คว�มเห็นไปปฏิบัติ เพื่อเข้�สู่เป้�หม�ย สุขภ�พดี
ดังคำ�นิย�ม
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“สุขภาพ” หมายความว่า สภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต
ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมบูรณ์
“ปัญญา” หมายความว่า ความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้
ในเหตุผลแห่งความดี ความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งนำ�ไปสู่ความมีจิต
อันดีงามและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ผลของการปฏิบัติจะทำ�ให้เกิดปัญญา คือ ความรู้แจ้งในเรื่องที่ทำ� เมื่อรู้
ขนาดนี้แล้ว ก็จะจัดเวทีให้คนที่รู้แจ้งนั้นถ่ายทอดสู่คนอื่นต่อไป เกิดเป็นวงจรการ
เรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับบุคคล ระดับสังคมได้ เพราะความทุกข์ยาก/
ปัญหาบางอย่างเป็นเรื่องส่วนบุคคล บางเรื่องเป็นร่วมกันหลายคน

อริยสัจ ๔
๑. ความทุกข์หรือปัญหา
๒. สาเหตุของทุกข์หรือปัญหา
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๓. ความไม่มีทุกข์ ไม่มีปัญหา เป็นเป้าหมาย
๔. วิธีปฏิบัติเพื่อกำ�จัดสาเหตุ
๔.๑ เห็นทุกข์ ๔.๒ ต้องการให้หมดทุกข์
๔.๓ ปฏิบัติทางวาจา ๔.๔ กายกระทำ� และ ๔.๕ วิถึชีวิต
๔.๖ อย่างมีความเพียร ๔.๗ อย่างมีสติ ๔.๘ ความมุ่งมั่น
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๑.๒ ความกตัญญูรู้คุณในถิ่นฐานบ้านเกิดและอาชีพของผู้ให้กำ�เนิด
เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ระลึกเสมอว่าตนเองมิได้เป็นเพียงข้าราชการเท่านัน้
แต่ยังเป็นพลเมืองขุขันธ์ที่มีรากเหง้ามาจากลูกชาวนา จึงมุ่งหวังที่จะทำ�หน้าที่รับใช้
แผ่นดินอันเป็นที่กำ�เนิดและรับใช้อาชีพชาวนาตามกำ�ลังและเหตุปัจจัยที่มี
เด่นชัย ดอกพอง ระลึกเสมอว่าการรู้คุณแผ่นดิน ความกตัญญูต่อบิดรมารดา
และอาชีพของบรรพบุรุษ และการไม่ลืมรากเหง้าของตนเอง รวมทั้งครูบาอาจารย์
สถาบันการศึกษา เจ้าคณะอำ�เภอและคณะสงฆ์อ�ำ เภอขุขนั ธ์ ภาคีเครือข่ายต่างๆ ทีท่ �ำ งาน
ร่วมกัน และกัลยาณมิตรที่เกี่ยวข้องย่อมนำ�มาซึ่งความเจริญทั้งต่ออาชีพการทำ�งาน
ชีวิตส่วนตัว และชุมชน
จึงมีแนวคิดขยายบทบาทหน้าที่ และเพิ่มกลไกการทำ�งาน โดยร่วมก่อตั้ง
สถาบันวิจัยชาวนา ทำ�หน้าที่เป็นกลไกเอื้ออำ�นวยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิด
การคุยแลกเปลีย่ นกับชาวนาคนอืน่ ๆ จนตกผลึกความเห็นเป็นสัมมาทิฐชิ าวนา แล้วนำ�
ความเห็นนั้นไปปฏิบัติ เกิดวงจรการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เด่นชัย ดอกพอง ทำ�หน้าที่เป็นผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยชาวนา และ
ผูป้ ระสานงานเครือข่ายประชาสังคมขุขนั ธ์ ซึง่ เป็นกลไกในการทำ�งานแนวราบ เชือ่ มโยง
ทุกภาคส่วนมาร่วมมือกันทำ�งานได้ดีกว่าระบบราชการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
มีสุขภาพใจที่เข้มแข็ง
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๑.๓ การใช้ทฤษฎีลูกมะพร้าว โดย อาจารย์สำ�ลี ใจดี
มะพร้าวประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ เปลือก คือ ส่วนที่ใหญ่ที่สุด เป็นส่วนที่
ประชาชนดูแล จัดการตนเองได้ กะลา คือ ส่วนที่ลึกขึ้น ยากขึ้น เป็นส่วนที่บุคลากร
ทางสุขภาพเป็นผู้ดูแล และเนื้อใน คือ ส่วนที่ยาก ซับซ้อน ต้องอาศัยผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
แม้เปลือกจะเป็นส่วนทีป่ ระชาชนดูแลได้ แต่กลับพบว่าปัจจุบนั ประชาชนไม่คอ่ ย
ดูแลตนเอง เกิดเป็นโรคที่ป้องกันได้ เช่น มะเร็งจากดื่มเหล้า มะเร็งจากการกินอาหาร
ทีไ่ ม่ปลอดภัย บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท อุบตั เิ หตุจากเมาแล้วขับ ไม่ออกกำ�ลังกาย ฯลฯ
ถ้าเปลือกซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดไม่เข้มแข็ง เป็นเปลือกที่ผุ ย่อมทะลุถึงกะลาโดยง่าย
แม้จะเพิ่มจำ�นวนบุคลากรทางสุขภาพ หรือผู้เชี่ยวชาญมากเท่าใดก็ไม่มีทางเพียงพอ
เป้าหมายของสุขภาพ คือ การพึ่งตนเอง ต้องทำ�ให้เกิดการพึ่งตนเองทั้งเปลือก กะลา
และเนื้อใน สำ�หรับเปลือก คือ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ทานอาหาร
ที่ปลอดภัย ใช้ชีวิตที่ไม่เสี่ยง ไม่ขาดสติ การทำ�งานที่ผ่านมาในฐานะผู้อำ�นวยการ
สถาบันวิจยั ชาวนา และ ผูป้ ระสานงานเครือข่ายประชาสังคมขุขนั ธ์ จึงได้เน้นการทำ�งาน
ในส่วนทีเ่ ป็นเปลือกให้เข้มแข็ง เช่น ทำ�ให้ชาวนามีวถิ เี กษตรทีป่ ลอดภัย ผูบ้ ริโภคมีอาหาร
ปลอดภัย ปลูกต้นไม้ให้มอี ากาศปลอดภัย มีรายได้ ทำ�ให้คนไม่ดม่ื เหล้า อาชีพทีป่ ลอดภัย
ในขณะที่กรณีการค้นหา คัดกรอง ส่งต่อ วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยติดสเตียรอยด์
ก็มีมิติของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกะลา ดังนี้ เปลือก = การค้นหาโดย อสม., กะลา
= การคัดกรอง ส่งต่อโดย รพ.สต., เนือ้ = การวินจิ ฉัย และรักษาโดยสหวิชาชีพผูเ้ ชีย่ วชาญ
นอกจากการสร้างเครื่องมือให้ประชาชน อสม.สามารถทำ�หน้าที่ในส่วนของเปลือกให้
ดีที่สุดแล้ว ยังได้แสวงหาเครื่องมือที่มีแล้ว เช่น ระบบหน้าต่างเตือนภัย หรือ Single
Window เพื่อสื่อสาร ฝึกให้ประชาชนใช้เป็น เพิ่มศักยภาพให้ทำ�หน้าที่เฝ้าระวัง
ป้องกันในพื้นที่เปลือกมะพร้าวได้ดียิ่งขึ้น
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๑.๔ การทำ�งานต้องวางแผนระยาว และต้องทำ�งานอย่างต่อเนือ่ งสมํา่ เสมอ
เป็นเหตุผลหนึง่ ทีท่ �ำ ให้เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ตัดสินใจย้ายจากโรงพยาบาล
เมืองจันทร์ เพื่อมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลขุขันธ์ เพราะพิจารณาแล้วว่าการทำ�งาน
ชุมชนให้ได้ผลต้องใช้เวลานาน ทำ�อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะเมือ่ เลือกทีจ่ ะทำ�เรือ่ งทีใ่ หญ่
ยาก ซับซ้อน สำ�หรับตนเองต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องเพื่อสั่งสมความรู้ เชี่ยวชาญ
สำ � หรั บ ประชาชนต้องใช้เวลาเพื่อพัฒ นาชุมชนในแต่ล ะเรื่องให้มีศักยภาพในการ
จัดการดูแลตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ

๒. ทิศทางการพัฒนางานเพื่อสังคมในอนาคต

สานต่องานเดิม และเพิ่มงานขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนขุขันธ์ให้มีสุขภาพ
ใจเข้มแข็ง
๒.๑ การรณรงค์ให้เกิดการเขียนชื่อยา บนซองยา ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ทั่วประเทศ รณรงค์ให้คลินิกและร้านขายยาเขียนชื่อยาบนซองยา เพราะถ้าไม่มีชื่อยา
จะส่งผลเสียคือ ๑) เวลาแพ้ยาจะไม่ทราบว่าแพ้ยาอะไร ๒) เป็นอุปสรรคต่อการรับยา
ต่อเนื่อง ๓) อาจได้รับยาตัวเดียวกันเกินขนาด ๔) ต้องเสียเวลาและค่าเดินทางกลับไป
รับยาที่เดิม
การรณรงค์ในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความตื่นตัวทางสังคมพอสมควร แต่ยัง
ไม่สามารถนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
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๒.๒ การรณรงค์ให้ประชาชนชาวขุขันธ์ ปลูกยางนาและไม้ยืนต้นอื่นๆ
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา การรณรงค์เป็นไปอย่างยากลำ�บาก เพราะกฎหมายยังไม่
เอื้ออำ�นวย แต่ปัจจุบันมีกฎหมายให้สามารถตัดหรือใช้ประโยชน์จากไม้ยืนต้นในที่ดิน
ของตนเองได้แล้ว ไม้ยืนต้นเป็นความมั่นคงที่เหมาะสมของชาวนา โดยไม่กระทบ
กระเทือนการประกอบอาชีพ
ชาวนาอำ�เภอขุขนั ธ์มปี ระมาณ ๓๓,๐๐๐ ครัวเรือน ถ้ามี ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน
ที่ปลูกยางนา ในอีก ๔๐ ปีข้างหน้า จะมีสินทรัพย์ ๑ หมื่นล้านบาท จะเป็นเมืองที่
มั่งคั่งเมืองที่ร่มรื่น เมืองที่น่าอยู่มาก การรณรงค์ให้ชาวขุขันธ์ปลูกยางนาหรือไม้ยืนต้น
อื่นๆ ครัวเรือนละอย่างน้อย ๑๐๐ ต้น จึงเป็นภารกิจที่จะร่วมมือกับสถาบันวิจัย
ชาวนากระทำ�ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
๒.๓ การสร้างความรู้สุขภาพบนฐานอาชีพชาวนา ปัจจุบันชาวนาป่วย
จากการประกอบอาชีพของตนเอง และผูบ้ ริโภคก็ปว่ ยจากการบริโภคผลผลิตทีไ่ ม่ปลอดภัย
ของชาวนา ได้แก่ การใช้สารเคมีต่างๆ
ทำ�อย่างไร จึงจะแก้ปญ
ั หา ๒ ด้านดังกล่าวได้ คงจะต้องร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
โดยเฉพาะแผนงานทางวิชาการที่เข้มแข็ง ทั้งในและนอกวงการสุขภาพ เพื่อให้ได้ชุด
วิชาการแต่ละเรื่องสำ�หรับการนำ�ไปปฏิบัติของชาวนาในพื้นที่และขยายผลไปยัง
ชาวนาพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
๒.๔ การขยายเครือข่ายขบวนการคนใจเพชร โดยให้คนที่เคยดื่ม เคยกิน
เกิดความทุกข์จากการดืม่ กิน ไปเล่า ไปชวนให้คนทีก่ �ำ ลังดืม่ อยูไ่ ด้คดิ ได้ไตร่ตรอง เพือ่ ให้
มีคนเลิกเหล้าได้มากขึน้ ขบวนการคนใจเพชรจะเป็นการป้องปรามมิให้เกิดนักดืม่ รุน่ ใหม่
เพราะการสร้างผูใ้ หญ่ในสังคมทีไ่ ม่ดม่ื เหล้า คือ การสร้างสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่เอือ้ ให้ดม่ื เหล้า
ได้ดีที่สุด
๒.๕ การส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยให้คนขุขันธ์ได้รับประทาน
โดยเฉพาะผักปลอดสารพิษ ในช่วงที่ผ่านมาสถาบันวิจัยชาวนาได้เปิดร้านจำ�หน่ายผัก
ปลอดสารพิษในสำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ โรงพยาบาลขุขนั ธ์ และถนนอาหารปลอดภัย
แต่ยังไม่ต่อเนื่องยาวนานพอ เนื่องจากการผลิตของเครือข่ายยังไม่เพียงพอ สมํ่าเสมอ
ต้นทุนการนำ�ผักมาให้ตัวอำ�เภอไม่คุ้มค่าขนส่ง ดังนั้น ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จะมี
การพัฒนาร้านค้าเครือข่ายในชุมชนให้เป็นจุดรับซื้อและจำ�หน่ายผักปลอดสารพิษ
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ในชุมชน ก�รสือ่ ส�รโลโก้ผกั ปลอดส�รพิษทีร่ บั รองโดยสถ�บันวิจยั ช�วน�ให้เป็นทีร่ จู้ กั
ยอมรับอย่�งแพร่หล�ยม�กขึ้น ก�รจำ�หน่�ยผักปลอดส�รพิษด้วย LINE ก�รจัดระบบ
ขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภ�พ และก�รพัฒน�ให้เกิดระบบก�รตล�ดเพือ่ สังคมอย่�งเต็มรูปแบบ
อย่�งเข้มแข็งม�กขึ้น ถ้�กิจก�รมีก�รเติบโตม�กขึ้น ก็จะมีกำ�ไรไปขับเคลื่อนง�น
ท�งสังคมม�กขึ้น
๒.๖ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนขุขันธ์
เนื่องจ�กมีผู้นำ�เย�วชนที่มีศักยภ�พในแต่ละชุมชนในเมืองขุขันธ์ ซึ่งเป็นค�น
งัดที่สำ�คัญของเรื่องนี้ ก�รหนุนเสริมให้แกนนำ�เย�วชนที่มีศักยภ�พในก�รดูแลตนเอง
ครอบครัว และสังคม จึงเป็นเป้�หม�ยเพื่อขับเคลื่อน “เมืองขุขันธ์น่�อยู่” เพร�ะผู้นำ�
เย�วชนเหล่�นี้ ในอน�คตจะเติบโตเป็นสม�ชิกองค์ก�รปกครองส่วนท้องถิน่ ผูใ้ หญ่บ�้ น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้�น หรือ อสม.ฯลฯ เป็นผู้นำ�ท�งสังคมระดับหมู่บ้�น ซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆ
ทีซ่ อ้ นอยูใ่ นสังคมของอำ�เภอ จังหวัด และประเทศ ถ้�ชุมชนเล็กๆ ระดับหมูบ่ �้ นเข้มแข็ง
ย่อมเกิดอำ�เภอเข้มแข็ง จังหวัดเข้มแข็ง และประเทศไทยเข้มแข็ง
วิธีก�รจะร่วมมือกับไตรภ�คี ได้แก่ ๑) ภ�คคณะสงฆ์ คือ สำ�นักง�นเจ้�คณะ
อำ�เภอขุขันธ์ วัด และสำ�นักสงฆ์ ๒) ภ�คร�ชก�ร คือ โรงพย�บ�ล ส�ธ�รณสุขอำ�เภอ
ฝ่�ยปกครอง ตำ�รวจ โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล ฝ่�ยก�รศึกษ� กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ และ ๓) ภ�คสังคม เช่น กลุ่มสถ�บันวิจัยช�วน�
กลุ่มจิตอ�ส� เครือข่�ย อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้�น กลุ่มอ�ชีพ ฯลฯ เพื่อทำ�ง�น
ในรูปแบบเครือข่�ยประช�สังคมขุขันธ์ โดยจะร่วมกันก่อตั้ง “สถ�บันพัฒน�เย�วชน
(สพย) เมืองขุขันธ์” เพื่อสร้�งผู้นำ�เย�วชน ให้มีสุขภ�พใจเข้มแข็ง ภ�ยใต้หลักสูตร
ผู้นำ�เย�วชนเพื่อก�รเปลี่ยนแปลงท�งสังคม โดยระดมทรัพย�กรและก�รมีส่วนร่วม
จ�กทุกภ�คส่วนเพื่อจัดทำ�หลักสูตร และนำ�หลักสูตรไปจัดกระบวนก�รฝึกอบรม
เกิดผลผลิต คือ ผู้นำ�เย�วชนอำ�เภอขุขันธ์ที่มีศักยภ�พสูง ส�ม�รถขับเคลื่อนตนเอง
ครอบครัว และชุมชน ทั้งท�งด้�นสุขภ�พ อ�ชีพ ก�รศึกษ� สังคม และศิลปวัฒนธรรม
จำ�นวนปีละ ๕๐๐ คน ครอบคลุม ๒,๕๐๐ คน ภ�ยใน ๕ ปี
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ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา

(½†ายอาหาร ยา การแพทย์แ¼นäทยและการแพทย์ทางเลือก)

จากซ้าย : ๑. ภก.ดุริพัธ แจ้งใจ
๓. ภญ.เปรมรัตน์ อุไรรัตน์
๕. ภญ.จิราภรณ์ อุไรรัตน์
๗. ภญ.จุฑาทิพย์ สานุกูล
๙. ภญ.อัจฉรียา ฟองศรี

มูลนิธ�เภสัชศาสตรเพื่อสังคม

๒. ภญ.อารยา ส่องศรี
๔. ภญ.สุปราณี นิยมเดชา
๖. ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์
๘. ภญ.รัตนา นวลทอง
๑๐. ภญ.ปัญจรัตน์ กังวานฐิติ
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คำ�นิยม คำ�ชื่นชม และข้อคิดเห็น
จากกัลยาณมิตร
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กลุม่ เภสัช สสจ.สงขลา : เข้มแข็ง กล้านำา ทำาจริง ไม่ทง้ิ ประชาชน
รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์
ประธานมูลนิธิเภสัชชนบท
คว�มเป็น ทีม (Team) คือ ก�รรวมกลุ่ม แตกต่�งจ�ก ฝ่�ย หรือ Division
แม้ว�่ จะมีคณ
ุ สมบัตริ ว่ มกัน หล�ยประก�ร แต่ คว�มเป็นทีม สะท้อน คว�มเชื่อมโยงกัน
แบบแนวนอน หรือ Horizontal ม�กกว่� แนวดิ่ง หรือ Vertical
“กลุม่ ง�นคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชส�ธ�รณสุข สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด
สงขล�” แบ่งเป็น ๒ ฝ่�ย คือ ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�ง
เลือก (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่� กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล�) และ ฝ่�ยสถ�นพย�บ�ลและ
บริห�รเวชภัณฑ์ ทัง้ นี้ กลุม่ เภสัชกร สสจ.สงขล� ร่วมกันทำ�ง�น แบบ กลุม่ หรือ ทีมง�น
ในขณะเดี ย วกั น ก�รเป็ น กลุ ่ ม หรื อ ที ม ง�น มี ล ั ก ษณะสำ � คั ญ หล�ยประก�ร
อย่�งน้อย
หนึ่ง ต้องมีเป้�หม�ยร่วมกัน (Common Goal) ในบรรด�คุณสมบัติทั้งหมด
ข้อนี้สำ�คัญที่สุด เป็นเหมือน ธรรมนูญที่ทุกคนผูกพัน สอง ก�รสือ่ ส�รในกลุม่ อย่�งเข้�ใจ
กัน รักและเค�รพกัน ส�ม ก�รทำ�ง�นร่วมกันอย่�งกัลย�ณมิตร เสริมและส�นพลังกลุ่ม
แบ่งภ�ระปันคว�มสำ�เร็จ สี่ ก�รสร้�งปัญญ�กลุ่ม (Collective Wisdom) และ ห้�
ก�รเกิดนวัตกรรมจ�กก�รร่วมกันคิดสู่ผลง�นต่อสังคม ทีเ่ กิดคว�มยัง่ ยืนในเชิงระบบ
เหล่�นี้ ล้วนเป็นคุณสมบัติที่ทำ�ให้ ทีมง�น เป็นทีมที่มีภ�วะก�รนำ�กลุ่มร่วมกัน
(Collective Leadership) อย่�งแท้จริง
ในก�รนำ�ม�ตรวัดห้�ประก�รทีก่ ล่�วถึงม�พิจ�รณ� ผลง�นของ กลุม่ เภสัชกร
ที่จะได้รับร�งวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ในครั้งนี้ คณะกรรมก�รฯ มีคว�ม
หนักใจม�ก เพร�ะ มีทีมง�นที่เข้�ต�กรรมก�ร เกินกว่�เป้�หม�ยที่กำ�หนด
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ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา เป็นกลุ่มที่สาม ที่ได้รับรางวัล
“ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” จาก มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม โดยมีผลงานเชิง
ประจักษ์ ตามคำ�ประกาศ และ ขอยกมาประกอบเพิ่มเติม เพื่อบ่งชี้ความเป็นทีมงาน
เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมในปีนี้ ได้แก่
๑. การวิจยั เพือ่ ความเปลีย่ นแปลง โดย กลุม่ เภสัชกร สสจ.สงขลา ได้วจิ ยั พบว่า
มีเพียงร้อยละ ๔ ของ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสำ�อางทีจ่ �ำ หน่าย ทีร่ ะบุวา่ ผลิตในจังหวัดสงขลา
มีสถานที่จริง ตามจดแจ้ง ข้อค้นพบนี้ ได้นำ�ไปสู่การขยายการศึกษาไปสู่พื้นที่จังหวัด
ต่างๆ ในภาคใต้และ การที่ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายจดแจ้ง
ปลอมเหล่ า นี ้ นำ�มาสู่ก ารปรับ ปรุง ระบบการรับจดแจ้งเครื่องสำ�อางในปัจจุบัน
ที่รัดกุมคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น
๒. การสานพลังเครือข่ายเพื่อการพัฒนา การทำ�งานของกลุ่ม หรือ ฝ่าย
โดยลำ�พัง ไม่อาจทำ�ให้ระบบ พัฒนา หรือ มีประสิทธิภาพได้ การกำ�กับดูแลร้านยา
เป็นตัวอย่างงาน ที่ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา ร่วมกับ ชมรมร้านยาจังหวัดสงขลา
ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา สมาคมผู้บริโภคสงขลาและ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ (มอ.) มหาวิทยาลัย ฝ่ายต่างๆ รวมทั้ง อสม. พัฒนาระบบการกำ�กับ ควบคุม
ให้มีเภสัชกรประจำ�ร้านยาตามกฎหมาย เป็นแบบอย่างการดูแลร้านยาในจังหวัดที่ดี
หรือจังหวัดตัวอย่างจังหวัดหนึ่ง
๓. การสร้างการยอมรับ ทั้งในภาครัฐและ ภาคประชาสังคม กลุ่มเภสัชกร
สสจ.สงขลา ได้รับรางวัลมากมายต่อเนื่อง เป็นผลงานเชิงประจักษ์ ที่น่าสนใจ คือ
ล่าสุดได้รับ ประกาศนียบัตรยกย่องจากสมาคมผู้บริโภคสงขลา ถือว่ามีการยอมรับ
ครบทุกมิติ
๔. ความกล้าหาญในการแสดงออกเพือ่ พิทกั ษ์ประโยชน์ประชาชนและวิชาชีพ
เพือ่ สังคม ในการแสดงตนเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม กลุม่ เภสัชกร สสจ.สงขลา
ประกาศจุดยืนชัดเจนในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ มีการเสนอให้มีการตรวจสถานที่ผลิต/นำ�เข้าเครื่องสำ�อางก่อนที่จะ
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รับจดแจ้ง ประกาศไม่เห็นด้วยกับ ร่าง พ.ร.บ. ยา ที่ไม่รักษาผลประโยชน์ประชาชน
โดย ร่วมกับกลุ่มเภสัชกรภาคใต้ ในฐานะแกนนำ� การดำ�เนินการทางกฎหมายและ
จรรยาบรรณ กับเภสัชกรแขวนป้าย เป็นต้น
๕. ความโดดเด่นและบุคลิกภาพของผู้นำ�กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา คือ
ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์ ในฐานะผู้นำ�ทีม มีคุณสมบัติ อ่อนนอกแข็งใน ถ่อมตนแต่
สู้ไม่ถอย เปรียบดังกำ�ปั้นเหล็กในถุงมือกำ�มะหยี่ มีความอ่อนโยน แต่มั่นคง แน่วแน่
จึงสามารถนำ�ทีมน้องๆ ที่ทำ�งานร่วมกันได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ในการคุ้มครองผู้บริโภค
อย่างต่อเนื่องตลอดมา
ทัง้ ห้าประการนี้ เป็นส่วนเสริมในสายตาทีไ่ ด้สมั ผัส เพือ่ ประกอบเป็นประจักษ์
พยานต่อความสมคุณค่าในการรับรางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ในปีนี้
การเป็นทีม ในอีกนัยหนึง่ ก็คอื การเป็น Node หรือ กลุม่ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง
ตามหลัก INN คือ จาก บุคคล Individual สู่กลุ่ม Node และ เครือข่าย Network
พลังสูงสุด จากศักยภาพบุคคล จะถูกส่งต่อเป็นอนันต์ แบบ พลังปีกผีเสื้อ หรือ
Butterfly Effect ก็ตอ่ เมือ่ กลุม่ หรือ ทีม เชือ่ มต่อ บุคคล เข้ากับ เครือข่าย ทีม่ ี เป้าหมาย
ร่วมกันเพื่อสังคม
ขอให้ “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” คือ กลุ่มเภสัชกร
สสจ.สงขลา ขับเคลือ่ นให้เกิดความยัง่ ยืนของทีมงาน ในระยะยาว อย่างต่อเนือ่ ง ไม่เพียง
ความเป็น ฝ่ายใน สสจ. แต่เป็นทีมงานจังหวัดที่เข้มแข็ง เพื่อรังสรรค์ประโยชน์ต่อ
สังคมตลอดไป.
กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา
ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
“พร้อมเพรียง รวมกลุ่ม ร่วมกัน
สู่ฝัน มุ่งมั่น ก้าวหน้า
คุ้มครอง สุขภาพ มวลประชา
สุขถ้วนหน้า อโรคยา พาปลอดภัย”
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ความสำาเร็จ ด้วยฝีมือและทุ่มเท มิใช่ความบังเอิญ
อ.ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม
อดีต คบ.เขต ๑๐ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อาจารย์ วคบท.
ม�กกว่� ๑๐ ปี ที่ข้�พเจ้�สัมผัสกับส่วนภูมิภ�ค แม้ว่�พื้นที่รับผิดชอบจะเป็น
ภ�คอีส�น แต่โชคดีได้มีโอก�สไปร�ชก�รที่ภ�คใต้บ่อยม�ก รวมทั้งช่วงหลังเกษียณ
ก็ยังได้มีโอก�สลงไปที่ภ�คใต้ ในกลุ่มจังหวัดภ�คใต้ ผลง�นคุ้มครองผู้บริโภคด้�น
ผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่โดดเด่นม�ก สงขล�เป็นจังหวัดขน�ดใหญ่ มีสถ�นประกอบก�ร
ผลิตภัณฑ์สุขภ�พจำ�นวนม�กเกือบทุกประเภท เนื่องจ�กเป็นเมืองท่องเที่ยว มีด่�น
อ�ห�รและย�หล�ยแห่ง มีตล�ดขน�ดใหญ่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว แต่ละปัญห�
ดูเหมือนว่�จะเป็นปัญห�ใหญ่และซับซ้อน แต่ที่น่�ทึ่ง คือ ผลก�รดำ�เนินง�นของ
สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� ภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบของกลุ่มเภสัชกร สสจ.
สงขล� อยู่ในระดับดีเยี่ยม ทร�บจ�กน้อง อย. ที่ลงไปประเมินในพื้นที่ว่� น่�จะเป็น
เภสัชกรกลุ่มนี้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดของประเทศ
จ�กก�รติดต�มผลง�น และ ศึกษ�ก�รทำ�ง�นของกลุ่มเภสัชกรกลุ่มนี้ มีสิ่งที่
น่�ทึ่ง และ ส�ม�รถเป็นแบบอย่�งในก�รเรียนรู้หล�ยประก�ร เช่น
๑. กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ประกอบด้วย ๙ เภสัชกรหญิง และ ๑ เภสัชกร
ช�ย หัวหน้�ฝ่�ยเป็นสุภ�พสตรี แต่ทีมง�นส�ม�รถลุยเรื่องคดีต่�งๆ ร่วมกับเจ้�หน้�ที่
ตำ�รวจ และทห�ร ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งดี
๒. ตำ�แหน่งหัวหน้�ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก
ในช่วงแรกเป็นเภสัชกรชำ�น�ญก�ร ทั้งหัวหน้�ฝ่�ยและน้องๆ แต่ไม่ได้เป็นสิ่งบั่นทอน
ในก�รทุ่มเทแต่อย่�งใด แสดงให้เห็นถึงคว�มมุ่งมั่น ตั้งใจจริงที่จะทำ�ง�นโดยไม่ได้
เกี่ยงว่�ไม่มีตำ�แหน่งให้ขยับสูงขึ้นเหมือนจังหวัดอื่นๆ
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๓. การทำ�งานไม่ได้ทำ�เพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดที่กำ�หนด แต่จะวางระบบของงาน
มองความเชือ่ มโยงเชิงระบบ เน้นประโยชน์ทผ่ี บู้ ริโภคจะได้รบั ตัวอย่างทีเ่ ห็นชัด จากปัญหา
ที่พบว่าก๋วยเตี๋ยวเกือบทั้งประเทศใช้วัตถุกันเสียในปริมาณเกินเกณฑ์ที่กำ�หนดมาก
เป็นอันตรายต่อผูบ้ ริโภค ตัวชีว้ ดั ที่ อย.กำ�หนด คือ สถานทีผ่ ลิตก๋วยเตีย๋ วต้องผ่านเกณฑ์
GMP แต่กลุม่ เภสัชกร สสจ.สงขลา ทุม่ เทพัฒนาอย่างครบวงจร คือสถานทีผ่ ลิตผ่านเกณฑ์
GMP เส้นก๋วยเตี๋ยวได้มาตรฐาน และต่อมาพัฒนาเป็น “ก๋วยเตี๋ยวอนามัย” โดยให้
ความสำ�คัญทุกด้าน เช่น สถานที่ปรุง หม้อต้มก๋วยเตี๋ยวไร้สารตะกั่ว ให้ความสำ�คัญ
กับสารปนเปือ้ นในส่วนประกอบทีใ่ ช้ และ ดูแลถึงเครือ่ งปรุงให้ได้มาตรฐาน ลดความเสีย่ ง
และอันตรายทีจ่ ะเกิดกับผูบ้ ริโภค จากประสบการณ์ทข่ี า้ พเจ้าทีเ่ คยพัฒนาสถานทีผ่ ลิต
ก๋วยเตีย๋ วให้ผา่ นเกณฑ์ GMP จำ�ได้ดถี งึ ความยุง่ ยากและ ปัญหาต่างๆ มากมาย แต่ กลุม่
เภสัชกร สสจ.สงขลา ตั้งใจทำ�แล้วต้องครบวงจร นับถือ นับถือ
๔. การแก้ปญั หาการใช้ยาแก้ปวดทรามาดอล และ ยาน�ำ้ แก้ไอ สูตร “สีค่ ณ
ู ร้อย”
งานนี้ยากมาก เพราะมีผู้เกี่ยวข้องมากมายและมีเรื่องของอิทธิพลมาเกี่ยวข้อง กลุ่ม
เภสัชกร สสจ.สงขลา มีความลึกซึ้งในการวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ และได้เสนอ
แนวทางการดำ�เนินงานต่อ อย. ซึ่งได้มีการปรับระบบตามข้อเสนอของกลุ่มเภสัชกร
กลุ่มนี้ จนเป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้บริหารที่ลงไปรับฟัง รับรู้ จะให้ความสำ�คัญมาก เพราะ
ทราบดีวา่ ไม่ใช่เสียงบ่นทัว่ ไป แต่เป็นการวิจารณ์เชิงลึกทีม่ าจากคนทำ�งานและ มีขอ้ เสนอ
แนะที่ต้องรับไปพิจารณาปรับปรุง การแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ทำ�เฉพาะส่วน แต่ทำ�งาน
เชิงระบบ เชื่อมร้อยการทำ�งานโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นสำ�คัญ เราจึงเห็นผล
งานการพัฒนาร้านยาให้เป็นสถานบริการด้านยาที่เป็นที่พึ่งของประชาชน เภสัชกรที่
เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยาต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
และ ที่สำ�คัญ คือ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา กำ�จัดจุดเสี่ยงในแต่ละจุดให้ครอบคลุม
มากที่สุด เราจึงเห็นผลงานการดำ�เนินคดีร้านยาที่ฝ่าฝืน โดยเฉพาะรายที่เป็นปัญหา
มาก จะถูกนำ�เสนอต่อคณะกรรมการยาเพื่อพักใช้ใบอนุญาต เภสัชกรที่ฝ่าฝืนก็ถูกนำ�
เสนอต่อสภาเภสัชกรรมเพื่อพิจารณาจรรยาบรรณ
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สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดแรกเริม่ ดำ�เนินการและมีผลงาน
มากที่สุด จนเป็นที่ยอมรับว่าร้านยาในจังหวัดสงขลาได้รับการจัดระเบียบเป็นอย่างดี
นอกจากการจัดการในจังหวัดแล้ว ยังรวบรวมข้อมูลเบาะแสของผูผ้ ลิตยาทีม่ กี ารจำ�หน่าย
ยาและสร้างปัญหาส่งให้ อย. นำ�ไปสู่การดำ�เนินคดีและพักใช้ใบอนุญาตอีกด้วย งานนี้
จัดการครบถ้วน
๕. ในส่วนของเครื่องสำ�อาง ข้อมูลการตรวจสอบสถานที่ผลิตที่จดแจ้งใน
จังหวัดสงขลา แล้วพบปัญหาไม่มีการผลิต ไม่มีตัวตน เครื่องสำ�อางลักลอบใส่สารที่
ห้ามใช้ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลาได้สะท้อนข้อมูลถึง อย.มาหลายปี เพื่อให้มีการปรับ
ระบบให้มีการตรวจสถานที่ผลิต/นำ�เข้าก่อนรับจดแจ้ง ดังเช่นที่มีการปรับระบบ ณ
ปัจจุบัน
เรื่องอาหาร ยา เครื่องสำ�อางที่กล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ยังมี
เรื่องดีๆ อีกมากมาย เช่น ไปชักชวนกลุ่มเภสัชกร สสจ.ในภาคใต้ พร้อมใจกันทำ�สิ่งดีๆ
เป็นผลสำ�เร็จของภาคใต้อีกด้วย
งานทีย่ ากและซับซ้อนทีส่ �ำ เร็จอย่างโดดเด่นภายใต้หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของฝ่ายอาหาร ยา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือกลุ่มเภสัชกร
สสจ.สงขลา ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ แต่เกิดจากการทำ�งานเป็นทีมที่มีความ
เสียสละ มุ่งมั่น แน่วแน่ ที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์
ของประชาชน และ สังคม และเชื่อมั่นว่าความดี ความมุ่งมั่นที่ทีมงานมีอยู่เต็มเปี่ยม
จะดลบันดาลให้ทุกท่านได้รับแต่สิ่งดีๆ มีคุณค่า เป็นที่ยอมรับ นับถือ และ ชื่นชมของ
ทุกคน.
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ทีมที่เข้มแข็งมุ่งมั่นทำางานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา)
ผมขอชื่นชม มูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคมที่มีกิจกรรมดีๆ ในก�รมอบร�งวัล
กับคนทำ�ง�นเพื่อสังคม เพื่อเป็นก�รส่งเสริมและให้กำ�ลังใจแก่คนทำ�ง�นที่เสียสละ
และมีผลง�นที่เป็นประโยชน์กับประช�ชน ผลก�รคัดเลือกที่กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล�
(ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก) เป็น “ทีมเภสัชกรดีเด่น
เพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” ถือว่�เป็นร�งวัลที่ทรงคุณค่� เนื่องจ�กในช่วงที่ผม
เป็นรองน�ยแพทย์ส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� และเป็นน�ยแพทย์ส�ธ�รณสุขจังหวัด
สงขล� ได้มโี อก�สทำ�ง�นร่วมกับกลุม่ เภสัชกรส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� ทีม่ กี �รทำ�ง�น
เป็นระบบ ทำ�ง�นเป็นทีม มีคว�มมุง่ มัน่ ตัง้ ใจในก�รทำ�ง�นให้ส�ำ เร็จต�มทีไ่ ด้รบั มอบหม�ย
เป็นทีมที่เข้มแข็งในก�รทำ�ง�นมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในก�รห�ส�เหตุของปัญห�และแก้ปัญห�
ได้อย่�งเหม�ะสม ตอบสนองในก�รแก้ปัญห�เรื่องร้องเรียนได้ทันท่วงที ในบทบ�ท
ของก�รทำ�ง�นคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งบ�งครั้งก�รทำ�ง�นมีคว�มเสี่ยงและไม่ปลอดภัย
เช่น กรณีมกี �รข�ยย�กลุม่ เสีย่ งให้กบั วัยรุน่ ทีม่ กี �รนำ�ไปใช้อย่�งไม่เหม�ะสม และกรณี
ก�รตรวจจับปรับร้�นที่กระทำ�คว�มผิดอย่�งจริงจัง ทีมง�นก็ไม่ท้อถอย ทำ�ง�นด้วย
คว�มเข้มแข็ง มุ่งประโยชน์ส่วนรวม นอกจ�กง�นในหน้�ที่คว�มรับผิดชอบแล้ว
ยังช่วยง�นในภ�พรวมของจังหวัด เขตบริก�รสุขภ�พ หรือของประเทศ เช่น ง�นประชุม
วิช�ก�รของกระทรวงส�ธ�รณสุข ง�นมหกรรมสุขภ�พ (Health Fair)
โอก�สนี้ขอแสดงคว�มยินดีอย่�งยิ่งกับกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ในก�ร
ได้รับคัดเลือกเป็น “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” จ�กมูลนิธิ
เภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม ในครั้งนี้ ขอให้รักษ�คว�มดี ทำ�ง�นเพื่อสังคมและคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ปลอดภัย เพื่อสุขภ�พที่ดีของประช�ชนตลอดไป.
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ทีมที่เป็นแบบอย่างที่ดีในระดับประเทศ
นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ขอแสดงคว�มยินดีและชื่นชมกับกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ที่ได้รับคัดเลือก
เป็น “ทีมเภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคมประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” จ�กมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อ
สังคมครั้งนี้ ตลอดช่วงเวล�ที่ม�ทำ�ง�นเป็นผู้บริห�รของสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด
สงขล� ได้มีโอก�สร่วมง�นและสัมผัสน้องๆ ในฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทย
และก�รแพทย์ท�งเลือก หรือกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ได้เห็นถึงคว�มตั้งใจ มุ่งมั่น
และมีคว�มรับผิดชอบในภ�ระหน้�ที่ของตัวเองอย่�งสูงยิ่ง และที่ม�กไปกว่�นั้นมีก�ร
ทำ�ง�นเป็นทีม ที่เป็นแบบอย่�งให้กับองค์กรและหน่วยง�นอื่นๆ ในจังหวัดและเขตได้
มีคว�มเป็นมืออ�ชีพในก�รดำ�เนินง�น จนได้เป็นแบบอย่�งที่ดีในระดับประเทศ เห็น
ได้จ�กก�รได้รับร�งวัลต่�งๆ ม�กม�ย
ในโอก�สนี้ขอสนับสนุนและขอบคุณทีมง�นเภสัชกรทุกคน ที่ส�ม�รถสร้�ง
ชื่อเสียงให้กับองค์กรและจังหวัดสงขล� จนเป็นที่ประจักษ์ตลอดไป.
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“ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมเรียนรู”้
นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ
ผู้อำานวยการ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ประธานคณะกรรมการเขตสุภาพเพื่อประชาชน เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ สงขลา
เมื่อได้รับก�รติดต่อจ�กกัลย�ณมิตรท่�นหนึ่ง ให้ช่วยเขียนคำ�นิยม ผมไม่รีรอ
ที่จะตอบรับด้วยคว�มเต็มใจ กว่� ๒๐ ปีเศษที่เฝ้�มองก�รทำ�ง�นของ กลุ่มเภสัชกร
สสจ.สงขล� ผมรู้สึก รับรู้ได้ ถึงคว�มพย�ย�ม คว�มตั้งใจ ที่จะดูแลพี่น้องประช�ชน
ทั้งในบทบ�ทของ “วิช�ชีพเภสัชกร” และบทบ�ทของ “คนในสังคม” หล�ยท่�น
กล่�วว่�มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกัน ต้องมีกติก� ต้องมีจรรย�บรรณและต้อง
หมั่นทำ�คว�มดีเพื่อให้เร�อยู่ในโลกใบนี้อย่�งเกื้อกูลกัน
ร�งวัล“ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกลุ่มเภสัชกร
สสจ.สงขล� ไม่ได้อยู่เหนือคว�มค�ดหม�ย ช้�หรือเร็ว ไม่สำ�คัญเท่�กับสิ่งที่ลงมือทำ�
พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ทีมเภสัช คือฟันเฟืองของก�รทำ�ง�นขับเคลื่อนเครือข่�ยในก�ร
คุ้มครองผู้บริโภค เป็นผลง�นที่น่�ชื่นชม ด้วยวิธีคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมเรียนรู้”
เส้นท�งทีพ่ วกเร�เดินล้วนแล้วแต่ผ�่ นชุดประสบก�รณ์ทห่ี ล�กหล�ย ซึง่ เป็นก�รหลอมรวม
ผู้คนม�ทำ�ง�นร่วมกัน เป้�หม�ยเดียวกัน คือ ยกระดับพัฒน�คุณภ�พชีวิต คุ้มครอง
ดูแลสุขทุกข์ของผู้คน และลดคว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคม
ผมมั่นใจว่�ร�งวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ที่กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล�
ได้รับจ�กมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม จะเป็นแรงบันด�ลใจให้กัลย�ณมิตรทั้งหล�ย
ส�นฝัน เดินหน้�เพื่อที่จะร่วมกัน เรียนรู้ เติมเต็ม ต่อยอด และขย�ยผล ยกระดับก�ร
ทำ�ง�นของสังคมไทย สู่สังคมในอุดมคติ คือสังคมไทยที่เอื้ออ�ทร ห่วงใย ใส่ใจดูแลกัน
Thailand Caring Society.

มูลนิธ�เภสัชศาสตรเพื่อสังคม
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แบบอย่างที่ดีในการทำาหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างจริงจัง
นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา

จ�กที่มูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม ได้ให้มีก�รคัดเลือก “เภสัชกรดีเด่น
เพื่อสังคม” ประจำ�ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อคัดเลือกเภสัชกรที่ปฏิบัติหน้�ที่เภสัชกร
เพือ่ สังคมได้อย่�งดีเด่น และ กลุม่ เภสัชกร สสจ.สงขล� ได้รบั ก�รคัดเลือกเป็น “ทีมเภสัชกร
ดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” นั้น นับเป็นเรื่องที่น่�ยินดีอย่�งยิ่ง
กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ทีมนี้ มีบทบ�ทและคว�มตั้งใจอย่�งม�กในก�ร
ทำ�ง�นด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภคที่มีคว�มย�กของง�นม�ก ก�รบังคับใช้กฎหม�ยกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่หลอกลวงประช�ชน ก�รจับก�รข�ยย�แก้ไอแก่วัยรุ่นเพื่อผสม
ในนำ�้ ต้มกระท่อม ก�รตรวจสอบโรงผลิตนำ�้ ดืม่ ก�รตรวจสอบย�ทีเ่ ร่ข�ยจ�กรถเร่ เป็นต้น
ทั้งหมดนี้แม้จะเป็นง�นปกติของกลุ่มเภสัชกร สสจ. ก็ต�ม แต่ด้วยคว�มตั้งใจจริงและ
กล้�ทำ�หน้�ที่ข้�ร�ชก�รที่มุ่งดูแลประช�ชน
เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ ส�ครินทร์ ได้เล่�ให้ผมฟังว่� เมื่อครั้งจับร้�นข�ยย�
แก้ไอให้วัยรุ่นม�กๆ ผู้ที่ถูกจับรวมตัวกันลงขันจะติดสินบนทีมเภสัช แต่คนหนึ่งในทีม
ที่ถูกจับบอกประม�ณว่� “เข�ไม่รับเงินหรอก อย่�ไปทำ�ให้ต้องโดนอีกคดีเลย” นี่คือ
คว�มเข้มแข็งของเจ้�หน้�ที่รัฐ ซึ่งห�ไม่ง่�ยในระบบปัจจุบัน
นอกจ�กง�นคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ประเด็นก�รคัดค้�น ร่�ง พ.ร.บ.ย� ก็เป็น
อีกกรณีที่มีคว�มสำ�คัญยิ่ง ทีมคัดค้�นร่�ง พ.ร.บ. ย� ของจังหวัดสงขล�มีคว�มเข้มแข็ง
ม�ก มีทั้งอ�จ�รย์จ�กสงขล�นครินทร์ จ�กชมรมเภสัชกรที่เปิดร้�นข�ยย� เภสัชกรใน
โรงพย�บ�ลต่�งๆ แน่นอนว่� กลุ่มเภสัชกร สสจ. สงขล� เป็นอีกหนึ่งกำ�ลังสำ�คัญ
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การรวมพลังของเภสัชกรในจังหวัดสงขลา หนุนเสริมกระบวนของเภสัชกร
ทั้งประเทศ ได้สร้างแรงกดดันอย่างมากต่ออำ�นาจรัฐและอำ�นาจทุนที่มุ่งแก้ พ.ร.บ.ยา
อย่างมีเลศนัย การขับเคลือ่ นยาวนานหลายปี โดยเฉพาะในยุคของ คสช. เป็นบทพิสูจน์
ที่สำ�คัญของทีมเภสัชกรทั้งหมดว่า เพื่อความถูกต้อง เพื่อความชอบธรรม เพื่อระบบ
ยาที่ควรจะเป็น การต้องออกมาเสี่ยง ต้องมีกิจกรรมการแสดงออกที่บางครั้งก็มีความ
สุ่มเสี่ยงเผชิญหน้ากับอำ�นาจ แต่ทีมเภสัชก็สามารถรักษาระดับการเคลื่อนไหวได้ดี จน
นำ�มาสู่การยอมถอย อย.ประกาศถอนการพิจารณา พ.ร.บ.ยา ออกจาก ครม. ในที่สุด
แม้จะยังไม่ชนะเด็ดขาด แต่ก็สามารถยันและยุติการเดินหน้าของ ร่าง พ.ร.บ. ลงไปได้
กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา คือ แบบอย่างที่ดีในการทำ�หน้าที่ดูแลประชาชน
อย่างจริงจังภายใต้ข้อจำ�กัดมากมายของระบบราชการไทย รางวัลครั้งนี้ไม่ได้สร้างแรง
กำ�ลังใจเฉพาะกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลาเท่านั้น แต่ได้สร้างกำ�ลังใจและพลังใจกับ
เภสัชกรเกือบทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย.
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ทีมที่หนุนเสริมพัฒนาการผลิตและการแปรรูป
สินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน
นางประสงค์ พีรธรากุล
เกษตรจังหวัดสงขลา
ปัจจุบันผู้บริโภคให้คว�มสำ�คัญกับคว�มปลอดภัยของอ�ห�ร ซึ่งต้องไม่ก่อ
ให้เกิดอันตร�ย โดยจะต้องมีก�รเตรียม ก�รปรุงผสม อย่�งถูกต้อง ไม่มีก�รปนเปื้อน
อันตร�ยท�งก�ยภ�พ เช่น เศษโลหะ สิง่ สกปรกต่�งๆ ไม่มกี �รปนเปือ้ นอันตร�ยท�งเคมี
และท�งชีวภ�พ ก�รบริโภคอ�ห�รที่ถูกสุขลักษณะไม่ได้หม�ยเพียงไม่เกิดโรคและ
โทษในเวล�ปัจจุบันเท่�นั้น ยังหม�ยถึงต้องไม่มีโทษหรือก่อให้เกิดโรคในระยะย�วด้วย
กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ได้ส่งเสริมและพัฒน�ก�รแปรรูปสินค้� ก�รผลิต
สินค้�เกษตรทีไ่ ด้ม�ตรฐ�น นอกจ�กทำ�หน้�ทีต่ รวจสอบแล้ว ยังทำ�หน้�ทีเ่ ป็นผูส้ นับสนุน
ให้คว�มรู้ สร้�งคว�มเข้�ใจ ร่วมกันขับเคลือ่ นให้ผผู้ ลิตเห็นคว�มสำ�คัญต่อก�รผลิตสินค้�
ทีป่ ลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค จนได้รบั ร�งวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑”
จ�กมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม
สำ�นักง�นเกษตรจังหวัดสงขล�ในฐ�นะหน่วยง�นที่ปฏิบัติง�นร่วมกันม�
โดยตลอด ขอชื่นชมคว�มตั้งใจก�รช่วยเหลือประช�ชน โดยเฉพ�ะเกษตรกรในก�รให้
คว�มรู้ สนับสนุนก�รผลิตสินค้�ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ขอเป็นกำ�ลังใจและให้คว�ม
ร่วมมือในก�รปฏิบัติง�นช่วยเหลือประช�ชนอย่�งเต็มที่ต่อไป.
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กลุ่มสนับสนุนกิจกรรมและขับเคลื่อนภารกิจ
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะอุตส�หกรรมเกษตร มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ เป็นสถ�บันก�รศึกษ�
ระดับอุดมศึกษ� ซึ่งนอกเหนือจ�กก�รผลิตบัณฑิตและก�รวิจัยแล้ว คณะฯ ยังมีก�ร
บริก�รวิช�ก�รด้�นอุตส�หกรรมเกษตร ซึง่ ได้รบั คว�มร่วมมือและก�รสนับสนุนในก�ร
ดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้วยดีจ�กสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�เสมอม�
สำ�หรับกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ได้เข้�ม�มีส่วนร่วมในง�นบริก�รวิช�ก�ร
ด้�นอุตส�หกรรมเกษตร ของคณะอุตส�หกรรมเกษตร มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
ในหล�ยกิจกรรม อ�ทิเช่น ก�รร่วมเป็นคณะวิทย�กรประจำ�หน่วยฝึกอบรมด้�นหลักเกณฑ์
ของกฎหม�ยอ�ห�ร ของคณะอุตส�หกรรมเกษตร มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
ในหลักสูตรผูค้ วบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุทป่ี ดิ สนิทชนิดทีม่ คี ว�มเป็นกรดตำ�่
และชนิดทีป่ รับกรด (Retort Supervisors) และ หลักสูตรผูก้ �ำ หนดกระบวนก�รฆ่�เชือ้
ด้วยคว�มร้อนในก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุทป่ี ดิ สนิททีม่ คี ว�มเป็นกรดต่�ำ และชนิด
ทีป่ รับกรด (Process Authority) ก�รร่วมเป็นคณะทำ�ง�นในโครงก�รหรือกิจกรรม
ต่�งๆ ด้�นก�รพัฒน�ผูป้ ระกอบก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มทั้งระดับโรงง�นอุตส�หกรรม
ขน�ดใหญ่ ระดับ SMEs และกลุม่ OTOP ต่�งๆ นอกจ�กนี้ ยังร่วมเป็นทีมง�นภ�ยใต้
หน่วยง�นเครือข่�ยในก�รส่งต่อข้อมูลและก�รให้คำ�ปรึกษ�ประจำ�คลินิกให้คำ�ปรึกษ�
ด้�นอุตส�หกรรมเกษตร ในด้�นต่�งๆ เช่น ก�รยืน่ ขอ อย. ของผูป้ ระกอบก�รอ�ห�รและ
เครือ่ งดืม่ ในพืน้ ที่ เป็นต้น
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ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตัวแทนของกลุ่มเภสัชกรสำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัดสงขลา ได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมและขับเคลื่อนภารกิจของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ คณาจารย์และบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อย่างต่อเนื่องเสมอมา ทำ�ให้การดำ�เนินงานในกิจกรรม
ต่างๆ สำ�เร็จเสร็จสิ้นและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
ในนามคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดง
ความยินดีกับกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา ที่ได้รับรางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” จากมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รางวัลที่กลุ่มได้รับจะเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนและพัฒนาภารกิจของท่าน
รวมถึงเป็นแบบอย่างและแนวปฏิบัติที่ดีให้กับบุคคลอื่นในภายภาคหน้าสืบไป.
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กลุ่มที่ทำางานด้วยความเข้มแข็ง อดทน
และมุ่งมั่นในความถูกต้อง
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์
อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในคว�มคิดของดิฉัน ฝ่�ยอ�ห�ร ย� และพัฒน�แพทย์แผนไทย สำ�นักง�น
ส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� (หรือ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล�) เป็นหน่วยง�นส�ธ�รณสุข
จังหวัดที่มีคว�มเข้มแข็งม�กที่สุดหน่วยง�นหนึ่งในประเทศไทย โดยปฏิบัติง�นด้วย
คว�มยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ตรงไปตรงม� เป็นไปต�มหลักจริยธรรมและจรรย�บรรณ
วิช�ชีพ ร่วมกับหลักนิติศ�สตร์และรัฐศ�สตร์ควบคู่ไปด้วย โดยใช้วิธีก�รตักเตือน
สำ�หรับก�รทำ�ผิดในครั้งแรกๆ แต่ห�กยังคงกระทำ�ผิดอยู่ซำ้�ซ�กจึงจะดำ�เนินก�รท�ง
กฎหม�ยและจรรย�บรรณวิช�ชีพ ซึ่งเป็นก�รให้โอก�สผู้ที่กระทำ�ผิดให้กลับใจ
จ�กวิธีก�รนีท้ �ำ ให้มเี ภสัชกรส่วนหนึง่ ทีเ่ คยกระทำ�ผิด ส�ม�รถกลับตัวกลับใจ
และม�ร่วมทำ�คว�มดีเพื่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่�งที่ดีของเภสัชกรอื่นๆ ในเวล�
ต่อม� ซึ่งก�รกระทำ�เช่นนี้ทำ�ให้ก�รปฏิบัติง�นของผู้ประกอบก�รด้�นอ�ห�รและ
เภสัชกรชุมชนในจังหวัดสงขล�เป็นไปต�มหลักกฎหม�ยและจรรย�บรรณวิช�ชีพม�ก
ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ในกรณีข องก�รดำ�เนินง�นด้�นอ�ห�ร เมื่อกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล�
ทร�บว่�มีปัญห�ด้�นอ�ห�รที่ส่งผลต่อคว�มไม่ปลอดภัยต่อประช�ชน ภญ.วิไลวรรณ
ส�ครินทร์ ซึ่งเป็นหัวหน้�ไม่รีรอที่จะดำ�เนินก�รให้ผู้ประกอบก�รดำ�เนินก�รให้ถูกต้อง
ซึ่งจะเห็นเป็นข่�วอยู่เนืองๆ ในส่วนของด้�นย�
จังหวัดสงขล�เป็นที่ขึ้นชื่อว่� “จำ�นวนเภสัชกรในจังหวัดสงขล�ถูกฟ้อง
จรรย�บรรณไปยังสภ�เภสัชกรรมเป็นจำ�นวนม�กเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ”
แต่ดิฉันคิดว่�นี่คือสิ่งที่เภสัชกรส�ธ�รณสุขจังหวัดทุกแห่งต้องกระทำ� จึงถือว่�ก�ร
ดำ�เนินง�นด้�นอ�ห�รและย�ของฝ่�ยอ�ห�ร ย� และพัฒน�แพทย์แผนไทย สำ�นักง�น
มูลนิธ�เภสัชศาสตรเพื่อสังคม
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สาธารณสุขจังหวัดสงขลา สามารถถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำ�หรับหน่วยงานลักษณะนี้
ในจังหวัดอื่น
กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา ยังได้ร่วมงานกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ในภาคใต้ โรงพยาบาลที่มีการผลิตสมุนไพรในภาคใต้ สำ�นักงานสาธารณสุขอื่นๆ
ในภาคใต้ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ศ.(พิเศษ)
ดร.ภญ.กฤษณา ไกรสินธ์ เป็นที่ปรึกษาได้จัดทำ� “โครงการศึกษา และสร้างเครือข่าย
มาตรฐานยาสมุนไพรสำ�หรับโรงพยาบาลในภาคใต้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
ผลิตยาสมุนไพรของโรงพยาบาลในภาคใต้ สร้างเครือข่ายในการประกันคุณภาพของ
การผลิตยาสมุนไพรของโรงพยาบาลในภาคใต้ และเพื่อประสานงานกับเภสัชกร/
ผู้ที่รับผิดชอบงานส่งเสริมการใช้และผลิตยาสมุนไพร และงานคุ้มครองผู้บริโภค โดย
ฝ่ายอาหาร ยา และพัฒนาแพทย์แผนไทย สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ให้
ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจนทำ�ให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สามารถจัดตั้งสถานที่ผลิตยาแผนโบราณที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP เป็นแห่ง
แรกในภาคใต้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนในภาคใต้
นอกจากนี้ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา ยังเป็นส่วนหนึ่งของชมรมเภสัชกรภาค
ใต้ที่ได้รว่ มงานอย่างเข้มแข็งทางด้านวิชาชีพตามวัตถุประสงค์ของชมรม ซึง่ มีเป้าหมาย
หลักคือเพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม และดำ�รงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของสังคม
และวิชาชีพ เช่น การคัดค้านการออกประกาศและพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่อาจส่งผล
ต่อความไม่ปลอดภัยต่อการใช้ยาของประชาชน โดยการดำ�เนินงานของชมรมเภสัชกร
ภาคใต้ที่ผ่านมา ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์ เป็นแกนหลักที่สำ�คัญท่านหนึ่งที่ทำ�ให้การ
ดำ�เนินงานของชมรมเภสัชกรภาคใต้สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี
จากผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ ดิฉันขอชื่นชม ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์ หัวหน้า
กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลารวมทั้งบุคลากรอื่นในฝ่ายนี้ที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง
อดทน และมุ่งมั่นในความถูกต้องเสมอมา.
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จริงจังที่จะทำาสิ่งต่างๆ ให้มีความถูกต้อง
ทางกฎหมายและวิชาการ
ภญ.จินดา หวังวรวงศ์
อดีตหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
เมื่อได้ทร�บว่�ทีมง�น น้องๆ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� นำ�โดย ภญ.วิไล
วรรณ ส�ครินทร์ ได้รับคัดเลือกจ�กมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคมให้เป็น “ทีมเภสัชกร
ดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” ข้�พเจ้�รู้สึกยินดีกับน้องเป็นอย่�งยิ่ง คว�ม
ดีที่สะสมม�ย�วน�นตั้งแต่เริ่มทำ�ง�นได้รับก�รยอมรับจ�กมูลนิธิฯ ที่มีวัตถุประสงค์ส่ง
เสริมกำ�ลังใจแก่บุคคลที่ทำ�ง�นเพื่อสังคม รู้สึกเต็มใจและเป็นเกียรติที่ได้มีโอก�สเขียน
คำ�นิยมแก่น้องๆ
จ�กก�รทำ�ง�นร่วมกันม�ในภ�คใต้น�นร่วม ๒๐ ปี และจ�กก�รทีเ่ ร�ปฏิสัมพันธ์
กันแบบพีแ่ บบน้องตัง้ แต่นอ้ งๆ เริม่ ต้นชีวิตก�รทำ�ง�นคุม้ ครองผู้บริโภคทีจ่ งั หวัดสงขล�
ข้�พเจ้�ได้รับทร�บปัญห�และคว�มพย�ย�มในก�รแก้ปัญห�ของน้องตลอดม� กลุ่ม
เภสัชกร สสจ.สงขล� มีผลง�นเพื่อสังคมที่สม่ำ�เสมอตั้งแต่ต้นจนทุกวันนี้ แม้ว่� ก�ร
เดินท�งบนเส้นท�งนี้จะมีปัญห�อุปสรรคม�กเพียงใด และโดยที่ระบบร�ชก�รไม่ได้
เอื้อต่อก�รส่งเสริมขวัญและกำ�ลังใจแก่ผู้ที่ทำ�ง�น แถมอ�จบั่นทอนกำ�ลังใจได้ ห�ก
ผู้ปฏิบตั งิ �นไม่เข้มแข็งมุง่ มัน่ ด้วยอุดมก�รณ์ของตนเองเหมือนทีท่ มี น้องๆ จังหวัดสงขล�
ได้ช่วยกันสร้�งสรรค์ขึ้นม�เอง
จังหวัดสงขล�เป็นจังหวัดธุรกิจก�รค้�และท่องเที่ยว จัดว่�เป็นจังหวัดที่มี
ขน�ดใหญ่ มีสถ�นประกอบก�รอ�ห�ร ย� เครื่องสำ�อ�ง ร้�นชำ� จำ�นวนม�ก รวมเป็น
หลักหล�ยพัน ทั้งที่เป็นโรงง�นขน�ดใหญ่ระดับอุตส�หกรรมส่งออกหรือขน�ดเล็ก
เป็นสินค้�ชุมชน อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ช�ยแดนติดต่อกับม�เลเซีย มีด่�นนำ�เข้�
สินค้� ๒ แห่ง มีก�รนำ�เข้�ส่งออกสินค้�ผ่�นช�ยแดนทีค่ กึ คักม�กม�ตัง้ แต่อดีต รวมทัง้
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มีการลักลอบนำ�เข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ด้วย ภาระงานของจังหวัดสงขลาจึง
ค่อนข้างหนักมากเมื่อเทียบกับอัตรากำ�ลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่
น้องๆ ทีมนี้บุกเบิกการทำ�งาน เรียนรู้งานและออกแบบวิธีการทำ�งานด้วย
ตนเองมาตั้งแต่ต้น นอกจากการทำ�งานอย่างหนักที่ทำ�ให้มีผลงานค่อนข้างครอบคลุม
ทั้งปริมาณและคุณภาพในงานคุ้มครองผู้บริโภคทั่วไปและงานอื่นๆ ของสำ�นักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลาแล้ว น้องๆ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดการกับปัญหาพิเศษของ
จังหวัดที่สะสมมาตั้งแต่อดีต ได้แก่ ความพยายามแก้ไขปัญหาอาหารลักลอบนำ�เข้าที่
วางขายในร้านชำ�ทั่วไป ที่เกือบทุกภาคส่วนมองว่าเป็นความปกติของจังหวัดชายแดน
และจังหวัดท่องเที่ยว แล้ววางเฉยต่อปัญหา มีตลาดใหญ่หลายแห่งที่เป็นแหล่ง
จำ�หน่าย มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้อง
ผ่านมาหลายปี สิ่งที่น้องได้พยายามก็เกิดผล เมื่อพบว่า ผลิตภัณฑ์อาหารนำ�
เข้าในตลาดต่างๆ มีฉลากภาษาไทยและได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้อง ลดความเสี่ยง
ต่อผู้บริโภคลงมาก และอีกงานหนึ่งที่น้องได้มีความพยายามในการจัดการ คือ การยก
ระดับมาตรฐานของร้านยาและดูแลให้ร้านยามีเภสัชกรอยู่ประจำ�ตลอดเวลาทำ�การ
เป็นงานยากอีกงานหนึ่งที่น้องต้องเสียสละตัวเองอย่างมาก ต้องยอมให้ผู้ที่เสียผล
ประโยชน์ส่วนตนไม่เข้าใจและไม่พอใจ การเข้าไปจัดการต่อปัญหาทั้งสองนี้ไม่ใช่เรื่อง
ง่ายเลย ต้องใช้ความอดทนพยายามในการทำ�ความเข้าใจและทักษะการจัดการทั้งบู๊
และบุ๋นเป็นอย่างมาก ซึ่งได้ผลสำ�เร็จในระดับที่น่าพอใจ สร้างความตื่นตัวตระหนักต่อ
การดูแลสังคมร่วมกันของร้านยาและเภสัชกร
ข้าพเจ้ามองว่า น้องๆ ทีมงานของกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา มีบุคลิกที่มี
ร่วมกัน นอกจากความมุมานะพยายามในการทำ�งานแล้ว น้องยังมีความจริงจังมากที่
จะทำ�สิ่งต่างๆให้มีความถูกต้องทางกฎหมายและวิชาการ ผลงานล่าสุดที่เป็นตัวอย่าง
ของบุคลิกนี้ คือ การเก็บข้อมูลเรื่องเครื่องสำ�อางที่นำ�ไปสู่การแก้ไขกฎหมายให้มีการ
คุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งนี้ ในหลายปีที่ผ่านมา สำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาได้ออกกฎหมายที่ทำ�ให้ผู้ประกอบการมีความสะดวกในการจดแจ้งผลิตภัณฑ์
เครื่องสำ�อาง ได้เลขที่ใบรับแจ้งไปผลิต หรือนำ�เข้า สามารถจำ�หน่ายได้ทันที โดย
ไม่ต้องรอให้ส่วนราชการไปตรวจสถานที่.
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แต่น้องๆ สงขลาไม่ได้ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปง่ายๆ เฝ้าติดตามตรวจสถานที่ผลิต
หรือนำ�เข้าเครื่องสำ�อางทุกแห่งที่ได้จดแจ้ง อีกทั้งยังรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่สะท้อน
ปัญหา รายงานต่อเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทั่วประเทศและสำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาว่า การจดแจ้งเครื่องสำ�อางที่ให้จดผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ต้องตรวจ
สถานที่นั้น เป็นส่วนสำ�คัญของการสร้างปัญหาที่อันตรายมากต่อผู้บริโภค คือ การ
ลักลอบผลิตเครื่องสำ�อางที่มีสารต้องห้าม โดยใช้ฉลากที่มีเลขจดแจ้ง แต่ส่วนราชการ
ตามหาสถานที่จริงไม่พบ ผู้บริโภคซื้อด้วยหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องสำ�อางที่ผ่านการตรวจ
สอบจากส่วนราชการแล้ว สิ่งที่น้องพยายามทำ�นี้ได้เป็นส่วนสำ�คัญของการนำ�ไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายว่า การจดแจ้งเครื่องสำ�อางจะต้องได้รับการตรวจสถานที่ก่อน
ทุกครั้ง และนำ�ไปสู่การสะสางจัดระเบียบการผลิตเครื่องสำ�อางครั้งใหญ่ทั่วประเทศ
ขอขอบคุณมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคมที่จัดทำ�โครงการให้รางวัลแก่ทีม
เภสั ช กรดี เ ด่ นเพื่อสัง คมขึ้น นอกจากจะเป็ น กำ � ลั ง ใจแก่ ท ี มเภสัชกรสำ�นักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลาผู้ได้รับรางวัลปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว ทีมงานเภสัชกรทีมต่างๆ
ที่กำ�ลังทำ�งานเพื่อสังคมอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้ ย่อมได้รับกำ�ลังใจนี้ไปด้วยกัน
“บนเส้นทางที่ยากลำ�บากนี้ อย่างน้อยก็มีเพื่อนร่วมเดินทางที่เข้าใจกัน
และส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อสังคม”.

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

105

ทีมที่ทุ่มเท มุ่งมั่นทำางานเพื่อสังคม
นายสมใจ สุตันตยาวลี
อดีตผู้อำานวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผมได้รับทร�บว่� มูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม (มภส) ได้คัดเลือก “กลุ่ม
เภสัชกร สสจ.สงขล�” เป็น “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” ซึ่ง
ถือว่�เป็นร�งวัลอันทรงเกียรติร�งวัลหนึ่ง ที่มอบให้แก่ทีมง�นที่ทุ่มเท มุ่งมั่นทำ�ง�น
เพื่อสังคม และจ�กก�รที่ได้มีโอก�สทำ�ง�นและประส�นง�นกับ ภญ.วิไลวรรณ ส�คริ
นทร์ หัวหน้�กลุ่ม และเจ้�หน้�ที่ของ กลุ่มง�นคุ้มครองฯ ทุกคน อย่�งต่อเนื่องม�
ตลอด เป็นระยะเวล�ไม่น้อยกว่� ๑๐ ปี และเมื่อครั้งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�ร
และย� โดยกองส่งเสริมง�นคุ้มครองผู้บริโภคด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พในส่วนภูมิภ�ค
และท้องถิ่น (กอง คบ.) ได้จัดทำ� “โครงก�รร�งวัลคว�มเป็นเลิศด้�นก�รคุ้มครองผู้
บริโภคด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พ ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๕๙” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นก�รเชิดชูเกียรติและเป็นกำ�ลังใจให้แก่สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด ที่ส�ม�รถ
ปฏิบัติง�นคุ้มครองผู้บริโภคด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พได้เป็นอย่�งดี และส�ม�รถเป็นต้น
แบบให้แก่จังหวัดต่�งๆ ได้ โดยมีก�รประเมินหล�ยหัวข้อ เช่น ง�น Pre-marketing ,
Post-marketing, Consumer and Networking, Entrepreneur empowerment,
Database and Reporting system, Innovation, Strategic management ซึ่งผู้
เขียนได้มีโอก�สไปเป็นผู้ประเมินกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� เมื่อวันที่ ๘ สิงห�คม พ.ศ.
๒๕๕๙ รู้สึกประทับใจและมีคว�มชื่นชมต่อหัวหน้�ทีมและสม�ชิกทั้งหมดว่� เป็นทีม
บุคล�กรทีม่ คี ณ
ุ ภ�พ เสียสละ อดทนและทุม่ เท ในก�รทำ�ง�นคุม้ ครอง ผูบ้ ริโภค โดยมอง
คว�มปลอดภัยของประช�ชนเป็นเป้�หม�ย และจ�กตรวจประเมินผลก�รดำ�เนินง�น
ในพื้นที่ ทีมจังหวัดสงขล� ได้รับร�งวัลระดับดีเยี่ยม (ม�กกว่� ๙๐๐ คะแนน) จ�ก
คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐ คะแนน จึงเป็นก�รรับประกันคุณภ�พของ กลุ่มเภสัชกร สสจ.
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สงขลา ได้เป็นอย่างดี ภายใต้การนำ�ของหัวหน้าทีม คือ ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์ ซึ่ง
เป็นผู้ได้ฉายาว่า “ผู้หญิงแกร่ง” ว่าเป็นการสมควรที่จะได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า จาก
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)
สุดท้ายนี้ผมขอให้ ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์และน้องๆ กลุ่มเภสัชกร สสจ.
สงขลา มีสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและสุขสมหวังในสิ่งที่
ปรารถนาทุกประการ.
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ทีมทีเ่ อาใจใส่ รับผิดชอบ และมีความรอบรู้
ในงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ภญ.โสภิดา ตั้งวรางกูร
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ง�นคุ้มครองผู้บริโภคในสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดมีหน้�ที่หลักในก�ร
กำ�กับ ควบคุม ดูแล เฝ้�ระวัง สถ�นประกอบก�ร/ผลิตภัณฑ์สุขภ�พ เช่น อ�ห�ร ย�
เครื่องสำ�อ�ง ฯลฯ ให้มีคุณภ�พ ได้ม�ตรฐ�นต�มที่กำ�หนดไว้ในกฎหม�ย ซึ่งคว�ม
หนักเบ�ของง�นจะขึ้นอยู่กับจำ�นวนสถ�นประกอบก�ร หรือผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในคว�ม
ดูแลรับผิดชอบ และปัญห�ต่�งๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภ�พนั้นๆ
จังหวัดสงขล�เป็นจังหวัดที่มีขน�ดใหญ่ มีสถ�นประกอบก�รและผลิตภัณฑ์
สุขภ�พ จำ�นวนม�ก และมีคว�มหล�กหล�ย ดังนั้น ก�รดำ�เนินง�นคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่ว่�จะเป็นในส่วนของก�รอนุญ�ต ก�รตรวจสอบเฝ้�ระวังคุณภ�พผลิตภัณฑ์สุขภ�พ
หรือก�รตรวจสอบเฝ้�ระวังก�รโฆษณ�ผลิตภัณฑ์สขุ ภ�พต่�งๆ รวมทัง้ ก�รพัฒน�ศักยภ�พ
เจ้�หน้�ที่ ผู้ประกอบก�ร และเครือข่�ยผู้บริโภคทั้งหล�ย จะมีปริม�ณง�นม�กกว่�
จังหวัดข้�งเคียง ซึ่งห�กไม่ได้ผู้ปฏิบัติง�นที่เป็นเภสัชกรที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในก�ร
ทำ�ง�น เป็นผู้ที่มีคว�มเอ�ใจใส่ รับผิดชอบ และมีคว�มรอบรู้ในง�นดังกล่�ว ก็คงไม่
ส�ม�รถดำ�เนินง�นได้ลุล่วง หรือประสบผลสำ�เร็จ พบว่�กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล�
ทำ�ได้ดี ส่งผลให้ได้รับร�งวัลหล�ยๆ ร�งวัล อ�ทิเช่น ร�งวัลคว�มเป็นเลิศด้�นก�ร
คุ้มครองผู้บริโภคด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พ ประจำ�ปี ๒๕๕๙ ระดับดีเยี่ยม ฯลฯ
นอกจ�กนี้ ภ�ยใต้ก�รนำ�ทีมโดย ภญ.วิไลวรรณ ส�ครินทร์ กลุ่มเภสัชกร
สสจ.สงขล� ยังเป็นทีมทีม่ กี �รทำ�ง�นได้อย่�งรอบด้�น ส�ม�รถเชือ่ มโยงและเป็นหลักใน
ก�รทำ�ง�นคุ้มครองผู้บริโภคให้กับจังหวัดต่�งๆ ภ�ยในเขตสุขภ�พที่ ๑๒ ซึ่งประกอบ
ด้วยจังหวัดนร�ธิว�ส ยะล� ปัตต�นี สตูล พัทลุง ตรัง และสงขล� ในฐ�นะที่ปรึกษ�หรือ
เป็นวิทย�กรที่ส�ม�รถช่วยแก้ปัญห� หรือพัฒน�ง�นคุ้มครองผู้บริโภคได้ และเป็นทีม
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เภสัชกรที่ต้องประสานงานกับคณะเภสัชศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่ง
ทำ�ให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้รู้จักการทำ�งานคุ้มครองผู้บริโภค มีการดำ�เนินงานเกี่ยว
กับวิชาชีพร่วมกัน เช่น การจัดงานวันสัปดาห์เภสัชที่ยิ่งใหญ่ นับเป็นประโยชน์แก่ผู้
บริโภคที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี และเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เช่น การใช้ยาแก้ไอในทางที่ผิด หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางปลอม หรือผสมสารห้าม
ใช้ เช่น สเตียรอยด์ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคอย่างไม่สามารถจะเยียวยาได้นั้น
ทางกลุ่มเภสัชกรสาธารณสุข จัง หวัดสงขลาก็มีค วามสามารถเกาะติดปัญหา และ
หาแนวทางแก้ไข โดยประสานกับผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับและภาคส่วน จนสามารถ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้
ดิ ฉั น ในฐานะเภสั ช กรที่ ทำ � งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคในจั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย งของ
จังหวัดสงขลา รู้สึกชื่นชมและเห็นด้วยที่กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา ได้รับการคัดเลือก
เป็น “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” จากมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อ
สังคม เป็นอย่างยิ่ง.
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ยิ่งพบ ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ... ทีมงานคุณภาพ
เภสัชกร สสจ.สงขลา
นางสุดชฎา ศรประสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มงานอาหาร รองผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ สงขลา
ได้ร่วมทำ�ง�นกับกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ม�น�นกว่� ๒๐ ปี และปัจจุบัน
กลุ่มง�นอ�ห�รศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ที่ ๑๒ สงขล�กับกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล�
เร�ไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมง�น เร�คือพี่น้องที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขในก�รทำ�ง�นเหมือนคนใน
ครอบครัวเดียวกัน สิ่งที่ประทับใจในตัวทีมง�นเริ่มตั้งแต่หัวหน้�ฝ่�ยอ�ห�ร ย� และ
พัฒน�แพทย์แผนไทย เภสัชกรชำ�น�ญก�รพิเศษ วิไลวรรณ ส�ครินทร์ “น้องตุ๊กต�”
คือ ผู้หญิงตัวเล็กๆ น่�รักสมน�ม แต่หัวใจใหญ่ม�กๆ ทำ�ง�นอยู่บนพื้นฐ�นคว�มมุ่งมั่น
ผลสัมฤทธิ์ บริก�รอย่�งคนที่เป็นมิตร ประส�นง�นกันทุกครั้งไม่มีคำ�ว่�ไม่ได้ พร้อม
ร่วมมือในทุกครั้งและทุกโอก�สที่ส�ม�รถทำ�ได้ ประกอบกับน้องทีมง�นผู้ช่วยที่น่�รัก
หัวใจเดียวกัน คือ พี่ต้อ น้องจุ้ม น้องจิร� น้องเป้ น้องแอ้ น้องเนียร์ น้องวิทย์ น้องนก
น้องหนิง และอีกหล�ยท่�นที่ไม่ได้เอ่ยน�ม ที่ช่วยกันขับเคลื่อนง�นคุ้มครองผู้บริโภค
ของจังหวัดสงขล�จนประสบคว�มสำ�เร็จในหล�ยด้�น จนได้รับคัดเลือกเป็นจังหวัด
ต้นแบบระบบคุณภ�พง�นอ�ห�รปลอดภัย
เรือ่ งที่ประทับใจเมือ่ ดิฉนั ได้ท�ำ ง�นร่วมกับกลุม่ เภสัชกร สสจ.สงขล� ในคร�ว
สนองพระร�ชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� สย�มบรมร�ชกุม�รี แก้ไขปัญห�
คุณภ�พน�ำ้ ดืม่ ในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนของจังหวัดสงขล� ซึง่ เป็นเรือ่ งท้�ท�ย
ทำ�ง�นอยู่ภ�ยใต้ข้อจำ�กัดหล�ยประก�ร คือ พื้นที่เสี่ยงทุรกันด�ร ข�ดงบประม�ณ
และระยะเวล�กระชั้นชิด แต่กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ไม่ย่อท้อ ทำ�ง�นประส�น
กับหล�ยหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐ และเอกชน จนส�ม�รถจัดห�เครื่องกรองน�ำ้ ม�ติดตั้ง
เพื่อปรับปรุ ง คุ ณ ภ�พนำ�้ ทำ � ให้ ผ ลก�รตรวจคุ ณ ภ�พนำ�้ ดื่ ม ผ่ � นม�ตรฐ�นทั้ ง หมด
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ทำ�ให้เด็กนักเรียน ได้บริโภคน้ำ�ดื่มที่มีความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แสดงถึง
ความสามารถในการบริหารจัดการรวมทั้งความตั้งใจในการปฏิบตั งิ านอย่างเข้มแข็ง ไม่
ย่อท้อ รวมทั้งร่วมการทำ�งานช่วยเหลือสังคม เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของกลุ่มแม่
บ้านเกษตรกร ให้มีอาชีพเสริมมีรายได้อยู่ดีกินดี โดยการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ด้านอาหาร ให้มีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาเป็นต้นแบบศูนย์
เรียนรู้ และได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง เช่น
- พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
หน้าควน ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา ได้รับรางวัล อย. Quality Award ปี
๒๕๕๗
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร
ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา ได้รับรางวัล อย. Quality Award ปี ๒๕๕๘
- พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน ต.เกาะ
สะบ้า อ.เทพา จังหวัดสงขลาได้รับรางวัล อย. Quality Award ปี ๒๕๖๐
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ มะม่วงเบา แช่อิ่ม ป้าติ้วแมงโก้ กลุ่มวิสาหกิจแปรรูป
ผลิตภัณฑ์มะม่วงเบาบ้านนาออก ต. สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ได้รับรางวัล อย.
Quality Award ปี ๒๕๖๑
นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา ทำ�งานค่อนข้างบู๊ เสี่ยง
และตื่นเต้น ในการตรวจจับการค้ายาแก้ไอ เครื่องสำ�อางปลอมโดยการล่อซื้อ ต้อง
ยอมรับว่าทีมงานทำ�งานแบบมืออาชีพมาก มีการปลอมตัว ขับรถล่อหลอกเพื่อให้งาน
สำ�เร็จตามเป้าหมาย จนเกือบลืมว่าเป็นเภสัชกร ไม่ใช่นักสืบหรือตำ�รวจ กลับมาเล่า
สู่กันฟังมีทั้งสำ�เร็จ และไม่สำ�เร็จด้วยบรรยากาศ คละเคล้าเสียงหัวเราะบ้าง นํ้าตาบ้าง
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้การทำ�งานครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากการทำ�งานร่วมกันเป็นเวลานาน ทำ�ให้ดิฉันยอมรับว่ามีความสุขทุกครั้ง
ที่ได้ทำ�งานร่วมกัน จึงขอใช้คำ�ว่า “ยิ่งพบ ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ ทีมงานคุณภาพ เภสัชกร
สสจ.สงขลา”
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ที่กล่าวมานี้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สัมผัสในชีวิตการทำ�งานของกลุ่มเภสัชกร สสจ.
สงขลา ซึ่งยังมีผลงานที่น่าประทับใจอีกมากที่ยังไม่ได้กล่าวถึง จึงขอสนับสนุนว่ากลุ่ม
เภสัชกร สสจ.สงขลา มีความรักความสามัคคี กลมเกลียว มุ่งมั่นการทำ�งานเน้นผล
สัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง อุทิศตนเพื่องานและพัฒนางาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็น
ทีมที่มีผลงานเชิงประจักษ์โดดเด่นเป็นที่ ยอมรับของแวดวงวิชาชีพและประชาสังคม
สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็น “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑” จากมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม.
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ทีมที่ดำาเนินการด้านคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจัง
นายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์
สาธารณสุขอำาเภอหาดใหญ่

อำ�เภอห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล� เป็นอำ�เภอที่มีคว�มเจริญท�งด้�นเศษฐกิจ
เป็นอันดับ ๑ ของจังหวัดสงขล� มีประช�กรประม�ณ ๔ แสน คน มีสถ�นประกอบ
ก�รและผลิตภัณฑ์สุขภ�พ ทำ�ให้มีสภ�พปัญห�ท�งด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภคในทุกๆ
ด้�น โดยเฉพ�ะด้�นอ�ห�ร ย� ผลิตภัณฑ์สุขภ�พ และ ก�รแพทย์แผนไทย ก�รตรวจ
สอบเฝ้�ระวังคุณภ�พผลิตภัณฑ์สุขภ�พ
ภ�ยใต้ก�รนำ�โดย ภญ.วิไลวรรณ ส�ครินทร์ หัวหน้� สสจ.สงขล� ของฝ่�ย
อ�ห�ร ย� และแพทย์แผนไทย สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� ได้ดำ�เนินก�ร
พัฒน�ศักยภ�พเจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขในระดับพื้นที่อำ�เภอห�ดใหญ่ และอำ�เภออื่นๆ
ให้มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และศักยภ�พ ให้ส�ม�รถดำ�เนินก�รในกิจกรรมเฝ้�ระวัง
ตรวจสอบ และดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ย ซึ่งก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วของกลุ่มเภสัชกร
สสจ.สงขล� ที่นำ�โดย ภญ.วิไลวรรณ ส�ครินทร์ ส่งผลให้ประช�ชนมีคว�มรู้ คว�ม
เข้�ใจในก�รบริโภค และผู้ประกอบก�รดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยอย่�งเคร่งครัด
ผมในฐ�นะส�ธ�รณสุขอำ�เภอห�ดใหญ่ รู้สึกชื่นชม และขอบคุณแทนพี่น้อง
ประช�ชนช�วอำ�เภอห�ดใหญ่ ที่กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� นำ�โดย ภญ.วิไลวรรณ
ส�ครินทร์ ได้ด�ำ เนินก�รด้�นคุม้ ครองผูบ้ ริโภคอย่�งจริงจัง จนได้รบั ร�งวัล“ทีมเภสัชกร
ดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” จ�กมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม.

มูลนิธ�เภสัชศาสตรเพื่อสังคม

113

กลุม่ เภสัชกร สสจ.สงขลา…ทีมนี…้ มีครบ
ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์
ประธานชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา
รองประธานชมรมเภสัชกรภาคใต้
“ไม่มที มี ไหน จะประสบคว�มสำ�เร็จได้ ห�กไม่มคี ว�มเข้�ใจในเป้�หม�ยเดียวกัน”
คำ�กล่�วที่ไม่เกินเลย ห�กจะให้คำ�นิยม กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ที่ได้รับ
ร�งวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” จ�กมูลนิธิเภสัชศ�สตร์
เพื่อสังคม
ทีมที่ไม่เพียงเป็นทีมของแบบอย่�งในจังหวัดสงขล�เท่�นั้น แต่สมควรเป็น
ตัวอย่�งในระดับประเทศที่ดีง�ม ด้วยเหตุและปัจจัย “๑๐ มี” ดังนี้
๑. มีคว�มเข้�ใจตนเองและเพื่อนร่วมง�น
๒. มีเป้�หม�ยที่ไม่ใช่เพื่อตนเองเท่�นั้น แต่เพื่อสังคมที่น่�อยู่กว่�เดิม
๓. มีคว�มเสียสละ ที่ม�พร้อมกับคว�มเสี่ยง
๔. มีคว�มมุ่งมั่น ต่อสู้ให้บรรลุเป้�หม�ยและไม่ย่อท้อ
๕. มีคว�มคิดสร้�งสรรค์ ในก�รสร้�งแนวท�งใหม่ในก�รทำ�ง�น จนประสบ
คว�มสำ�เร็จ
๖. มีคว�มรับรู้ รับฟัง เพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจ
๗. มีคว�มร่วมมือที่ได้รับอย่�งจริงใจจ�กหน่วยง�น จิตอ�ส�ต่�งๆ
๘. มีทัศนคติที่ดีต่อก�รทำ�ง�นและต่อผู้ร่วมง�น
๙. มีก�รลงมือปฏิบัติจริง จนเป็นแบบอย่�งให้หล�ยจังหวัดนำ�ไปปฏิบัติต�ม
๑๐. มีหัวหน้�ทีมที่ดี
กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� …ทีมนี้…มีครบ
ขอแสดงคว�มยินดีต่อกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� อย่�งยิ่ง.
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ทีมงานที่มีความสำาคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
ภาครัฐด้านสาธารณสุข
นายปรีชา สิงห์กัญญา
ประธานชมรมร้านขายยาจังหวัดสงขลา
ชมรมร้�นข�ยย�จังหวัดสงขล� ได้รับเกียรติให้เขียนคำ�นิยมถึงกลุ่มเภสัชกร
สสจ.สงขล� ที่ได้รับร�งวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” จ�ก
มูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม
กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ถือเป็นทีมง�นที่มีคว�มสำ�คัญในก�รขับเคลื่อน
นโยบ�ยภ�ครัฐด้�นส�ธ�รณสุข ทีต่ อ้ งอ�ศัยองค์คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ คว�มร่วมมือ
ทุ่มเท เสียสละ ในก�รพัฒน�ง�นส�ธ�รณสุข ง�นที่สร้�งก�รยอมรับและยึดหลัก
คว�มถูกต้องอย่�งโดดเด่น คือ ก�รนำ�พ�ร้�นย�สู่แนววิธีปฏิบัติท�งเภสัชกรรม
เพื่อยกระดับม�ตรฐ�นร้�นย�สู่ม�ตรฐ�นส�กล เพื่อคว�มปลอดภัยของผู้บริโภค
ง�นด้�นสังคม ง�นคุ้มครองผู้บริโภค และก�รเฝ้�ระวังติดต�มเป็นอีกง�นที่
โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่พึ่งของสังคมของกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล�
ง�นพัฒน�และก�รสร้�งอ�ชีพของชุมชน โดยเฉพ�ะกลุ่มแม่บ้�นในชุมชน
ต่�งๆ ในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ พัฒน�อ�ชีพสร้�งร�ยได้ ให้ได้ม�ตรฐ�นเพื่อคว�ม
ยั่งยืน และเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันในระดับประเทศ
ก�รให้คว�มร่วมมือกับองค์กรต่�งๆ เช่น ชมรมฯ สถ�นศึกษ� มห�วิทย�ลัย
ในก�รให้คว�มรู้ คว�มร่วมมือ และก�รร่วมจัดทำ�โครงก�รต่�งๆ เช่น โครงก�รใช้ย�
อย่�งสมเหตุสมผลในร้�นย� ที่ได้รับก�รยอมรับในระดับประเทศ
อีกหนึ่งบทบ�ทที่มีคว�มสำ�คัญ คือ ก�รพิจ�รณ�และร่วมคัดค้�น (ร่�ง) พระ
ร�ชบัญญัติย� พ.ศ.... ที่ไม่ถูกต้อง ไม่คุ้มครองผู้บริโภค และไม่ยึดหลักส�กล
กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ถือเป็นทีมง�นที่มีคุณภ�พที่เข้มแข็ง เสียสละ
ทุ่มเท และยึดมั่นในแนวท�งที่ถูกต้อง เป็นที่พึ่งของสังคม และถึงพร้อมด้วยจริยธรรม
และจรรย�บรรณในวิช�ชีพอย่�งแท้จริง.
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กลุม่ ทีพ่ ฒ
ั นากลไกความร่วมมือทุกภาคส่วนเพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ภญ.ชโลม เกตุจินดา
อุปนายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา
ขอชืน่ ชมกลุม่ เภสัชกร สสจ.สงขล�... พัฒน�กลไกร่วมมือเพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ในสถ�นก�รณ์ปัญห�ผู้บริโภคเกิดภัยคุกค�มที่ซับซ้อนและต้องก�รคว�ม
ร่วมมือจัดก�รปัญห� จ�กทุกภ�คีม�กยิ่งขึ้น โดยเฉพ�ะประเด็นก�รใช้ย� อ�ห�รเสริม
และก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ทำ�ให้เข้�ถึงสินค้�บริก�รที่ทำ�ล�ย
สุขภ�พได้ง่�ยขึ้น ทั้งกระบวนก�รข�ยตรง ก�รรุกเข้�สู่พื้นที่ ก�รใช้ Social Media ใน
ก�รข�ยผ่�นออนไลน์ ทำ�ให้พบว่�คว�มร่วมมือในก�รเฝ้�ระวัง ย� สินค้�อ�ห�รเสริม
และผลิตภัณฑ์สุขภ�พ ยิ่งทวีคว�มสำ�คัญม�กขึ้น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รพัฒน�กลไก
คว�มร่วมมือ ระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ ทีมเภสัชกรส�ธ�รณสุข
จังหวัด และ เครือข่�ยองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่นั้นๆ
ที่ผ่�นม�ก�รทำ�ง�นร่วมกัน ระหว่�งภ�คีหน่วยง�นรัฐและองค์กรผู้บริโภค
ของจังหวัดสงขล� มีพัฒน�ก�ร ร่วมกัน ทำ�ง�นส่งต่อข้อมูลอย่�งต่อเนื่อง ทั้งก�รเฝ้�
โฆษณ�เกินจริง ผลิตภัณฑ์ย� อ�ห�รเสริมท�งสถ�นีวิทยุ โทรทัศน์ในพื้นที่จังหวัด
สงขล� พบว่�กลไกก�รมีส่วนร่วมส�ม�รถดำ�เนินก�รกับผู้ประกอบก�รทั้งมิติ ก�ร
บังคับใช้กฎหม�ยและม�ตรก�รเชิงบวก ร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องคือ กสทช.เขต ๔
ทั้งนีก้ ลุม่ เภสัชกร สสจ.สงขล� ได้มปี ฏิบตั กิ �รทีเ่ ข้มข้นร่วมกับสม�คมผูบ้ ริโภค
สงขล� ม�โดยตลอด ทัง้ ร่วมกันจับกุมโรงง�นเถือ่ นทีล่ กั ลอบผลิตเครือ่ งสำ�อ�งผิดกฎหม�ย
และก�รนำ�เข้�ข้อมูลก�รสำ�รวจเฝ้�ระวังของสม�คมผูบ้ ริโภคสงขล� เข้�สูค่ ณะกรรมก�ร
พิจ�รณ�สินค้�ไม่ปลอดภัยอย่�งเป็นระบบ
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สมาคมผูบ้ ริโภคสงขลาใคร่ขอชืน่ ชมการทำ�งานของ กลุม่ เภสัชกร สสจ.สงขลา
ที่ทุ่มเทการทำ�งานมาโดยตลอดระยะเวลาที่สมาคมฯ ได้ร่วมทำ�งานด้วยอย่างต่อเนื่อง
แม้มีความขัดข้องจากระบบราชการก็สามารถร่วมพัฒนากลไกความร่วมมือสามารถ
ปรับการทำ�งานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ ทัง้ การร่วมเป็นที่ปรึกษาการจัดสภาผูบ้ ริโภค
สงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้เสริมศักยภาพอาสาสมัครแกนนำ�ผู้บริโภคด้วยข้อมูลทั้ง
ด้านวิชาการและปัญหาบริบทของจังหวัดสงขลา รวมถึงการนำ�เข้าและส่งต่อข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเพื่อดำ�เนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และเป็นกลไกสำ�คัญ
ที่เชื่อมประสานหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในระบบเฝ้าระวังและการใช้มาตรการทาง
กฎหมาย
สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่ง ในการทำ�งานร่วมกัน ให้เป็นแบบอย่าง ต่อ
ทีมงานเภสัชกรทั่วไป.
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มุง่ มัน่ ทำางานเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมไปด้วยกัน
นางอาบทิพย์ ตันติมา
พยาบาลวิชาชีพชำานาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข
หาดใหญ่ชีวาสุข
เมื่อได้ทร�บว่� มูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม (มภส) ได้คัดเลือก “กลุ่ม
เภสัชกร สสจ.สงขล�” เป็น “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑”
ซึ่งเป็นร�งวัลอันทรงเกียรติร�งวัลหนึ่ง ท�งศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขห�ดใหญ่ชีว�สุข
เทศบ�ลนครห�ดใหญ่รู้สึกชื่นชมต่อทีมง�นทุกท่�น ที่ได้ทุ่มเทแรงก�ยแรงใจจนได้รับ
ร�งวัลอันทรงคุณค่�ให้กับช�วจังหวัดสงขล�ในครั้งนี้
จ�กก�รที่ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขห�ดใหญ่ชีว�สุข ได้มีโอก�สทำ�ง�นและ
ประส�นง�นร่วมกับ ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก
สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� ศู นย์ บริก�รส�ธ�รณสุขห�ดใหญ่ช ีว �สุขได้รับ
คว�มร่วมมือ และก�รสนับสนุนเป็นอย่�งดีในก�รให้คำ�ปรึกษ�และลงม�ดูในพื้นที่
เป็นพี่เลี้ยงเพื่อเริ่มต้นง�นจนเกิดแรงผลักดันง�นแพทย์แผนไทยและแพทย์ท�งเลือก
ของศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขห�ดใหญ่ชวี �สุขได้ส�ำ เร็จ โดยทำ�ง�นอย่�งมีระบบแบบแผน
ร่วมกับกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� และมีคว�มมุ่งมั่นทำ�ง�นเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
ไปด้วยกัน เช่น ง�นมหกรรมสุขภ�พเทศบ�ลนครห�ดใหญ่ ครั้งที่ ๑ และขับเคลื่อน
โครงก�รพัฒน�ง�นสงขล�สู่เมืองสมุนไพร เป็นต้น
โอก�สนี้ ศูนย์ฯห�ดใหญ่ชีว�สุข เทศบ�ลนครห�ดใหญ่ ขอแสดงคว�มยินดี
อย่�งยิ่งกับกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ในก�รได้รับคัดเลือกเป็น “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อ
สังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” จ�กมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม
ในครั้งนี้ อีกทั้งขอขอบคุณทีมง�นที่ทุ่มเท มุ่งมั่นทำ�ง�น จนเกิดประโยชน์
ม�กม�ยในพื้นที่จังหวัดสงขล� ขอเป็นกำ�ลังใจให้ทำ�คว�มดีเพื่อสังคมและเพื่อสุขภ�พ
ที่ดีของประช�ชนตลอดไป.
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ประวัติและ¼ลงานดีเด่น
ของ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา

จากซ้าย : ๑. ภญ.อารยา ส่องศรี
๓. ภญ.อัจฉรียา ฟองศรี
๕. ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์
๗. ภญ.รัตนา นวลทอง
๙. ภญ.ปัญจรัตน์ กังวานฐิติ

มูลนิธ�เภสัชศาสตรเพื่อสังคม

๒. ภญ.เปรมรัตน์ อุไรรัตน์
๔. ภญ.จิราภรณ์ อุไรรัตน์
๖. ภญ.จุฑาทิพย์ สานุกูล
๘. ภญ.สุปราณี นิยมเดชา
๑๐. ภก.ดุริพัธ แจ้งใจ
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ประวัติ
การก่อกำ�เนิดกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา
กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา ทำ�งานอยู่ภายใต้ “กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา” ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า ๒๕ ปี
ขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่เพียง ๔ คน เป็นเภสัชกร ๓ คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ๑ คน ซึ่ง
ภาระงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และงานด้านบริหารเวชภัณฑ์ยังมีไม่มากนัก ส่วน
ใหญ่เป็นงานตรวจสอบและควบคุมกำ�กับสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้เป็น
ไปตามกฎหมาย ได้แก่ ร้านยา คลินิก โรงงานผลิตน้ำ� สถานที่ผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์
ชุมชน ซึ่งมีจำ�นวนไม่มาก
ต่อมาสถานประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสงขลาเป็นจังหวัด
ใหญ่ มี ป ระชากร ๑,๔๒๔,๒๓๐ คน ใน ๑๖ อำ�เภอ มีพื้นที่ติดต่อกับอ่าวไทย
ติดกับ ๕ จังหวัดภาคใต้ และติดกับประเทศมาเลเซีย ในขณะเดียวกันจังหวัด
สงขลาเป็นศูนย์การค้าแดนใต้ ปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีมากขึ้น เช่น
การโฆษณาหลอกลวงเกินจริง การจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสม
ในปี ๒๕๕๑ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จึงพัฒนาระบบ โดยรับ
เภสัชกรเข้ามาทำ�งานคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มขึ้น และแบ่งกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข ออกเป็นสองฝ่าย ได้แก่ (๑) ฝ่ายอาหาร ยา การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ากลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา) และ (๒) ฝ่าย
สถานพยาบาลและบริหารเวชภัณฑ์ เพื่อให้การทำ�งานในแต่ละฝ่ายเข้มข้นขึ้น ลงลึก
ถึงปัญหาและควบคุมกำ�กับได้ครอบคลุมทั่วถึง ส่งผลให้การประสานงานกับเครือข่าย
ทำ�ได้ดีขึ้น
ต่อมาพบว่าร้านยาจำ�หน่ายยาแก้ไอ แก้แพ้ แก้ปวดไม่เหมาะสมให้กับวัยรุ่น
และวัยรุ่นนำ�เอายานํ้าแก้ไอ แก้แพ้ ไปผสมกับใบกระท่อม ยากันยุง และน้ำ�อัดลม ที่
เรียกว่า สี่คูณร้อย ใช้กันค่อนข้างมาก และเป็นข่าวอย่างกว้างขวาง การบริหารจัดการ
ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ยุ่งยากและซับซ้อน
โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาตระหนักถึง
ความรุนแรงของปัญหายาเสพติด และถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนทีจ่ ะต้องดำ�เนินการแก้ไข
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ปัจจุบันกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� มี ภญ.วิไลวรรณ ส�ครินทร์ เป็นหัวหน้�
ปฏิบัติก�รในฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก มีเภสัชกร
จำ�นวน ๑๐ คน มีภ�รกิจก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พ
ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก รวมทั้งมีภ�รกิจด้�นสุข�ภิบ�ล
อ�ห�รและนำ้� เภสัชกรทุกคนในกลุ่มมีจุดยืนเหมือนกันในก�รจะทำ�ประโยชน์ให้กับ
สังคมและประเทศช�ติ ร่วมกันทำ�ง�นด้วยคว�มตั้งใจและเสียสละ มุ่งมั่นต่อเนื่องม�
จนถึงปัจจุบัน

ประวัติโดยย่อของบุคลากรในกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา
๑) เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ สาครินทร์
ตำาแหน่ง เภสัชกรชำานาญการพิเศษ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ.๖๖๘๖

	
  

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๑ เภสัชศ�สตรบัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต (ส�ข�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
อ�ห�ร)มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประก�ศนียบัตร หลักสูตรผู้บริห�รก�รส�ธ�รณสุขระดับกล�ง
ของกระทรวงส�ธ�รณสุข
พ.ศ. ๒๕๕๙ หนังสืออนุมตั แิ สดงคว�มรูค้ ว�มชำ�น�ญในก�รประกอบวิช�ชีพ
เภสัชกรรม ส�ข�ก�รคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้�นย�และสุขภ�พ วิทย�ลัยก�รคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ด้�นย�และสุขภ�พแห่งประเทศไทย สภ�เภสัชกรรม
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ประวัติการทำ�งาน
พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๔ บริษัท แซนดอส (ประเทศไทย) จำ�กัด กรุงเทพ
พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๕ โรงพยาบาลสงขลา จ.สงขลา
พ.ศ. ๒๕๓๕ - ปัจจุบัน สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จ.สงขลา
เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ
พ.ศ. ๒๕๕๒ รางวัลรองชนะเลิศ “โครงการก๋วยเตี๋ยวปลอดภัยครบวงจร
จังหวัดสงขลา” การประกวดผลงานวิชาการ จากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ประธานกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำ�นักงานสาธารณสุข ๑๔ จังหวัดภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๖ โล่บุคคลต้นแบบ “ยอดสตรีไทยผู้บริหาร ใส่ใจสุขภาพ” จาก
ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ กรมอนามัย เขตตรวจราชการที่ ๑๒ และ สปสช.เขต ๑๒
พ.ศ. ๒๕๕๗ รางวัล “เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค” จาก
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกลุ่มเภสัชกรภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๙ รางวัล “การดำ�เนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ระดับดีเยี่ยม” จาก
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พ.ศ. ๒๕๖๐ เกียรติบัตร ต้นแบบการดำ�เนินงานการส่งเสริมและป้องกัน
สุขภาพเป็นเลิศ โดยเป็นผูแ้ ทนเขต ๑๒ นำ�เสนอผลงานเรือ่ ง “ร้านยาคุณภาพ ด่านหน้า
สุขภาพคนเมือง” ในการประชุมขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์สง่ เสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคสู่ความเป็นเลิศ กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๕๙ -ปัจ จุบ ัน รองประธานคณะทำ�งานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๑๒
พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทย์
แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุกรรมการเพื่อศึกษาและหาแนวทางการกำ�หนดมาตรการ
ส่งเสริมหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม
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๒) เภสัชกรหญิงเปรมรัตน์ อุไรรัตน์
ตำาแหน่ง เภสัชกรชำานาญการ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๕๒๗๓
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๔๗

	
  

เภสัชศ�สตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย
ศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�นโยบ�ยและก�รว�งแผน
สังคม มห�วิทย�ลัยทักษิณ
ประก�ศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ ริห�รก�รส�ธ�รณสุขระดับต้น
ของกระทรวงส�ธ�รณสุข
ประก�ศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ ริห�รก�รส�ธ�รณสุขระดับกล�ง
ของกระทรวงส�ธ�รณสุข

ประวัติการทำางาน
พ.ศ. ๒๕๒๗ - พ.ศ.๒๕๓๓ ฝ่�ยเภสัชกรรม โรงพย�บ�ลพญ�ไท กรุงเทพ
พ.ศ. ๒๕๓๓ - พ.ศ.๒๕๓๔ ฝ่�ยเภสัชกรรมชุมชน โรงพย�บ�ลกระแสสินธุ์
จังหวัดสงขล�
พ.ศ. ๒๕๓๔ - ปัจจุบนั
ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทย และ
ก�รแพทย์ท�งเลือก
สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�
เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ร�งวัล “คนดีศรีส�ธ�รณสุข ระดับสำ�นักง�นส�ธ�รณสุข
จังหวัด”
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๓) เภสัชกรหญิงจิราภรณ์ อุไรรัตน์
ตำาแหน่ง เภสัชกรชำานาญการ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๑๐๙๓๔
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๙
พ.ศ. ๒๕๔๗

	
  

เภสัชศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
เภสัชศ�สตรมห�บัณทิต ส�ข�วิช�เภสัชศ�สตร์สังคมและ
ก�รบริห�ร มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

ประวัติการทำางาน
พ.ศ. ๒๕๓๙
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ปัจจุบัน

ฝ่�ยเภสัชกรรม โรงพย�บ�ลสตูล จังหวัดสตูล
ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทย และ
ก�รแพทย์ท�งเลือก สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข
จังหวัดสงขล�

๔) เภสัชกรดุริพัธ แจ้งใจ
ตำาแหน่ง เภสัชกรชำานาญการ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ.๑๒๓๕๗

	
  

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๑ เภสัชศ�สตรบัณฑิตมห�วิทย�ลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๕ เภสัชศ�สตรมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
ประวัติการทำางาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ฝ่�ยเภสัชกรรม โรงพย�บ�ลคลองขลุง จังหวัดกำ�แพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๔๓ ฝ่�ยเภสัชกรรม โรงพย�บ�ลหนองข�หย่�ง จังหวัดอุทัยธ�นี
พ.ศ. ๒๕๔๕ ฝ่�ยเภสัชกรรม โรงพย�บ�ลสว่�งอ�รมณ์ จังหวัดอุทัยธ�นี
พ.ศ. ๒๕๔๖ กลุม่ ง�นคุม้ ครองผูบ้ ริโภค สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดอุทยั ธ�นี
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทย และก�รแพทย์
ท�งเลือก สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�
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เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ร�งวัลชนะเลิศประกวดผลง�นวิช�ก�ร
CQI Non Clinic ระดับจังหวัดจ�กสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�
พ.ศ. ๒๕๖๑ ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกวดผลง�นวิช�ก�ร
CQI Non Clinicระดับเขต จ�กสำ�นักง�นเขตสุขภ�พที่ ๑๒
๕) เภสัชกรหญิงจุฑาทิพย์ สานุกูล
ตำาแหน่ง เภสัชกรชำานาญการ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๑๒๘๔๖

	
  

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๒ เภสัชศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
พ.ศ. ๒๕๔๘ เภสัชศ�สตรมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
ประวัติการทำางาน
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๘ ฝ่�ยเภสัชกรรม โรงพย�บ�ลสตูล จังหวัดสตูล
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์
ท�งเลือก สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�
๖) เภสัชกรหญิงรัตนา นวลทอง
ตำาแหน่ง เภสัชกรชำานาญการ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ.๑๒๘๘๖
ประวัติการศึกษา
	
  
พ.ศ. ๒๕๔๒ เภสัชศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

มูลนิธ�เภสัชศาสตรเพื่อสังคม

125

ประวัติการทำางาน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ฝ่�ยเภสัชกรรมชุมชนโรงพย�บ�ลเก�ะพะงัน จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี
พ.ศ. ๒๕๔๓ ฝ่�ยเภสัชกรรมชุมชนโรงพย�บ�ลท่�โรงช้�ง จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี
พ.ค. ๒๕๔๓-ปัจจุบัน
ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทย และ
ก�รแพทย์ท�งเลือก สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข
จังหวัดสงขล�
เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประก�ศนียบัตรสอบผ่�นและสำ�เร็จหลักสูตรต้นแบบของสำ�นัก
อ�ห�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� FB-IB-๐๑๐๗
ผู้ตรวจสอบสถ�นที่ผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิด
ที่มีคว�มเป็นกรดต่ำ�และชนิดที่ปรับกรด
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประก�ศนียบัตรเข้�ร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ �รในก�รทบทวน
เทคนิคก�รตรวจประเมินสถ�นทีผ่ ลิตนำ�้ บริโภคในภ�ชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท และนำ้�แข็ง
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน วิทย�กรหน่วยฝึกอบรมด้�นหลักเกณฑ์ของ
กฎหม�ยอ�ห�ร คณะอุตส�หกรรมเกษตร
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
๒ หลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตรผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนในก�รผลิตอ�ห�รใน
ภ�ชนะบรรจุทป่ี ดิ สนิทชนิดทีม่ คี ว�มเป็นกรดตำ�่ และชนิดทีป่ รับกรด (Process Authority)
- หลักสูตรผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีคว�ม
เป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)
๗) เภสัชกรหญิงอารยา ส่องศรี
ตำาแหน่ง เภสัชกรชำานาญการ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ.๑๒๙๑๙
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ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๕

เภสัชศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
ส�ธ�รณสุขศ�สตรมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยมหิดล

ประวัติการทำางาน
พ.ศ. ๒๕๔๒
กลุม่ ง�นคุม้ ครองผูบ้ ริโภค สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดระนอง
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน
ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทย และก�รแพทย์
ท�งเลือก สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�
๘) เภสัชกรหญิงสุปราณี นิยมเดชา
ตำาแหน่ง เภสัชกรชำานาญการ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๑๒๙๐๖
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๕๕

	
  

เภสัชศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช
เภสัชศ�สตรมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

ประวัติการทำางาน
พ.ศ. ๒๕๔๒

กลุม่ ง�นคุม้ ครองผูบ้ ริโภคสำ�นักง�นส�ธ�รณสุข
จังหวัดยะล� จังหวัดยะล�
พ.ศ. ๒๕๔๔
ฝ่�ยเภสัชกรรมชุมชน โรงพย�บ�ลก�บัง จังหวัดยะล�
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ปัจจุบนั ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทย และก�รแพทย์ท�งเลือก
สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�

๙) เภสัชกรหญิงอัจฉรียา ฟองศรี
ตำาแหน่ง เภสัชกรชำานาญการ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ.๑๗๐๒๙
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ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๕๑

เภสัชศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
นิติศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
ส�ธ�รณสุขศ�สตรมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยมหิดล

ประวัติการทำางาน
พ.ศ. ๒๕๔๖
ฝ่�ยคุม้ ครองผูบ้ ริโภคสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดนครศรีธรรมร�ช
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน
ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทย และก�รแพทย์
ท�งเลือก สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�
เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประก�ศนียบัตรสอบผ่�นและสำ�เร็จหลักสูตรต้นแบบของสำ�นัก
อ�ห�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� FB-IB-๐๑๐๗ ผูต้ รวจสอบสถ�นทีผ่ ลิต
อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุทป่ี ดิ สนิทชนิดทีม่ คี ว�มเป็นกรดต่�ำ และชนิดทีป่ รับกรด
๑๐) เภสัชกรหญิงปัญจรัตน์ กังวานฐิติ
ตำาแหน่ง เภสัชกรชำานาญการ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ.๒๓๙๕๐
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒

	
  

เภสัชศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

ประวัติการทำางาน
พ.ศ. ๒๕๕๓
ฝ่�ยเภสัชกรรม โรงพย�บ�ลสุไหงโก-ลก จังหวัดนร�ธิว�ส
พ.ศ. ๒๕๕๙
ฝ่�ยเภสัชกรรม โรงพย�บ�ลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบนั
ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทย และก�รแพทย์
ท�งเลือก สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�
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บทบาท อำ�นาจหน้าที่ และผลการดำ�เนินงาน

พันธกิจตามกฎหมาย ของทีมเภสัชกร สสจ.สงขลา
๑. ควบคุมและกำ�กับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และ
ปลอดภัย รวมถึงการประกอบการด้านสุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย
๒. พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ให้สามารถดูแลตัวเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม
๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการประกอบการ
ได้อย่างถูกต้อง
๔. สร้างเสริม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็ง
ก. ภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย
กำ�กับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำ�อาง เครื่องมือแพทย์
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ วัตถุอันตราย และสารระเหย ให้
ปลอดภัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โดยมีการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ผลิต นำ�เข้า และจำ�หน่ายในพื้นที่จังหวัดสงขลา อย่างต่อเนื่อง สม่ำ�เสมอ โดยยึด
ตามตามมาตรฐานและข้อกฎหมาย แต่ทั้งนี้ภายใต้แนวคิดให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงแก้ไข โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย ไม่ถูกเอา
เปรียบ หากพบการกระทำ�ผิดมีการดำ�เนินคดีทางกฎหมายอย่างจริงจัง
งาน pre-marketing พิจารณาอนุญาต และให้ค�ำ ปรึกษาด้านกฎหมายอาหาร
ยา เครือ่ งสำ�อาง และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอืน่ ๆ ให้แก่ ผูป้ ระกอบการ รวมถึงเจ้าหน้าที่
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ และบางจังหวัดในภาคอืน่ ๆ เจ้าหน้าที่
ด่านอาหารและยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา รวมถึงหน่วยตรวจวิเคราะห์
อืน่ ๆ เช่น บริษทั ห้องปฏิบตั กิ ารกลาง ศูนย์เครือ่ งมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์พฒ
ั นา
อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ผา่ นทางช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ เฟสบุค๊ ไลน์
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เภสัชกรในฝ่ายเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เช่น สำ�นักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด, สำ�นักงานเกษตรจังหวัด, สำ�นักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด,
สำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาค ที่ ๑๑, สำ�นักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม, สำ�นักทรัพยากรน�ำ้ บาดาล เขต ๑๒, สถาบันฮาลาล, โรงเรียน,
มหาวิทยาลัย, สมาคมหรือชมรมต่างๆ ในเรือ่ งเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ การขออนุญาตประกอบกิจการ เพือ่ หน่วยงาน/องค์กรเหล่านัน้ สามารถถ่ายทอด
องค์ความรูแ้ ละพัฒนาสถานประกอบการในส่วนทีร่ บั ผิดชอบ ได้ถกู ต้องตามกฎหมาย

	
  

	
  

งาน post-marketing ตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และกำ�กับดูแล ให้ ประกอบกิจการเป็นไปตามกฎหมาย ผลิต นำ�เข้า และจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง ปลอดภัย
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เภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

	
  

	
  

	
  

	
  

จังหวัดสงขล�เป็นจังหวัดแรกที่สำ�รวจสถ�นที่ผลิตเครื่องสำ�อ�งที่อนุญ�ต
โดยระบบ Auto E-Submission และกระตุ้นให้จังหวัดอื่นๆ ดำ�เนินก�รดังกล่�วด้วย
รวมทั้ ง สะท้ อ นข้ อ มู ล ผลก�รสำ � รวจให้ สำ � นั ก ง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�
ตระหนักในเรื่องก�รอนุญ�ตโดยไม่ตรวจสถ�นที่ เพื่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงในก�ร
ตรวจสถ�นที่ก่อนอนุญ�ตเพื่อคว�มปลอดภัยของผู้บริโภค
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งานตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
มีการดำ�เนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านสื่อต่างๆ
อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการโฆษณาผ่านทางวิทยุ หากตรวจพบการก
ระทำ�ความผิด จะดำ�เนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และร่วมมือกับ สำ�นักงาน
กสทช. เขต ๔ (สงขลา) ในการตรวจสอบ เฝ้าระวังและดำ�เนินการระงับการโฆษณาที่
พบว่าไม่ถูกต้อง
นอกจากตรวจเฝ้าระวังแล้วยังมีการสอนให้ความรู้เท่าทันสื่อให้แก่เครือข่าย
และผู้บริโภคทั่วไปร่ วมกั บ เครื อข่ า ยตรวจเฝ้ าระวังโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ รวมถึง
ให้คำ�แนะนำ�ผู้ที่จะทำ�การโฆษณา เพื่อให้โฆษณาได้อย่างถูกต้อง
งานตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน หรือกรณีเป็นข่าวพบผลิตภัณฑ์สขุ ภาพไม่ปลอดภัย
ตรวจสอบและจับกุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ, เจ้าหน้าที่จากกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.), ทหาร

	
  

	
  

งานตรวจสอบเฝ้าระวังร่วมกับเครือข่ายต่างๆ
ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ เช่น สคบ. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โดยร่วมตรวจสอบเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่วางจำ�หน่ายในท้องตลาด ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ตรวจ
กระเช้าปีใหม่ ตรวจอาหารเทศกาลกินเจ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและปลอดภัย
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เภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

	
  

ข. ภารกิจในเชิงพัฒนา
• ส่งเสริมให้เภสัชกรมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดย
รณรงค์ ส่งเสริมให้เภสัชกรปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาปฏิบัติการในร้านยา ผลักดันให้ออก
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเภสัชกรในร้านยา และตรวจสอบ
เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ต่อเนื่อง และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการแก้
ปัญหาเภสัชกรแขวนป้าย
• พัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
คุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริโภคให้รู้เท่าทันสามารถปกป้องตนเอง
ได้ สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและปลอดภัย
• พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้มีความสามารถในการประกอบการได้
อย่างถูกต้อง
จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในงานสัปดาห์
เภสัชกรรม
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รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นักเรียนในสถานศึกษา
	
  

	
  

จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนในงานกาชาดงานเทศกาลต่างๆ

	
  

	
  

จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการผลิตอาหาร ยา เครื่องสำาอาง
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เภสัชกรดีเดน เพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเดน เพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. 2561

	
  

รางวัลที่ได้รับ
๑. ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เรื่องโครงก�รก๋วยเตี๋ยวปลอดภัยครบวงจร
จังหวัดสงขล� ในก�รประชุมวิช�ก�ร ก�รจัดก�รง�นคุ้มครองผู้บริโภคด้�นผลิตภัณฑ์
สุขภ�พในภ�วะวิกฤต ปี ๒๕๕๒ จัดโดย สำ�นักง�นคณะกรรมก�อ�ห�รและย�
๒. โล่ประก�ศเกียรติคุณสำ�หรับก�รสนับสนุนง�นคุ้มครองผู้บริโภคด้�น
ผลิตภัณฑ์สุขภ�พ เนื่องในโอก�สครบรอบ ๓๖ ปี สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและ
ย� ปี ๒๕๕๓
๓. ประก�ศเกียรติคณ
ุ หน่วยง�นทีด่ �ำ เนินง�นคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้�นผลิตภัณฑ์
สุขภ�พประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งดียิ่ง ปี ๒๕๕๓ จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�ร
และย�
๔. เกียรติบัตรจังหวัดที่ดำ�เนินง�นอ�ห�รปลอดภัยดีเด่น ปี ๒๕๕๔ โดย ศูนย์
ปฏิบัติก�รคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�ร กระทรวงส�ธ�รณสุข
๕. เข็มพระร�ชท�นจ�ก สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี
ในก�รส่งเสริมสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นแพทย์แผนไทยให้กับศูนย์ส�ธิตฝึกอ�ชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง อำ�เภอรัตภูมิ ปี ๒๕๕๔
๖. ร�งวัลก�รดำ�เนินง�นคุ้มครองผู้บริโภคระดับดีเยี่ยม จ�กสำ�นักง�นคณะ
กรรมก�รอ�ห�รและย� ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๗. ผลง�นเด่นระดับเขต ด้�นก�รพัฒน�ระบบสนับสนุนง�นด้�นสุขภ�พ
เขตสุขภ�พที่ ๑๒ ผลง�นเรื่อง “ก�รดำ�เนินง�นคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขล� : ก�ร
จัดก�รโฆษณ�ด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พ”ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๘. ประก�ศเกียรติคุณ อย.น้อย Community Network Award ประจำ�ปี
พ.ศ. ๒๕๕๙
๙. ร�งวัลคว�มเป็นเลิศด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พ
“ระดับดีเยี่ยม” ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
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๑๐. รางวัลการแพทย์แผนไทยดีเด่นระดับเขต ประเภทสำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัด ปี ๒๕๖๐
๑๑. รางวัล Consumer South Thailand Awards : CoST Awards
ประเภทหน่วยงานที่สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น จากสมาคมผู้บริโภคสงขลา
๑๒. จังหวัดต้นแบบ ระบบคุณภาพอาหารปลอดภัย จาก สำ�นักส่งเสริมและ
สนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๑
๑๓. รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๗, พ.ศ. ๒๕๕๘,
พ.ศ. ๒๕๖๐, พ.ศ. ๒๕๖๑
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ผลงานดีเด่นเพื่อสังคม
๑. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา
เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยจ�กก�รใช้ย�
๑.๑ ควบคุมกำากับร้านยาในจังหวัดสงขลาให้จำาหน่ายยาอย่างเหมาะสม
ไม่จำ�หน่�ยย�แก้ไอ แก้แพ้ แก้ปวด Tramadol หรือย�อื่นๆ ให้กับวัยรุ่น เนื่องจ�ก
พบว่�วัยรุ่นมีก�รนำ�ย�ดังกล่�วไปผสมกับกระท่อม ฝ่�ยอ�ห�ร ย�ฯ ดำ�เนินก�ร
เรื่องนี้อย่�งจริงจัง มีก�รประส�นและดำ�เนินง�นร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องและ
ภ�คีเครือข่�ย ร่วมมือ ๕ ประส�น ได้แก่ สสจ.สงขล� ชมรมร้�นย�จังหวัดสงขล�
ชมรมเภสั ช กรชุม ชนจังหวัด สงขล� สม�คมผู้บ ริโภคสงขล� และ มห�วิทย�ลัย
สงขล�นครินทร์ (มอ.) ผลักดันให้เกิดก�รแก้ปัญห�แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นท�ง
(สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�) กล�งท�ง (ร้�นย�) และปล�ยท�ง (ผู้บริโภค
: วัยรุ่น) มีก�รดำ�เนินก�รกับร้�นย�ที่เภสัชกรไม่ปฏิบัติหน้�ที่ โดยก�รส่งเรื่องให้
สภ�เภสัชกรรมพิจ�รณ�ในเรื่องจรรย�บรรณวิช�ชีพ และส่งเรื่องให้ อย.พิจ�รณ�
พักใช้ใบอนุญ�ตร้�นย� โดยเป็นจังหวัดแรกๆ ที่ดำ�เนินก�ร ต่อม�ได้เป็นพี่เลี้ยงให้
กับจังหวัดอื่นๆ ในก�รแนะนำ�ขั้นตอนก�รปฏิบัติง�น รวมถึงผลักดันและให้ข้อมูล
กับ อย. ในก�รดำ� เนินก�รพัก ใช้ใบอนุญ �ตผลิตย�ของโรงง�นที่มีก�รผลิตและ
จำ�หน่�ยย�กลุ่มเสี่ยงอย่�งไม่เหม�ะสม
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๑.๒ การดำ�เนินงานควบคุมการกระจายยานํ้าแก้ไอ แก้แพ้ และแก้ปวด
อย่างไม่เหมาะสม
การใช้ยาในทางที่ผิดนับเป็นปัญหาสำ�คัญของประเทศมาอย่างต่อเนื่องโดย
เฉพาะอย่างยิ่งการนำ�ไปใช้เพื่อหวังผลในการออกฤทธิ์ทางจิตประสาททดแทนการใช้
ยาเสพติด หรือ ใช้เสริมฤทธิ์สารเสพติดบางชนิด หรือ ใช้เป็นสารมึนเมา หรือใช้เป็น
ยานอนหลับ และในบางกรณีสามารถนำ�ไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด เช่น
ยาซูโดอีเฟดรีน ซึ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาในลักษณะข้างต้นเป็นภัยที่คุกคาม
สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นภัยร้ายแรงที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งปัญหาความมั่นคง และดูเหมือนว่าจะเพิ่มจำ�นวนมากขึ้นทุกปี พบ
กลุ่มวัยรุ่น เยาวชน มีพฤติกรรมนำ�ยาแก้ปวดผสมกับยาน้ำ�เชื่อมแก้แพ้ แก้ไอ มาเสพ
เพื่อหวังฤทธิ์มึนเมา เคลิบเคลิ้ม บั่นทอนสุขภาพและสร้างปัญหาสังคมในวงกว้าง
ต่อมาเมื่อมีการควบคุมการจำ�หน่ายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาทอย่างเข้มงวด ปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิดเริ่มมีแนวโน้มเปลี่ยนไป โดยพบว่า
กลุ่มวัยรุ่นมีการนำ�ยาน้ำ�แก้ไอ แก้แพ้ ไปผสมกับใบกระท่อม ยากันยุง และน้ำ�อัดลม
ที่เรียกว่า สี่คูณร้อย โดยระยะแรกพบการระบาดในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และ ๔ อำ�เภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำ�เภอ
สะบ้าย้อย อำ�เภอจะนะ อำ�เภอนาทวี และอำ�เภอเทพา ในระยะต่อมาได้มีการกระจาย
ไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วภาคใต้
กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์การปัญหาดังกล่าว
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลาจากหลายช่องทาง ไม่วา่ จะเป็นการรับเรือ่ งร้องเรียนจากผู้ปกครอง
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ดำ�รงธรรมของจังหวัด สถานี
ตำ�รวจ ปปส. และได้รบั ข้อมูลรายงานการสัง่ ซือ้ ยากลุม่ เสีย่ งของร้านยาในจังหวัดสงขลา
จากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่มียอดการสั่งซื้อยาน้ำ�แก้ไอ แก้แพ้
จำ�นวนมาก เมื่อมีการตรวจสอบร้านยาดังกล่าว พบปัญหาการจำ�หน่ายยาในหลาย
ประเด็น เช่น จำ�หน่ายยาให้แก่วัยรุ่นโดยไม่มีการซักถามอาการ, จำ�หน่ายยาไม่เป็นไป
ตามหลักวิชาการ, ไม่มีการจัดทำ�บัญชีซื้อขายยาอันตราย, บางร้านจำ�หน่ายในระหว่าง
ที่เภสัชกรไม่ปฏิบัติหน้าที่
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จากการวิเคราะห์สาเหตุการใช้ยาไม่เหมาะสมจากสถานการณ์ดังกล่าว
ข้างต้น พบว่า นอกจากสภาพแวดล้อม สังคม เพื่อน สื่อที่ทำ�ให้เกิดพฤติกรรมใน
การนำ�ยาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์แล้ว ปัจจัยเสี่ยง ในการสนับสนุนให้เกิดการนำ�ยาไป
ใช้ผิดวัตถุประสงค์คือการเข้าถึงยาที่ง่ายและการกระจายยาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งพบ
การกระจายยาไปใช้ในทางที่ผิด ๒ ช่องทาง ได้แก่ การกระจายแบบช่องทางปกติ และ
การกระจายแบบไม่ปกติ
การกระจายยาในช่องทางปกติ โรงงานผู้ผลิตจะบันทึกการผลิต บางส่วน
ผู้ผลิตดำ�เนินการเองโดยฝ่ายขายของบริษัทและบางส่วนผ่านผู้แทนจำ�หน่ายในภาพ
รวมผู้ผลิตและผู้แทนจำ�หน่ายเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกระจายยาสู่ โรงพยาบาล
คลินิก หรือร้านยา และต้องรายงานการขายผ่านระบบ FDA Reporter ซึ่งปริมาณ
การสั่งซื้อของสถานบริการสามารถนำ�มาเป็นข้อมูล ประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผน
การดำ�เนินการควบคุมการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมได้ สำ�หรับการกระจายยาในช่อง
ทางที่ไม่ปกติ การควบคุมการกระจายยาทำ�ได้ยาก เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นการลักลอบ
การผลิต/นำ�เข้า ส่วนหนึ่งมาจากการผลิตของโรงงานที่มีใบอนุญาต แต่รายงานไม่ครบ
ถ้วน ถูกต้อง หรือผู้แทนจำ�หน่ายไม่ออกใบเสร็จ (บิลขาว) หรือมีตัวแทนขายบางคน
นำ�ชื่อร้านยาไปสั่งซื้อยาจากบริษัท แต่ไม่ได้ส่งยาให้ร้านยานั้นๆ แต่ตัวแทนขายนำ�ยา
ไปจำ�หน่ายเอง และมีการขายยาให้กับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขายยา เช่น ร้านชำ� ร้านขาย
เครื่องดื่ม บ้างก็เป็นเอเยนต์ค้าวัตถุเสพติด
จากการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากระบบ FDA Reporter
พบปัญหาในหลายประเด็น เช่น ร้านยาปฏิเสธว่าไม่ได้สั่งซื้อยาตามที่ปรากฏบนระบบ
FDA Reporter, พบยาบางรายการ มีจำ�หน่ายในร้าน แต่ไม่ปรากฏในระบบ FDA
Reporter, พบยาจำ�นวนมากเกินกว่าที่กฎหมายประกาศ กำ�หนด, บางช่วง ระบบ
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
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FDA Reporter ขัดข้อง ทำ�ให้ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้ และสุดท้ายเมื่อตรวจพบความผิด
ปกติของการจำ�หน่ายยา ก็ไม่สามารถทวนกลับไปถึงที่มาของยาดังกล่าว จึงทำ�ให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นทางได้
๑.๓ การดำ�เนินงานยาปลอดภัยในชุมชน
โดยจัดกิจกรรมให้ความรูด้ า้ นยา เน้นอันตรายจากการใช้ยาสเตียรอยด์ และ
การใช้ยาปฏิ ช ี ว นะอย่ า งสมเหตุผลแก่เครือข่ายในชุมชน สอนการใช้ ช ุ ดทดสอบ
สเตียรอยด์ วิธีการอ่านฉลาก การสำ�รวจพฤติกรรมการใช้ยาในชุมชน แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ชี้ให้เห็นความสำ�คัญเพื่อให้ชุมชนร่วมวางแผนในการดำ�เนินงานต่อไป โดย
คืนข้อมูลที่สำ�รวจได้ให้แก่ชุมชน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน นอกจาก
การให้ความรู้ ยังสนับสนุนอุปกรณ์ เช่น ชุดทดสอบสเตียรอยด์ และส่งเสริมให้
อสม. ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนทราบต่อไป

	
   ยในชุมชน ยังรวมถึงการเยี่ยมบ้าน
นอกจากนี้ การดำ�เนินงานยาปลอดภั
แนะนำ�การใช้ยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และการตรวจแนะนำ�การจำ�หน่ายยาให้ถูกต้อง
ในร้านค้าของชุมชน
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๑.๔ ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use : RDU) ใน
โรงพย�บ�ล ร้�นย�มีก�รทำ�ง�น ๕ ประส�น (สสจ. ชมรมเภสัชกรชุมชน ชมรมร้�นย�
สม�คมผู้บริโภคสงขล� และคณะเภสัชศ�สตร์ มอ.) ในก�รริเริ่ม RDU Pharmacy ใน
ร้�นย�

	
  

	
  

๑.๕ การพัฒนามาตรการและวิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยจาก
การใช้ยา
กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของปัญห�ดังกล่�ว และมี
คว�มตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�รแก้ปัญห�หรือลดปัญห�ดังกล่�วลงให้ได้ จึงได้
มีก�รกำ�หนดม�ตรก�รต่�งๆ ที่จะดำ�เนินก�ร ดังนี้
(๑) ใช้ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยอย่�งจริงจัง โดยก�รตรวจสอบเฝ้�ระวังร้�นย�
หรือแหล่งกระจ�ยที่ได้รับข้อมูลอย่�งเข้มงวด ดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�ผิดทุกร�ยต�มพ
ระร�ชบัญญัติย� พ.ศ. ๒๕๑๐ และ พ.ร.บ.วิช�ชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ พิจ�รณ�
ส่งเรื่องเภสัชกรให้สภ�เภสัชกรรมเพื่อพิจ�รณ�เกี่ยวกับก�รพักใช้ใบอนุญ�ตร้�นย�
ในก�รดำ�เนินง�นจะเริ่มเมื่อได้รับข้อมูลจำ�นวนและร�ยชื่อร้�นย�กลุ่มเสี่ยง
แล้ว จะจัดทำ�แผนก�รตรวจสอบ โดยประส�นผู้เกี่ยวข้อง เช่น กรณีได้รับเรื่องแจ้งจ�ก
พื้นที่ จะประส�นปลัดอำ�เภอ กำ�นันหรือผู้ใหญ่บ้�นร่วมตรวจสอบด้วย หรือเตรียม
ส�ยล่อซื้อ หรือประส�นตำ�รวจแล้วแต่กรณี จ�กนั้นเริ่มดำ�เนินก�รตรวจสอบ ห�กพบ
ก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยต�มพระร�ชบัญญัติย� พ.ศ. ๒๕๑๐ พนักง�นเจ้�หน้�ที่จะทำ�
หลักฐ�นและนำ�เรื่องเข้�คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ก�รกระทำ�ฝ่�ฝืนกฎหม�ยเกี่ยวกับ
มูลนิธ�เภสัชศาสตรเพื่อสังคม
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ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ซึ่งมีนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเป็นประธาน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นรองประธาน เภสัชกรใน
ฝ่ายทุกคน นิติกรเป็นกรรมการ และมีหัวหน้าฝ่ายเป็นกรรมการและเลขานุการ ใน
การพิจารณาคดี ผลการพิจารณา คือดำ�เนินการ ตักเตือน เปรียบเทียบปรับ ส่งฟ้อง
ดำ�เนินคดี รวม ๑๗๔ ราย บางกรณีจะมีมติให้ส่งเรื่องต่อสำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเพื่อพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตร้านยา เช่น กรณีร้านยาที่จำ�หน่ายยากลุ่ม
เสี่ยงให้กับวัยรุ่นจำ�นวนมาก และร้านยาที่มีความผิดซ้ำ�ซาก ซึ่งผลการดำ�เนินคดีมีการ
พักใบอนุญาตร้านยา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ รวม ๒๗ ร้าน
กรณีเภสัชกร ให้ส่งเรื่องให้สภาเภสัชกรรมพิจารณาพักใช้ใบประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมของเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำ�ร้าน การส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
ยา พิจารณาพักใช้ใบอนุญาตร้านยา ค่อนข้างยุ่งยาก เพราะต้องนำ�มติคณะกรรมการ
ยา มาทำ�คำ�สั่งจังหวัด เพื่อบังคับใช้ จังหวัดสงขลาถือว่าเป็นจังหวัดแรกๆ ที่ดำ�เนินการ
อย่างจริงจัง และเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆ ดำ�เนินการด้วย ซึ่งผลการดำ�เนินงานกับ
เภสัชกรที่ผ่านมามีผลภาคทัณฑ์ ๗ ราย และพักใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (๖ –
๑๘ เดือน) ๔๘ ราย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๑ รวมทั้งหมด ๕๕ ราย
	
  

	
  

	
  

142

	
  

เภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒) มาตรการกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม/ชมรมร้านยา
ดำ�เนินก�รประส�น พูดคุย กับชมรมร้�นย�จังหวัดสงขล� และ ชมรมเภสัชกร
ชุมชนจังหวัดสงขล� ซึ่งมีสม�ชิกเป็นร้�นย� จำ�นวน ๑๙๐ ร้�น และ ๑๖๐ ร้�นต�ม
ลำ�ดับ เพื่อให้เกิดก�รรวมกลุ่มที่ดีและควบคุมกำ�กับดูแลกันเอง โดยสร้�งคว�มร่วมมือ
ในก�รตักเตือน ดูแลสม�ชิกด้วยกันเอง ทั้งนี้ ชมรมทั้งสองได้ร่วมกันคิด และจัดทำ�สติ
กเกอร์ มีข้อคว�ม “ร้�นย�สงขล�ร่วมใจ ไม่ข�ยย�ที่เป็นภัยให้วัยรุ่น” แจกจ่�ยไปยัง
สม�ชิก เพื่อติดหน้�ร้�นและประก�ศให้วัยรุ่นทร�บว่�ร้�นนี้ไม่สนับสนุนก�รกระทำ�
ผิดดังกล่�ว และสม�ชิกชมรมยังช่วยเป็นหูเป็นต� แจ้งเบ�ะแสผู้กระทำ�ผิดด้วย
	
  

	
  

นอกจ�กนีย้ งั กระตุน้ และส่งเสริมให้เกิด ร้�นย�คุณภ�พในจังหวัดสงขล� และ
ในเขต ๑๒ เพิ่มขึ้น โดยในจังหวัดสงขล�มีเป้�หม�ยเพิ่มขึ้นม�ก ซึ่งเป็นก�รส่งเสริม
ให้ร้�นย�ได้ท�ำ หน้�ทีเ่ ป็นสถ�นบริก�รส�ธ�รณสุขชุมชนอย่�งเต็มที่ จ่�ยย�อย่�งเหม�ะสม
ต�มหลักวิช�ก�ร มีก�รจัดอบรมชีแ้ จงแนวท�งก�รดำ�เนินง�น อบรมให้คว�มรูแ้ ก่เภสัชกร
ประจำ�ร้�นย� และออกนิเทศ เยี่ยมแนะนำ�ก�รปรับปรุงร้�นเพื่อรอรับก�รประเมิน
จ�กสภ�เภสัชกรรมต่อไป
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(๓) มาตรการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น
ในการดำ�เนินงานเพื่อให้ประสบผลสำ�เร็จ ต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ได้มีการสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องในเรื่องดังกล่าว แนะนำ�การใช้ยาที่ถูกต้อง เหมาะสม ขอความร่วมมือในการ
ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลบุตรหลาน นักเรียนในปกครอง ตลอดจนสมาชิกในชุมชน รวม
ทั้งช่วยแจ้งเบาะแสผู้กระทำ�ผิด ผ่านเวทีต่างๆ ได้แก่การประชุมคณะกรรมการศูนย์
อำ�นวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้า
ส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ตำ�รวจ ปปส. อบจ. นายอำ�เภอ ปลัดอำ�เภอ
เรือนจำ� หน่วยบำ�บัดผู้ติดยาเสพติด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น ได้เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการดังกล่าว หรือการประชุมโต๊ะข่าวซึ่งคณะทำ�งานส่วนใหญ่ เป็น
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�ปัญหายาเสพติด การจำ�หน่าย
ยาแก้ไอ แก้แพ้ไปใช้ในทางที่ผิด มาพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกัน หาวิธีแก้ปัญหา แจ้ง
เบาะแส รายงานข่าว ฯลฯ

	
  

(๔) สื่อสารความเสี่ยง
เมื่อมีการดำ�เนินการตามมาตรการต่างๆ แล้ว การสื่อสารความเสี่ยงเป็นเรื่อง
สำ�คัญมาก เพราะจะช่วยให้ทุกฝ่ายเข้าใจได้ถูกต้อง รูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงแตก
ต่างกันไปตามกลุ่มหมาย โดยได้ดำ�เนินการสื่อสารความเสี่ยงหลายวิธี ได้แก่
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• ก�รประชุมร้�นย�กลุม่ เสีย่ ง และผูเ้ กีย่ วข้องกับผูบ้ ริห�รสำ�นักง�นส�ธ�รณสุข
จังหวัดสงขล� เพื่อพูดคุยถึงเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น จ�กก�รข�ยย�ที่ไม่เหม�ะสม
ให้กับวัยรุ่น สรุปได้ดังนี้
๑. ร้�นย�ทีก่ ระทำ�ผิดเพร�ะไม่กลัวกฎหม�ย เนือ่ งจ�กค่�ปรับถูก ไม่มโี ทษจำ�คุก
เมื่อถูกพักใบอนุญ�ตร้�น ก็แจ้งเลิก และให้คนอื่นม�ขออนุญ�ตใหม่แทน
๒. ถ้�เภสัชกรถูกพักใบประกอบวิช�ชีพ ก็เปลีย่ นเภสัชกรใหม่ได้ และเภสัชกร
บ�งคนก็ช่วยข�ย เนื่องจ�กท�งร้�นมีก�รแบ่งผลกำ�ไรให้ด้วย
๓. ผู้เสนอข�ยย�บ�งคนมีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้�งม�ก เนื่องจ�กทำ�ก�รตล�ด
เอง ข�ยย�จำ�นวนม�ก มีก�รนำ�ย�เก็บไว้เอง และส่งให้ร้�นย�เป็นครั้งๆ เพื่อไม่ให้ร้�น
ย�เก็บสต็อกย�ไว้จำ�นวนม�กๆ เมื่อร้�นย�ข�ยหมด โทรศัพท์แจ้ง ก็จะนำ�ย�ไปส่งให้
และมีก�รออก “บิลข�ว” ที่ไม่มีชื่อ ที่อยู่ผู้ผลิต ซึ่งเชื่อว่�บริษัทผู้ผลิตมีส่วนรับรู้เรื่องนี้
๔. วิธีแก้ไข คือ จัดระบบกำ�กับ ดูแล สร้�งคว�มร่วมมือในก�รไม่จ่�ยย�ที่ไม่
เหม�ะสมให้กับวัยรุ่น
	
  

	
  

• ให้คว�มรู้ คว�มเข้�ใจแก่เย�วชนที่ติดย�เสพติด ในค่�ยบำ�บัดย�เสพติด
โดยก�รพูดคุย สนทน� สอบถ�มเรื่องก�รซื้อย�ม�รับประท�น แหล่งที่ซื้อ และเหตุผล
ที่รับประท�นย�แก้ไอ แก้แพ้ แก้ปวด สอนและอธิบ�ยถึงโทษ พิษภัยจ�กก�รใช้ย�ที่
ไม่เหม�ะสม จ�กก�รสอบถ�มเย�วชนในค่�ยพบเพียงส่วนน้อยที่ไม่เคยใช้ย�นำ้�แก้ไอ
แก้แพ้สูตรสี่คูณร้อยม�ก่อน และส่วนใหญ่ซื้อย�ดังกล่�วได้จ�กร้�นข�ยย� เหตุผลที่ใช้
เพร�ะอย�กลอง กินแล้วทำ�ง�นได้ และทำ�ให้ง่วงซึม
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• ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาที่เหมาะสม สื่อสารเรื่องการใช้ยาในทางที่ผิดของ
วัยรุ่น สนับสนุนให้ อสม.เฝ้าระวังในพื้นที่ ช่วยดูแลบุตรหลาน และเป็นเครือข่ายเฝ้า
ระวังในพื้นที่ ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ อำ�เภอหาดใหญ่ และ เทศบาลตำ�บลเกาะแต้ว
อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา
• ทำ�ข่าวประชาสัมพันธ์ส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ และสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อสาร
ความเสี่ยงผ่านทาง วิทยุกระจายเสียง
	
  

	
  

กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลาได้ดำ�เนินงานตามมาตรการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และได้มีการจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายแก่สำ�นักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาในการควบคุมการกระจายยาอย่างเหมาะสมเพื่อลดความ
เสี่ยงในการที่วัยรุ่นจะนำ�ไปใช้ในทางที่ผิด โดยเสนอให้จัดทีมเฉพาะกิจที่ติดตาม
เรื่องนี้อย่างจริงจัง และมีมาตรการที่ชัดเจนในการจัดการปัญหาทั้งระบบ ตั้งแต่
การผลิตยาจากโรงงานยา การลับลอบนำ�เข้ายา และการจำ�หน่ายยา เสนอให้มีการ
พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลทัง้ ระบบ ตัง้ แต่การควบคุมวัตถุดบิ การผลิต การจำ�หน่าย
ตลอดเส้นทาง สามารถทวนกลับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
๒. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร
เพื่อให้มีอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา ดำ�เนิน
การนำ�ร่องอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภคหลายโครงการ เช่น
๒.๑ โครงการก๋วยเตี๋ยวปลอดภัยครบวงจร
เริ่มจากการพัฒนาสถานที่ผลิตก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดสงขลาให้ได้มาตรฐาน
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(ยกเลิกก�รใช้นำ้�มันทอดซำ�้ ทีม่ ปี ริม�ณส�รโพล�ร์เกินม�ตรฐ�นในกระบวนก�รผลิต ลด
ก�รใช้วัตถุกันเสียที่เกินม�ตรฐ�น ปรับปรุงสถ�นที่ผลิตและกระบวนก�รผลิตเส้น
ก๋วยเตี๋ยวให้ได้ม�ตรฐ�น) และส่งเสริมให้มีร้�นก๋วยเตี๋ยวอน�มัย ใช้หม้อก๋วยเตี๋ยว
ปลอดส�รตะกั่ว ใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ปลอดภัย เพื่อพัฒน�ตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นนำ้�
กล�งนำ้�และปล�ยนำ้� และรณรงค์ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเลือกบริโภค เป็นตัวอย่�งให้
จังหวัดใกล้เคียงม�ศึกษ�ดูง�น

	
  

	
  

	
  

	
  

๒.๒ การแก้ปัญหานำ้าดื่มในโรงเรียน ตชด. ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นปัญห�ต่อ
เนื่องม�น�น โดยดำ�เนินก�รพัฒน�คุณภ�พนำ้�ดื่มในโรงเรียน ตชด. ของจังหวัดสงขล�
ทุกแห่ง โดยก�รทำ�ง�นง�นร่วมกับภ�คีเครือข่�ย คือ สำ�นักทรัพย�กรนำ้�บ�ด�ล,
โรงเรียน, สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขอำ�เภอ, รพ.สต., ท้องถิ่น และศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�ร
แพทย์ พัฒน�ให้โรงเรียน ตชด. ในจังหวัดสงขล�ส�ม�รถผลิตน้ำ�ดื่มที่มีคุณภ�พ
ปลอดภัย สำ�หรับเด็กนักเรียนและบุคล�กรในโรงเรียนได้
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๒.๓ การแก้ปัญหาการระบาดของโรคไทฟอยด์ในเด็กนักเรียน
เนือ่ งจ�กโรงเรียนในเขตเทศบ�ลนครสงขล� มีปัญห�เรื่องนีต้ อ่ เนือ่ งม�หล�ยปี
เสียงบประม�ณในก�รตรวจรักษ�เด็กนักเรียนที่เจ็บป่วยและเด็กต้องข�ดเรียนเมื่อ
เกิดก�รระบ�ด ได้ดำ�เนินง�นเรื่องนี้อย่�งจริงจัง ลงพื้นที่ วิเคร�ะห์ห�ส�เหตุของ
ปัญห� ชวนภ�คีเครือข่�ยหล�ยภ�คส่วนม�ทำ�ง�นร่วมกัน แก้ปัญห�ร่วมกันอย่�งเป็น
ระบบและครบวงจรตลอดห่วงโซ่ จนกระทั่งส�ม�รถดำ�เนินก�รได้สำ�เร็จ แก้ปญ
ั ห�
ก�รระบ�ดของโรคไทฟอยด์ลงได้
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๒.๔ การแก้ปัญหาการระบาดของอหิวาตกโรค
ในเขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งมีการระบาดและขยายวงกว้าง โดยในช่วงแรก
ยังหาแหล่งรังโรคไม่พบ ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและการท่องเที่ยวของจังหวัด
มาก กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา เข้าร่วมประชุม war room และร่วมสืบสวนโรคกับ
ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ฝ่ายอาหาร ยาฯ จึงได้จัด
ทีมเฉพาะกิจวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ติดตามเส้นทางของอาหารไม่ปลอดภัย
โดยประสานท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าของตลาด และทำ�การ
แนะนำ�ให้ปรับปรุงพัฒนา เช่น ปรับปรุงแหล่งบดนํ้าแข็ง ล้างตลาด ติดตั้งเครื่อง feed
คลอรีนในน้ำ�บาดาล เพื่อใช้ล้างมือและล้างผักในตลาด แนะนำ�ให้ร้านค้าแผงลอย
ปรับปรุงด้านสุขาภิบาลอาหารและนํ้า รณรงค์ให้ประชาชนกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
จนกระทั่งสามารถแก้ปัญหาการระบาดได้
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๒.๕ โครงการจังหวัดสงขลา ลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร
ดำ�เนินก�รอย่�งเข้มแข็ง และจริงจัง ทำ�ให้สถ�นบริก�รส�ธ�รณสุขในสังกัด
กระทรวงส�ธ�รณสุขในจังหวัดสงขล� ทุกแห่งเลิกใช้โฟมบรรจุอ�ห�ร ๑๐๐% และยัง
ขย�ยผลไปยังหน่วยร�ชก�รนอกกระทรวงส�ธ�รณสุข รัฐวิส�หกิจ ภ�คเอกชน และ
ร้�นค้�ต่�งๆ ในจังหวัดสงขล� รวมถึงรณรงค์ ประช�สัมพันธ์ให้ประช�ชนตระหนักถึง
อันตร�ยจ�กก�รใช้โฟมบรรจุอ�ห�ร เพื่อเป็นก�รกระตุ้นให้ร้�นอ�ห�ร/แผงลอยเลิก
ใช้โฟมบรรจุอ�ห�รด้วย
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สรุป อาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภคจังหวัดสงขลา
ดำ�เนินก�รพัฒน�ให้เกิดคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�รตลอดห่วงโซ่อ�ห�ร ส่งเสริม
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ให้มีก�รผลิตอย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน โดยก�รให้
ผู้ผลิตพบกับผู้ใช้ (demand supply chain) เชื่อมโยงผลผลิตท�งก�รเกษตรสู่ตล�ด
สู่โรงพย�บ�ล ส่งเสริมให้เกิดตล�ดสดน่�ซื้อ โรงพย�บ�ลอ�ห�รปลอดภัย เพื่อให้เกิด
ก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่องยั่งยืน ควบคุมสถ�นที่ผลิต/นำ�เข้� ตรวจสอบส�รปนเปื้อน
และรณรงค์ ส่งเสริมให้ประช�ชนรู้จักเลือกบริโภคอ�ห�รที่ปลอดภัยโดยอ�ศัยกลไก
คณะกรรมก�รอ�ห�รปลอดภัยระดับจังหวัด ร่วมกันดำ�เนินง�นแบบบูรณ�ก�รทุก
หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
๓. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำาอาง
จ�กก�รที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�ได้พัฒน�ระบบก�รขอ
อนุญ�ตผลิตภัณฑ์สุขภ�พให้มีคว�มสะดวกรวดเร็ว เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่
ผู้ประกอบก�รด้�นเครื่องสำ�อ�งส�ม�รถยื่นจดแจ้งท�งอินเตอร์เน็ตผ่�นระบบ Auto
E-Submission โดยไม่ต้องตรวจสถ�นที่ผลิตหรือสถ�นที่นำ�เข้�ก่อนก�รได้รับจดแจ้ง
ทำ�ให้มีผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งได้รับก�รจดแจ้งเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวนม�กในช่วง ๒ - ๓
ปี ที่ผ่�นม�
สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�ได้รับแจ้งปัญห�ก�รร้องเรียนเกี่ยวกับ
ก�รเกิดอ�ก�รไม่พึงประสงค์จ�กก�รใช้เครื่องสำ�อ�งเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง เช่น มีผซู้ ื้อ
โลชั่นผิวข�วม�ใช้แล้วทำ�ให้เกิดผิวแตกล�ย จึงทำ�ก�รสุ่มเก็บตัวอย่�งผลิตภัณฑ์เครื่อง
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สำ�อางมาตรวจวิเคราะห์ ผลปรากฏพบสเตียรอยด์ ชนิด Clobetasol Propionate
ซึ่งเป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำ�อาง และเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่อง
สำ�อางตามข้อมูลที่จดแจ้งไว้ (กรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา) หรือส่งข้อมูล
ให้สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ (กรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่จังหวัด
อื่น) นั้น ประเด็นที่สำ�คัญและน่าสนใจ คือ สถานที่ผลิตที่ยื่นจดแจ้งผ่านทางระบบ
Auto E-Submission กับ อ.ย. เมือ่ ไปตรวจสถานทีต่ ามทีแ่ จ้งไว้ กลับไม่พบ หรือ พบว่า
ไม่ได้เป็นสถานที่ผลิตเครื่องสำ�อาง หรือ บางครั้งเจ้าของสถานที่ไม่ทราบว่าถูกแจ้งว่า
เป็นสถานที่ผลิตเครื่องสำ�อาง จึงเป็นการแจ้งเท็จ เครื่องสำ�อางที่วางจำ�หน่ายนอกจาก
เป็นเครื่องสำ�อางปลอมแล้ว อาจมีการลักลอบใส่สารที่ห้ามใช้หรือสารที่เป็นอันตราย
ตามที่มีการร้องเรียนหรือตามที่ปรากฏเป็นข่าว สรุปว่าผู้บริโภคมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่
ปลอดภัยจากการใช้เครื่องสำ�อาง
กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้เริ่มต้นชวน
เครือข่ายระดับอำ�เภอ ตำ�บล ทำ�การสำ�รวจข้อมูลสถานที่ผลิตที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยขณะนั้น มีผู้ประกอบการ ที่ยื่นจดแจ้งไว้ที่สำ�นักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา จำ�นวน ๔๐ ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบสถานที่ผลิต
ก่อนการรับจดแจ้ง และมีผู้ประกอบการที่ยื่นจดแจ้งตรงกับสำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา จำ�นวน ๑๕๕ ราย ซึ่งจะได้รับเลขจดแจ้งโดยไม่ผ่านการตรวจสอบ
สถานที่ผลิต ดังนั้น จึงได้นำ�ผู้ประกอบการกลุ่มนี้มากำ�หนดเป็นเป้าหมายในการ
สำ�รวจสถานที่ผลิตเครื่องสำ�อางในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันแบ่งงาน และประสาน
เครือข่ายในระดับอำ�เภอ ประกอบด้วยเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ร่วมกันดำ�เนินการสำ�รวจ
สถานที่ผลิตเครื่องสำ�อางในจังหวัดสงขลา ทีมงานได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
ในระดับอำ�เภอและตำ�บลที่รู้จักพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี และสามารถนำ�ทางไปยัง
บ้านเลขที่ที่จดแจ้งไว้ได้ โดยสามารถทำ�การสำ�รวจสถานทีผ่ ลิตเครือ่ งสำ�อางเป้าหมาย
ได้ จำ�นวน ๑๑๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๘ ของสถานที่ที่จดแจ้งในระบบ ผลปรากฏ
เป็นสถานที่ผลิตเครื่องสำ�อางตรงตามที่จดแจ้ง เพียง ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๘
และไม่มีสภาพเป็นสถานที่ผลิต จำ�นวน ๑๑๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๒ โดยเป็น
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

153

สถานที่ ที่ไม่เคยมีการผลิตมากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ ๓๙ รองลงมาคือ จ้างผลิต ร้อย
ละ ๓๕ และ เคยผลิตแต่เลิกผลิตแล้ว ร้อยละ ๑๘ ตามลำ�ดับ
ต่อมาได้มีการนำ�เสนอผลการสำ�รวจสถานที่ผลิตเครื่องสำ�อางของจังหวัด
สงขลาต่อสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เพื่อผลักดันให้มีการขยาย
การสำ�รวจสถานที่ผลิตเครื่องสำ�อางไปทั้ง ๑๔ จังหวัดในภาคใต้ โดยมีจำ�นวนสถาน
ที่ผลิตรวมทั้งหมด ๑,๖๑๖ แห่งได้รับการสำ�รวจจำ�นวน ๑,๒๓๖ แห่งคิดเป็นร้อยละ
๗๖.๔๙ ผลปรากฏ เป็นสถานที่ผลิตเครื่องสำ�อางตรงตามที่จดแจ้ง จำ�นวน ๒๘๕ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๖ และไม่มีสภาพเป็นสถานที่ผลิต จำ�นวน ๙๕๑ แห่ง คิดเป็น
	
  ร้อยละ ๗๖.๙๔ โดยเป็นการจ้างผลิตมากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ ๔๐ รองลงมาคือ ไม่
เคยทราบเกี่ยวกับการผลิตเลย ร้อยละ ๒๓ และ เคยผลิตแต่เลิกผลิตแล้ว ร้อยละ ๒๐
	
  ตามลำ�ดับ

ซึ่งกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัดในภาคใต้ได้ดำ�เนินการแก้ไขปัญหาโดยการส่งเพิกถอนใบรับจดแจ้ง
๔๕ รายการ และแจ้งยกเลิกกิจการไป ๔๔๐ แห่ง รวมถึงมีกิจกรรมแก้ไขปัญหาเรื่อง
เครื่องสำ�อาง เช่น ตรวจสอบเฝ้าระวังร้านจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง สุ่มเก็บตัวอย่างตรวจ
วิเคราะห์เป็นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยด้านเครื่องสำ�อาง
จากผลการดำ�เนินงานนี้แสดงให้เห็นว่าการไม่ตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำ�อาง
ก่อนรับจดแจ้ง ทำ�ให้สถานที่ผลิตเครื่องสำ�อางที่ได้รับการสำ�รวจส่วนใหญ่ไม่ตรงตาม
ข้อมูลที่จดแจ้งไว้ในระบบ Auto E – Submission ซึ่งส่งผลทำ�ให้ยากต่อการตรวจ
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สอบควบคุมกำ�กับให้สถานทีผ่ ลิตถูกสุขลักษณะ รวมถึงส่งผลต่อคุณภาพเครือ่ งสำ�อางที่
ผลิตได้ สถานการณ์ดังกล่าวเหล่านี้ทำ�ให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคมีความเสี่ยง
ต่อการใช้เครื่องสำ�อาง เป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ผู้บริโภคเหล่านั้นจะเลือกซื้อเครื่องสำ�อางที่
มีเลขจดแจ้งถูกต้องตรงตามฉลากและฐานข้อมูลของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาก็ตาม
ทั้งนี้ ได้มีการคืนข้อมูลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยสำ�นักงานสาธารณสุข จัง หวัดสงขลาได้นำ�เสนอผลการสำ�รวจสถาน
ที่ผลิตเครื่องสำ�อางต่อผู้เกี่ยวข้องหลายองค์กร เช่น เครือข่ายสำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัดภาคใต้ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อพยายามผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระบบจดแจ้งเครื่องสำ�อาง ให้ต้องมีการตรวจสถานที่ผลิตให้ผา่ นเกณฑ์
มาตรฐานก่อนการจดแจ้ง ประกอบกับสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยของเครื่องสำ�อาง
ตามที่มีข่าวแพร่หลายต่อสาธารณชนของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งผลิตเครื่องสำ�อางไม่ได้
มาตรฐานและสถานที่ผลิตไม่ตรงตามจริง สร้างความเสียหายกับผู้บริโภคในวงกว้าง
ทำ�ให้สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจดแจ้งเครื่อง
สำ�อางที่ต้องตรวจสถานที่ผลิตก่อนโดยสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้เสนอ
ผลการสำ�รวจโดยละเอียดให้สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการประกอบการตัดสินใจ
๔. สนับสนุนพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก มาอย่างต่อเนื่องตั้งปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ตามยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน คือ ๑)
พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ๒) เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ๓) พัฒนาระบบยาสมุนไพร ๔) พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านแพทย์แผนไทย และ ๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องตาม
พันธกิจ “พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
อย่างองค์รวมเชือ่ มโยงบริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย”
รวมทั้งสนับสนุนให้มีการดำ�เนินงานเมืองสมุนไพรแบบครบวงจร การบูรณาการงาน
แพทย์แผนไทยร่วมกับงานอื่นๆ เช่น งานอนามัยแม่และเด็ก งานควบคุมป้องกันโรค
เรื้อรัง คลินิกอดบุหรี่ Palliative care และ long term care
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ผลการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาการแพทย์แผนไทยจังหวัดสงขลา
๑) เกิดโรงพยาบาลต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย ๗ แห่ง
ซึ่งแต่ละแห่งจะมีความชำ�นาญเฉพาะด้านและเป็นตัวอย่างในการพัฒนางาน
ในด้านนั้นๆ รวมถึงการต่อยอดพัฒนางานในรูปแบบเครือข่ายกระจายไปในทุกระดับ
มากขึ้น เช่น โรงพยาบาลสิงหนคร เป็นโรงพยาบาลต้นแบบในด้านการผลิตยา โดย
มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรและการบริหารจัดการยาสมุนไพรภายใน
จังหวัด ซึง่ ได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา งบพัฒนา
จังหวัดสงขลา และมีการต่อยอดการสร้างเครือข่ายการผลิตยาสมุนไพรจากภาคส่วน
ต่างๆ เช่น เกษตรอำ�เภอ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
๑๒ เป็นต้น
๒) การเปิดบริการคลินิกเวชกรรมไทยที่แผนกผู้ป่วยนอก
มีผลการดำ�เนินงานร้อยละ ๘๘.๒ จากค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๐ โดยมีโรง
พยาบาลที่เปิดให้บริการ OPD คู่ขนาน ทั้งหมด ๑๕ แห่ง จาก ๑๗ แห่ง
๓) ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผู้ป่วยที่ได้รับบริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ มีผลการดำ�เนินงานเพิ่มขึ้นโดยในปีงบประมาณ
๒๕๕๖ ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับบริการการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพด้วยการ
แพทย์แผนไทยร้อยละ ๕.๖ และมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลการดำ�เนินงานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผู้รับบริการเพิ่มขึ้น เป็น ร้อยละ ๒๘.๐๖
๔) สงขลาเมืองสมุนไพร
สงขลาเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรด้านการแพทย์แผนไทยค่อนข้างสมบูรณ์ ไม่
ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชน สมาคม ชมรม เครือข่ายผูป้ ลูก ผูผ้ ลิต ผู้
จำ�หน่ายสมุนไพร หมอพื ้ น บ้ า นและบุ ค ลากรผู ้ ม ี ค วามรู ้ ค วามสามารถด้ า นการ
แพทย์ แผนไทย อีกทั้งประชาชนมีความสนใจในการรับบริการรักษาและดูแลสุขภาพ
ด้วยการแพทย์แผนไทย จึงมีความพร้อมในการดำ�เนินโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัด
สงขลา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้มีการพัฒนาสมุนไพรอย่าง
ครบวงจรในระดับจังหวัด มีการสนับสนุนการปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพ พัฒนาการ
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ผลิตและการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อบำ�บัดโรคและการ
สร้างเสริมสุขภาพ สร้างความเข้มแข็งในการพึ่งตนเองด้วยภูมิปัญญาไทย
นอกจากการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนา ยังมีการดำ�เนินงานร่วมกับภาคี
เครือข่ายแพทย์แผนไทย ได้แก่ การสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนบุคลากรด้านแพทย์
แผนไทย สมุนไพร และพื้นที่ปลูกสมุนไพรในพื้นที่แต่ละอำ�เภอ การออกหนังสือ
รับรองหมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์งานแพทย์แผนไทย ให้ประชาชน รู้จักและเข้าถึงบริการ
โดยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การออกบูทนิทรรศการด้านการแพทย์แผนไทย
เป็นต้น
การดำ�เนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ได้รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒ ประเภทสำ�นักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ๔ ปีติดต่อกัน คือในปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
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๕. เสริมสร้างความรู้ให้แก่เภสัชกรรุ่นใหม่ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และ
ภาคีเครือข่าย
เภสัชกรในฝ่ายเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพแก่หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียน มหาวิทยาลัย สมาคมหรือชมรมต่างๆ
โดยเฉพาะเป็นอาจารย์พิเศษให้กบั คณะเภสัชศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค และ
ส่งเสริ ม จรรยาบรรณวิช าชีพ รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำ�นักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

	
  

	
  

	
  

๖. เสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่าย
เภสัชกรในฝ่ายเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่หน่วยงาน/องค์กร เช่น สำ�นักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด สำ�นักงานเกษตรจังหวัด สำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โรงเรียน
สมาคมหรือชมรมต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การขออนุญาตประกอบกิจการ เช่น ตั้งโรงงานผลิตอาหาร ผลิตยาแผนโบราณ ผลิต
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เครื่องสำ�อาง นอกจากเป็นวิทยากร ยังให้คำ�ปรึกษาช่วยดูแปลน เข้าไปแนะนำ�
สถานที ่ ต ั ้ งแต่ เริ ่ ม ก่อสร้ า งตลอดจนกระบวนการผลิต ให้สามารถขออนุญาตและ
ผลิตได้อย่างมีมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน SME ขนาดเล็ก
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จเปิด“อาคารเกษตรสิริสุข” ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดนทุ่งสบายใจ อำ�เภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งกลุ่มเภสัชกร สสจ.
สงขลา มีส่วนช่วยให้คำ�แนะนำ�แก่สำ�นักงานเกษตรจังหวัดในการก่อสร้าง “อาคาร
เกษตรสิริสุข” ตามหลัก เกณฑ์วิธีก ารที่ดีใ นการผลิตอาหาร (เพื่อรองรับการขอ
ใบอนุญาตผลิตอาหารต่อไป) เพื่อส่ง เสริมให้เ ด็กนักเรียนและชาวบ้านในหมู่บ้าน
สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียนและ
ชาวบ้าน ทั้งนี้ ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์ และ ภญ.จุฑาทิพย์ สานุกูล จากกลุ่ม
เภสัชกร สสจ.สงขลา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ร่วมฉายพระรูปด้วย
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สรุป ผลการดำ�เนินงานของกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านยา อาหาร เครื่องสำ�อาง ภายใต้กฎหมาย ควบคู่กับการพัฒนามาตรการและ
ประสานงานกับภาคีเครือข่าย ในลักษณะ ๕ ประสาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
ให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากการใช้ยา มีอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน มีเครื่องสำ�อางที่ได้
มาตรฐาน (ตรวจสอบโรงงานผลิตเครื่องสำ�อางก่อนให้ใบอนุญาต) โดยยึดหลักว่า
ในการทำ�งานทุกเรื่องทุกครั้ง ต้องศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหา กฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการ และวิธีการร่วมกันในการจัดการ
ปัญหาเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในการคุ้มครองผู้บริโภคใน
จังหวัดสงขลา.
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หลักการ-แนวคิด และทิศทางในการทํางานเพื่อสังคม
ของกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา
๑. หลักการ-แนวคิดในการทำางาน
หลักการ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� มีคว�มตั้งใจในก�รทำ�ง�นอย่�งเต็มที่
โดยยึดพระบรมร�โชว�ท พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร�มห�ภูมิพลอดุลยเดช “เมื่อมี
โอก�สและมีง�นทำ� ควรเต็มใจทำ� โดยไม่จำ�เป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้
เป็นเครื่องกีดขว�ง คนที่ทำ�ง�นได้จริงๆ นั้น ไม่ว่�จะจับง�นสิ่งใด ย่อมทำ�ได้เสมอ”
แนวคิด กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ตระหนักถึงภ�ระกิจอำ�น�จหน้�ที่
คว�มรับผิดชอบอันสำ�คัญยิ่งในฐ�นะข้�ร�ชก�ร เร�ตัง้ ใจที ่ จ ะร่ ว มกั น ทำ � ง�นเพื ่ อ
ประช�ชน และอุทิศตนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในสังคมให้ได้รับคว�มปลอดภัยจ�กก�ร
ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภ�พทุกอย่�ง โดยมีแนวคิดในก�รทำ�ง�นเป็นทีมเพื่อสังคม ดังนี้
๑.๑ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำางาน
ก�รมีทัศนคติที่ดีต่อก�รทำ�ง�น ถือเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะช่วยให้ทีมส�ม�รถยืน
หยัดทำ�ง�นเพื่อสังคมส่วนรวมต่อไปได้อย่�งย�วน�น เนื่องจ�กก�รทำ�ง�นในแต่ละ
วันจำ�เป็นต้องพบเจอกับปัญห�ที่หล�กหล�ยของผู้คนม�กม�ย รู้จักเลือกรับปรับใช้
ปล่อยว�ง เสริมศักยภ�พให้ทีมแข็งแกร่ง พร้อมรับมือกับสถ�นก�รณ์ต่�งๆ ได้ในระยะ
ย�ว ก�รทำ�ง�นเพื่อส่วนรวมทุกคนต้องมีจิตใจเมตต� ต้องก�รที่จะช่วยเหลือเพื่อนใน
สังคมและประเทศช�ติให้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นด้วยใจจริง
๑.๒ มีความรู้ความสามารถ
ก�รทำ�ง�นเพื่อส่วนรวมนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนส่วน
ใหญ่ในสังคมหรือองค์กรโดยรวมได้ ซึ่งจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่ผู้ทำ�ง�นจะต้องมีคว�มรู้คว�ม
ส�ม�รถเพื่อทำ�ให้ง�นนั้นๆ ร�บรื่นและดำ�เนินไปในแนวท�งที่ถูกต้อง
๑.๓ มีจุดยืนที่แน่นอนและอดทนต่ออุปสรรค
ต้องมีอุดมก�รณ์ที่แน่วแน่ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม ในก�รร่วมกันทำ�ง�นซึ่งเป็น
สิ่งที่ถูกต้องและไม่ก่อคว�มเดือดร้อนให้ผู้อื่น ไม่เลือกง�น หรือเกรงกลัวต่อคว�มย�ก
มูลนิธ�เภสัชศาสตรเพื่อสังคม
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ลำ�บาก ไม่หวั่นไหวต่อแรงยั่วยุจากผู้ไม่หวังดีที่จะเข้ามาฉกฉวยเอาประโยชน์ส่วนรวม
มาเป็นของส่วนตัว อาจจะมีทั้งคนที่พอใจและไม่พอใจอยู่ในคราวเดียวกัน ต้องยอมรับ
และเผชิญกับคำ�ตำ�หนิ ไม่เพิกเฉย ในทางกลับกันควรนำ�มาพิจารณาให้ถ่องแท้เพื่อ
แก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น
๑.๔ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
การทำ�งานให้สำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น จำ�เป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจกัน ด้วยความสามัคคี เราไม่สามารถจะทำ�ให้งานสำ�เร็จได้ด้วยตัวคนเดียว และ
ความคิดของตนเองก็ไม่ใช่สง่ิ ทีถ่ กู ต้องเสมอ จึงจำ�เป็นทีจ่ ะต้องพึง่ พิงความรูค้ วามสามารถ
ความคิดเห็นของผู้อื่นในการช่วยกันคิดและคลี่คลายปัญหาต่างๆ ด้วย
๑.๕ การประสานและบูรณาการการทำ�งานร่วมกัน
ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจทั้งภายในทีม และภายนอก ซึ่งเป็นบุคลากร
จากหลากหลายหน่วยงานโดยสร้างวิธีการทำ�งาน ๕ ประสาน (สสจ. ชมรมเภสัชกร
ชุมชนจังหวัดสงขลา ชมรมร้านยาจังหวัดสงขลา สมาคมผู้บริโภคสงขลา และคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) การประสานและบูรณาการการทำ�งาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำ�คัญ ต้องวางแผนการดำ�เนิน
งานร่วมกัน และมีการสานต่อนำ�แผนปฏิบัติการที่ได้ไปปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
สรุป วิธีการทำ�งานของกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา เน้นการทำ�งานเป็นทีม มี
การกำ�หนดเป้าหมาย วางแผนร่วมกันก่อนการดำ�เนินงาน กำ�หนดภารกิจการทำ�งาน
กันอย่างชัดเจน และในขณะเดียวกัน ทุกคนสามารถช่วยเหลือกันในทีมได้ มีการส่ง
ต่อข้อมูลกัน ให้กำ�ลังใจซึ่งกันและกัน ไม่ย่อท้อในการทำ�งาน ทุกคนเน้นการทำ�งาน
ด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส ไม่รับผลประโยชน์ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งให้คำ�
แนะนำ� สร้างศักยภาพให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่
ด้วยกัน เน้นการสร้างภาคีเครือข่าย การทำ�งานทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น
สถาบันการศึกษา สมาคม ชมรม หรือองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ
ทำ�งาน ทั้งการแก้ปัญหาและการส่งเสริมสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลา
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๒. ทิศทางการพัฒนางานเพื่อสังคมในอนาคต
สานต่อขยายผลงานเดิมพร้อมพัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
ต่อไป ดังนี้
๒.๑ พัฒนาและขยายเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้รู้
เท่าทัน สามารถปกป้องสิทธิของตนเอง และประชาชนได้ รวมถึงสนับสนุนกลุ่มเครือ
ข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดให้มีส่วนร่วมในการดำ�เนินการคุ้มครองผู้บริโภคร่วม
กับหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับ เพือ่ ให้สามารถดำ�เนินงานได้อย่างครอบคลุมและทัว่ ถึง
๒.๒ พัฒนากลไกการตรวจสอบ กำ�กับ และติดตามผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย
นำ�แอพลิเคชั่นต่างๆ บนสมาร์ทโฟนมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การตรวจสอบสะดวกและ
รวดเร็วมากยิง่ ขึน้ รวมถึงสามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในฐานข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นปัจจุบัน เช่น การขยายผลการดำ�เนินงานสู่ รพ.สต.และให้รายงาน
ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่พบปัญหา ผ่านแอพลิเคชั่น “ตาไว”
๒.๓ พัฒนากลไกเชิงรุกในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแจ้งเตือน
ภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นอันตราย ให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจในการเลือกซื้อและเลือกใช้สินค้าได้อย่างปลอดภัย ลดปัญหาการ
เกิดอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
๒.๔ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในรรในรูปแบบ
ของการผลักดันให้สถานศึกษามีเนื้อหาการคุ้มครองผู้บริโภคที่สอดแทรกอยู่ในวิชา
พื้นฐาน และมีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอน ข้อมูลความรู้
สื่อการสอน และนวัตกรรมในการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเลือกซื้อ
เลือกใช้ สินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมีความระมัดระวังในการบริโภคสินค้า

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

163

พิธีมอบรางวัล

“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครัéงที่ ๑ð และ “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครัéงที่ ó พ.ศ. ๒๕๖๑

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)
(Pharmacy for Society Foundation / PSF)
ÇÑ¹ÈØ¡Ã·èÕ ÷ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. òõöð àÇÅÒ ðø.óð-ñó.óð ¹.
³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁ ñññ ÍÒ¤ÒÃÁËÒ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¶¹¹¾ÞÒä· ¡·Á.

สืบเนื่องจ�ก เป้�หม�ยและวัตถุประสงค์ ของมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม ที่
มุ่ง “ริเริ่ม สรรสร้�งเภสัชกรให้มีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รพัฒน�สุขภ�พสังคม ก�รบริห�ร
จัดก�รระบบย� ระบบสุขภ�พ และก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นสุขภ�พ อย่�งถึงพร้อม
ด้วยจริยธรรมแห่งวิช�ชีพเภสัชกรรม” มูลนิธิฯจึงมีมติดำ�เนินก�รพิจ�รณ�คัดเลือก
“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” เพื่อสรรห�เภสัชกรที่ประกอบวิช�ชีพเพื่อสังคมได้อย่�ง
ถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิช�ชีพเภสัชกรรม เพื่อเป็นขวัญ กำ�ลังใจ และเชิดชูเกียรติ
รวมทั้งเป็นแบบอย่�ง คว�มภ�คภูมิใจและแรงบันด�ลใจในก�รประกอบวิช�ชีพต�ม
บทบ�ทอำ�น�จหน้�ที่ของเภสัชกรทุกส�ข� และนิสิตนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์ต่อไป
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ได้มีก�รคัดเลือก “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” มอบเป็นร�งวัลแก่
กลุ่มเภสัชกรที่ประกอบวิช�ชีพร่วมกันเพื่อสังคมอย่�งโดดเด่น
ในก�รนี้ มูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม จึงร่วมกับ ศูนย์วิช�ก�รเฝ้�ระวังและ
พัฒน�ระบบย� (กพย.), ศูนย์วิช�ก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นสุขภ�พ (คคส.), คณะ
เภสัชศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย, หน่วยปฏิบตั กิ �รวิจยั เภสัชศ�สตร์สงั คม (วจภส.)
คณะเภสัชศ�สตร์ จุฬ�ฯ, มูลนิธิส�ธ�รณสุขกับก�รพัฒน� (มสพ.), มูลนิธิพัฒน�ก�ร
แพทย์แผนไทย (มพท.) กลุ่มศึกษ�ปัญห�ย� (กศย.), มูลนิธิเภสัชชนบท (มภช.) และ
มูลนิธิวิทย�ลัยก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นย�และสุขภ�พ (มวคบ.)
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จัดพิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณของ เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” และ
กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคม” ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกประจำ�ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑
การจัดงานประกาศเกียรติคุณเภสัชกรที่ได้รับรางวัลนี้ มูลนิธิฯจะจัดใน
วันที่ ๘ ธันวาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงวันสถาปนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษา
เภสัชศาสตร์ (แผนปัจจุบัน) ในประเทศสยาม เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖
และร่วมขบวนการสานต่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อรับใช้สังคมอย่างสืบเนื่อง
ต่อไป ในปีนี้กำ�หนดจัดในวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีที่วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์ครบ
๑๐๕ ปี มวลหมู่กัลยาณมิตรจึงร่วมแสดงความยินดีและจัดพิธีเฉลิมฉลองให้กับ
เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง เภสัชกรไทยคนที่สิบที่ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม
และ ทีมเภสัชกร สสจ.สงขลา ทีมเภสัชกรทีมที่ ๓ ที่ได้รับรางวัลทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อ
สังคม ของมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม เพื่อร่วมกันสร้างขวัญกำ�ลังใจ ความภาคภูมิใจ
และแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพตามบทบาท อำ�นาจและหน้าที่ของวิชาชีพ
เภสัชกรรมไทยเพื่อประชาชน
“เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพเภสัชกรรม คือ
เกียรติแห่งการรับใช้ผู้ป่วยและสาธารณชน”

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

165

กำ�หนดการ
พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” และ “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม”ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
และ เสวนาอาศรมความคิดระบบยา
เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค: จากปัญหารากหญ้าสู่การแก้ปัญหายุค ๔.๐

ร่วมจัดโดย
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
ศูนย์พัฒนาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม (วจภส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.) มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย (มพท.)
กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) มูลนิธิเภสัชชนบท (มภช.)
และ มูลนิธิวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (มวคบ.)
วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๐๙.๑๐ น.
		
		
		
		

พิธีเปิด
กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.ภญ.รุ่งเพ็ชร สกุลบำ�รุงศิลป์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กล่าวเปิด โดย โดย ผศ.ภญ.สำ�ลี ใจดี
ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

๐๙.๑๐-๑๐.๑๐ น. พิธมี อบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคม” และ “ทีมเภสัชกรดีเด่น
เพือ่ สังคม” ปี พ.ศ. ๒๕๖๑”
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ประกาศเกียรติคณ
ุ เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง: เภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคม
โรงพยาบาลขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โดย ผศ.ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข
ฝ่ายวิชาการ กรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
ขับเสภา ผลงานเพื่อสังคมของ เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง
โดย ดร.ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก เภสัชกรชำ�นาญการ
มอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑”
โดย ผศ.ภญ.สำ�ลี ใจดี ประธานกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
ประกาศเกียรติคุณ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา:
ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม
โดย ศ.ดร.ภญ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
กรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
ขับเสภา ผลงานเพือ่ สังคมของ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา:
โดย ดร.ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก เภสัชกรชำ�นาญการ
มอบรางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑”
โดย ผศ.ภญ.สำ�ลี ใจดี ประธานกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
ให้โอวาท
โดย ผศ.ภญ.สำ�ลี ใจดี ประธานกรรมการมูลนิธเิ ภสัชศาสตร์เพือ่ สังคม
ประกาศเจตจำ�นง เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
โดย เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง
ประกาศเจตจำ�นง ทีมเภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
โดย เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ สาครินทร์
หัวหน้าทีมกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา

๑๐.๑๐-๑๐.๓๐ น. ถ่ายภาพหมู่ และดื่มนํ้าสมุนไพร

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

167

๑๐.๓๐-๑๒.๒๐ น. เสวนาอาศรมความคิดระบบยา
		
เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค: จากปัญหารากหญ้า
สู่การแก้ปัญหายุค ๔.๐
วิทยากร
๑) ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
๒) ภก.เด่นชัย ดอกพอง “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ปี ๒๕๖๑
๓) ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์
“ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมปี ๒๕๖๑”
๔) พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
๕) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพิ่อเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้แทน
๖) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
๗) นพ.วิชัย โชควิวัฒน อดีตเลขาธิการ อย.
ประธานมูลนิธิแพทย์ชนบท
๘) นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล คณะกรรมการประสานยุทธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการพัฒนาระบบยา
ดำ�เนินรายการโดย ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
			
ประธานมูลนิธิวิทยาลัยการคุ้มครอง
			
ผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (มวคบ.)
๑๒.๒๐-๑๒.๓๐ น. สรุปและปิดการเสวนา
		
ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
		
ผู้จดั การศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
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เภสัชกรดีเดน เพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเดน เพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. 2561

เชิญผู้สนใจร่วมบริจาคสนับสนุนการทำากิจการต่างๆ ของ
มูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคมเพื่อร่วมกันสรรสร้�งและ ก�รพัฒน�วิช�ชีพ
เภสัชกรรมและก�รศึกษ�เภสัชศ�สตร์ไทย เพื่อสร้�งสังคมสุขภ�วะ
บนพื้นฐ�นของคว�มยั่งยืนและก�รพึ่งตนเอง
กรุณาโอนเงินหรือนำาเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้
๑. ชื่อบัญชี มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)
เลขที่บัญชี ๑๒๓-๑-๔๑๐๓๖-๔
ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� ส�ข� สย�มสแควร์
๒. ชื่อบัญชชี มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
เลขที่บัญชี ๐๔๖-๐-๕๘๒๔๘-๘
ธน�ค�รกรุงไทย ส�ข� จรัญสนิทวงศ์ ๑๓
๓. ชื่อบัญชี มภส (มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม)
เลขที่บัญชี ๔๒๘๑๖๓
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย จำ�กัด
และกรุ
กรุณาส่งเอกสารการโอนเงินหรือนำาเงินเข้าบัญชชี
ม�ยัง รศ.ดร.ภก.ธงชัย สุขเศวต
คณะเภสัชศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
โทร/โทรส�ร ๐๒-๒๑๘ ๘๔๕๒
E-mail: s_tongchai@yahoo.com
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