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ผู้จัดการ กพย. แถลง ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

	 พวกเราคงคุ้นเคยกับคำากล่าวของอาจารย์	สำาลี	ใจดี	หลายวลีหรือหลายประโยค	เช่น	“เรียนรู้อดีต	

เข้าใจปัจจุบัน	มุ่งมั่นอนาคต	กำาหนดเป็นฝ่ายกระทำา”	และที่นำาเสนอด้านบน	ล้วนสะท้อนการทำางาน

ของอาจารย์ได้เป็นอย่างดี	ว่าต้องมียุทธศาสตร์	และมีการวางแผนจัดทัพในการทำางาน

อาจารย์ สำาลี ใจดี กับการพัฒนาระบบยา :

สิทธิของคน - สิทธิเรื่องยา
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	 วันที่	7	 เมษายน	2564	 เป็นวันที่อาจารย์สำาลีได้จากพวกเราไปครบ	2	ปีแล้ว	แต่ผลงานของ

อาจารย์ซึ่งมีมากมายหลายด้านยังคงอยู่	ที่เกี่ยวข้องกับระบบยา	 เช่น	นโยบายแห่งชาติด้านยา	บัญชี

ยาหลกัแห่งชาติ	 การสะท้อนปัญหายาในชนบท	 ยาชุดยาซอง	 ห้องยาชุมชน	 สิทธิบัตรยาและการเข้าถึงยา		

ทรัพยส์ินทางปัญญา	การส่งเสริมการขายยา	การใช้ยาสมเหตุผล	นอกจากยาแผนปัจจุบัน	ยังรวมถึง

การแพทย์แผนไทย	การนวดไทย	สมุนไพร	ที่มีทั้งการเข้าถึงและการใช้อย่างสมเหตุสมผล	ตลอดจน

การคุ้มครองผู้บริโภค

			 การก่อตั้งกลุ่มศึกษาปัญหายา	(กศย.)	เพื ่อการขับเคลื ่อนงานคุ ้มครองผู ้บริโภคด้านยา	เป็น

องค์กรพัฒนาภาคเอกชนอย่างเต็มตัว	ได้รับงบจากทั้งสภาวิจัยแห่งชาติ	องค์การอนามัยโลก	และจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 จากการทำางานอย่างเข้มข้น	อาจารย์สำาลี	 ใจดี	 จึงได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระหว่างประเทศ	

รวมถึงองค์การอนามัยโลกที่ได้เชิญเข้าร่วมประชุมเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	จนนำาไปสู่เรื่อง	ethical	

criteria	for	medicinal	drug	promotion	โดยร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติที่ทำาเรื่องยา	

	 ส่วนในประเทศนั้น	 อาจารย์สำาลีมีส่วนขับเคลื่อนนโยบายแห่งขาติด้านยา	 การคัดเลือกยาบรรจุ

ในบัญชียาหลักแห่งชาติ	การเข้าถึงยาจำาเป็นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	และอื่นๆอีกมากมาย

	 ยาวิพากษ์ฉบับนี้	 จึงรวบรวมผลงานของ	อาจารย์สำาลี	ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบยา	 เพื่อ

ระลึกถึงคุณงามความดีท่ีอาจารย์ได้ส่ังสมมา	และเพ่ือเป็นแนวทางให้พวกเราได้ศึกษาและเรียนรู้แบบอย่าง

การทำางานชนิดกัดไม่ปล่อยและเจาะข้อมูลเชิงลึก	

	 ผลงานของ	กพย.	ท้ังหมด	คือผลงานท่ี	อาจารย์สำาลีได้มุ่งม่ัน	ขัดเกลา	ให้เกิดข้ึน	ซ่ึงได้ดำาเนินการ

ตามเจตนารมณ์	มาโดยตลอด	ทั้งเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา	การเข้าถึงยา	และการใช้ยาสมเหตุผล	

โดยเกี่ยวโยงกับจริยธรรม	ธรรมาภิบาล	และการโฆษณา	ด้วย

	 	กพย.	ที่อาจารย์สำาลี	 ได้ช่วยมองภาพ	กำากับทิศทาง	 เกื้อหนุนการทำางานมาตลอด	จะได้นำา

สิ่งเหล่านี้ไปสู่การทำางานเพื่อเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาในมิติต่างๆอย่างมุ่งมั่นต่อไป	
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	 นักปราชญ์	นักวิชาการและปัญญาชน	มีทั้งลักษณะที่คล้ายกันและแตกต่างกัน

 นักปราชญ์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนิยามความหมายว่า	 “ผู้มีปัญญารอบรู้”	 หรือ	

“ผู้รู้,	ผู้มีปัญญา”	ส่วนคำาว่านักวิชาการ	พจนานุกรมฯนิยามความหมายว่า	“ผู้เชี่ยวชาญในวิชาความรู้

สาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา”	และคำาว่า	“ปัญญาชน”	พจนานุกรมฯนิยามความหมายว่า	“คนที่มี

ความรู้หรือความฉลาดอันเกิดแต่การเรียนมามาก”

	 จะเห็นว่าความหมายตามพจนานุกรมของคำาสามคำานี้คล้ายคลึงกันมาก	แต่ไม่น่าจะยึดถือ

ความหมายเหล่านี้เป็น	“ศาลฎีกา”	 ในทางภาษา	หากเป็นเพียง	“เอกสารอ้างอิง”	ที่เป็นหลักฉบับหนึ่ง

เพื่อพิจารณาหาข้อยุติต่อไป

	 เมื่อครั้งที่พจนานุกรมมาตรฐานฉบับแรกของไทยปรากฏสู่บรรณโลก	คือ	พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2493	และมีประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี	เรื่องระเบียบการใช้ตัวสะกด	กำาหนด

ให้บรรดาหนังสือราชการใช้ตัวสะกดตามพจนานุกรมฉบับนั้น	 ทำาให้ภาษาไทยมี	 “มาตรฐาน”	ของ

อักขรวิธีที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วไปทั้งในวงราชการและประชาชนทั่วไป	ทำาให้การใช้ตัวสะกด

ในภาษาไทยเป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศสืบมาจนทุกวันนี	้ แม้จะมี	 “นักปราชญ์”	 “นักวิชาการ”	

บางคน	บางสำานัก	มีความเห็นแตกต่างกันบ้าง	จนบางคร้ังกลายเป็น	“วิวาทะ”	ในภาษา	เช่น	คำาวา่	“มุก”	

ปัญญาชนชื่อสำาลี 

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
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หรือ	“มุข”	ในคำาว่า	“มุกตลก”	ที่ราชบัณฑิตสถานให้ใช้คำาว่า	“มุก”	แต่สำานักพิมพ์มติชนเห็นว่าควรเป็น	

“มุขตลก”	ดังปรากฏใน	“พจนานุกรมฉบับมติชน”

	 คำาว่า	“สาสน์”	เดิมราชบัณฑิตยสถานไม่รับคำาว่า	“สาส์น”	และสมเด็จพระชนกาธิเบศรภูมิพล

อดุลยเดชมหาราชทรงเห็นต่าง	โดยทรงแสดงหลักฐานและเหตุผลที่ชัดเจนจนในที่สุดราชบัณฑิตยสถาน

ก็ยอมรับคำา	“สาส์น”	ไว้ในพจนานุกรมแล้ว

	 โดยท่ีภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักอนิจจัง	ในประกาศ

สำานักนายกรัฐมนตรีเร่ืองระเบียบการใช้ตัวสะกดในภาษาไทย	ท่ีเร่ิมมาต้ังแต่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	

พ.ศ.	2493	นั้น	ยังคงมีประกาศบังคับใช้สืบเนื่องมากับพจนานุกรมฉบับแก้ไขปรับปรุงต่อมาทุกครั้ง	แต่ก็

มิได้ปิดกั้นว่า	“โต้แย้งมิได้”	ดังฉบับล่าสุด	พ.ศ.	2554	ประกาศดังกล่าวก็เปิดทางให้มีความเห็นต่างได้ว่า	

“หากกระทรวง	ทบวง	 กรม	หรือบุคคลใดเห็นสมควรเปลี่ยนอักขรวิธีในคำาใดแล้ว	 ให้ชี้แจงแสดงเหตุผล

ไปยังราชบัณฑิตยสถาน	เมื่อราชบัณฑิตยสถานเห็นชอบด้วยและแก้ไขพจนานุกรมแล้ว	จึงให้ใช้ได้	และ

ให้ประกาศเพื่อทราบทั่วกัน”

	 ดังคำาว่า	“ฉันทมติ”	ที่แปลมาจากคำาว่า	“Consensus”	นั้น	ราชบัณฑิตยสถานก็เคยให้เขียนว่า

“ฉันทามติ”	ซึ่งผิดอักขรวิธี	ผู้เขียนโต้แย้งว่าควรเขียน	“ฉันทมติ”	เพราะถ้าเขียนว่า	“ฉันทามติ”	ย่อม

ต้องมาจากคำา	2	คำา	คือ	“ฉันทะ”	หรือ	“ฉันทา”	สนธิกับคำาว่า	“อมติ”	ซ่ึงความหมายจะเป็นตรงกันข้ามกับ	

“ฉันทมติ”	เพราะ	“ฉันทะ”	หรือ	“ฉันทา”	สมาสกับคำาว่า	“มติ”	จะลดรูปสระอะเป็น	“ฉันทมติ”	กรณี

ดังกล่าวน้ี	 สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ทำาหนังสือชี้แจงโต้แย้งไปยังราชบัณฑิตยสถาน	

และราชบัณฑิตยสถานได้มีหนังสือตอบยอมรับแล้วว่า	คำาท่ีถูกต้องคือ	“ฉันทมติ”	แต่ยังมิได้มีการ	“แก้ไข”	

ใน	“พจนานุกรม”	เพราะพจนานุกรมยังมิได้เก็บคำานี้ไว้	และยังมิได้มีการประกาศเพื่อทราบทั่วกัน	คำานี้

จึงยังมีผู้ใช้ผิดเป็น	“ฉันทามติ”	กันมากในปัจจุบัน

	 ที่จาระไนมายืดยาว	เป็นเร่ืองของอักขรวิธีหรือ	“การใช้ตัวสะกด”	ในส่วนของ	“นิยามความหมาย”	

ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี	มิได้มีข้อความกำาหนดให้ทางราชการยึดถือตามพจนานุกรม	แต่ในบางวงการ

ก็ยึดถือนิยามความหมายตามพจนานุกรมเป็นสรณะหรือเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยว	เช่นวงการตุลาการที่มีี

บรรทัดฐานว่าถ้าคำาใดไม่มีนิยามไว้ในกฎหมาย	ก็ให้ยึดความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	

ดังปรากฏกรณีคำาตัดสินคดีอดีตนายกรัฐมนตรีสมัคร	 สุนทรเวช	 ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ต้องพ้นจาก

ตำาแหน่ง	 ทั้งๆท่ีคำาว่า	 “ลูกจ้าง”	 มีนิยามปรากฏในกฎหมาย	 แต่ศาลรัฐธรรมนูญใช้ความหมายตาม

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานในการตัดสินคดีดังกล่าว

	 ความจริงแล้ว	นิยามความหมายในพจนานุกรม	นอกจากไม่มีประกาศกำาหนดให้ทางราชการ

ต้องยดึถือแล้ว	เมื่อพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2493	ออกมาบังคับใช้ในเรื่องอักขรวิธี	

และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง	 ก็มีการวิจารณ์ล้อเลียนการให้นิยามความหมายในพจนานุกรมฯ	 เช่น	
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นิยามคำาว่า	แกะว่า	“สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายแพะ”	และเม่ือเปิดคำาว่าแพะก็นิยามว่า	“สัตว์สี่เท้า

ชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายแกะ”	 จนทำาให้พจนานุกรมฉบับแก้ไขปรับปรุงมีการนิยามความหมาย	 2	 คำานี้ใหม่	

เช่น	ฉบับ	พ.ศ.	2554	คำาว่าแกะ	ได้ให้ความหมายไว้ค่อนข้างยาวว่า

	 “ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสกุล	Ovis	 วงศ์	 Bovidae	 เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องรูปร่างคล้ายแพะ	 แต่

ไม่มีเครา	มีเขา	๑	คู่	ไม่ผลัดเขา	มีขนาดใหญ่โค้งงอ	ปลายบิดไปข้างหน้า	โคนเขาถึงประมาณกลางเขา

มีวงนูน	ลักษณะคล้ายพาลี	 ขนบนลำาตัวยาวและอ่อนนุ่ม	 ใช้ทำาเครื่องนุ่งห่ม	 ชนิดที่นำามาเลี้ยง	 ได้แก่

ชนิดย่อย	Ovis ammon aries	Linn.	แกะดำา	(สำา)	น.คนที่ทำาอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่มนั้นๆ	(ใช้ในทาง

ไม่ดี).”

	 หากพิจารณาจากการให้ความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ

เป็นราชบัณฑิตยสภาแล้ว	 จะเห็นว่า	นักปราชญ์	นักวิชาการ	และปัญญาชน	มีความหมายคล้ายคลึง

กันมาก	กล่าวคือ	นักปราชญ์หมายถึง	“ผู้มีปัญญารอบรู้”	หรือ	“ผู้รู้,	ผู้มีปัญญา”	นักวิชาการหมายถึง	

“ผู้เชี่ยวชาญในวิชาความรู้สาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา”	ซึ่งย่อมหมายความว่านักวิชาการ	มีความรู้

“เหนือกว่า”	 นักปราชญ์	 เพราะเป็นผู้มีความรู้ในข้ัน	“เช่ียวชาญ”	 ซ่ึงน่าจะขัดกับสามัญสำานึกของคนท่ัวไป	

เพราะคนโดยมากย่อมเข้าใจว่านักวิชาการนั้นใครๆก็เป็นได้	 แต่จะถึงขั้นเป็น	 “นักปราชญ์”	 ย่อมต้อง

เป็นนักวิชาการชั้นยอด

	 สำาหรับ	“ปัญญาชน”	พจนานุกรมฯนิยามว่า	“คนที่มีความรู้หรือความฉลาดอันเกิดแต่การเรียน

มามาก”	ซึ่งเป็นความหมายที่	“แปลก”	ออกไป	เพราะมีได้ทั้ง	“ความรู้”	หรือ	“ความฉลาด”	โดยระบุว่า

เป็นความรู ้หรือความฉลาดอันเกิดแต่	“การเรียนมามาก”	ผู้รู ้ที ่เก่งหรือฉลาดจากการเรียนมามาก	

นา่จะตรงกับภาษาอังกฤษว่า	“learned	person”	ซึ่งความรู้ย่อมเกดิจากการเรียน	แต่ในทางพุทธศาสนา

อธิบายว่า	 ปัญญา	 อาจมาจากการฟังหรืออ่านมากเรียก	 สุตมยปัญญา	 อาจมาจากการคิด	 เรียกว่า	

จินตมยปัญญา	 ถ้าได้จากการปฏิบัติเรียกว่า	 ภาวนามยปัญญา	 แต่ความฉลาดเกิดได้ทั้งจากมีมันสมอง

ดีหรือเกิดจากการเรียนรู้ก็ได้	การที่พจนานุกรมฯบอกแต่ว่าปัญญาชนได้ความรู้หรือความฉลาดจาก	

“การเรียนมามาก”	จึงน่าจะแคบเกินไป

	 จึงอาจสรุปได้ว่า	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนั้น	หนังสือราชการตลอดจน	“การศึกษา

เล่าเรียน”	จะต้องยึดถือตามอักขรวิธีที่พจนานุกรมกำาหนด	แต่นิยามหรือความหมายในพจนานุกรม

สามารถใช้เป็นแนวทางพิจารณาได้	แต่จะถือเป็นยุติเด็ดขาดไม่ได้

	 ลองดูพจนานุกรมภาษาอังกฤษดูบ้าง

	 ปัญญาชนในภาษาอังกฤษ	ตรงกับคำาว่า	intellect	และ	intellectual	

	 Merriam	Webster’s	 Collegiate	 Dictionary,	 10th	 Edition	 ให้ความหมายหนึ่งของ	

intellect	ว่า	a	person	with	great	 intellectual	power	 (บุคคลผู ้มีพลังปัญญาสูง)	ส่วนคำา	
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intellectual	ที่เป็นคำานามให้ความหมายว่า	“an	intellectual	person”	ที่เป็นคุณศัพท์	มีความหมาย

หนึ่งว่า	 “developed	 or	 chiefly	 guided	 by	 the	 intellect	 rather	 than	 by	 emotion	

or	experience”	(พัฒนาหรือชี้นำาส่วนใหญ่โดยสติปัญญามากกว่าโดยอารมณ์หรือประสบการณ์)	

และอีกความหมายหนึ่งคือ	“engaged	in	activity	requiring	the	creative	use	of	the	intellect”	

(เข้าร่วมผูกพันในกิจกรรมที่ต้องใช้ปัญญาอย่างสร้างสรรค์)

	 ความหมายตามพจนานุกรม	 Webster	 ฉบับนี้	 น่าจะใกล้เคียงกับความหมายของคำาว่าปัญญา

ชนที่ใช้กันในสังคมไทยมากว่าครึ่งศตวรรษ

	 อาจารย์สุลักษณ์	ศิวรักษ์	ผู้ได้รับสมญานามว่า	“ปัญญาชนสยาม”	คนสำาคัญคนหนึ่งได้เคย

แยกแยะความแตกต่างระหว่างนักปราชญ์กับปัญญาชนว่า	นักปราชญ์คือผู้รู้ที่มุ่งแสวงหา	เพิ่มพูนและ

เผยแพร่ความรู้เป็นหลัก	 แต่ปัญญาชนคือผู้รู้หรือผู้มีปัญญาที่มุ่งใช้ความรู้และปัญญาของตนเพื่อให้บรรลุ

อุดมการณ์หรืออุดมคติของตน	ปัญญาชนจึงมีลักษณะเป็นนักกิจกรรมหรือแอ๊คติวิสต์มากกว่านักปราชญ์	

โดยนัยดังกล่าวน้ี	อาจารย์สำาลี	ใจดี	ซึ่งโดยอาชีพเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยโดยมากควรเป็นนักปราชญ์

มากกว่าปัญญาชน	แต่โดยความเป็นจริงอาจารย์สำาลีใช้ชีวิตเยี่ยงปัญญาชนตราบจนลมหายใจสุดท้าย

	 ผมไมท่ราบว่า	“ไอ้พวกสุพรรณ”	อย่างอาจารย์สำาลีได้แรงบันดาลใจจากที่ไหนในการเลือก

เส้นทางชีวิต	โดยเลือกลงจาก	“หอคอยงาช้าง”	ออกไปโลดแล่นระหกระเหินอยู่ในฐานะปัญญาชน	

ซึ่งประเด็นนี้	บรรดาลูกศิษย์ลูกหา	ญาติ	และกัลยาณมิตรที ่ใกล้ชิดควรศึกษาหาคำาตอบอย่างเป็น

กิจจะลักษณะต่อไป

	 แต่ครรลองชีวิตของอาจารย์สำาลีในฐานะปัญญาชน	 สอดคล้องกับพระราชปณิธานของสมเด็จ

พระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนกที่ว่า	

	 True	success	is	not	in	the	learning,	but	in	its	application	to	the	benefit	of	mankind.

	 “ความสำาเร็จที่แท้จริงมิใช่เพียงการศึกษาเล่าเรียน	แต่อยู่ที่การประยุกต์ความรู้เพื่อประโยชน์

ของมนุษยชาติ”

	 ในฐานะอาจารย์ทางเภสัชศาสตร์	งานแรกที่อาจารย์สำาลีต่อสู้คือการยกเลิกสูตรยาผสมแก้ไข้

แก้ปวด	คือ	เอพีซี	ซ่ึงถือว่าเป็นงานที่ประสบความสำาเร็จ	และสามารถนำาภูมิปัญญาดั้งเดิมเรื่องการนวด

มาใช้ทดแทนได้อย่างดี	สามารถนำาศาสตร์การนวดไทยมาพัฒนาจนสามารถ	“ฟื้นฟู”	การนวดไทย

ให้กลับมาเป็นวิชาชีพประเภทหนึ่งในการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	และสรรค์สร้าง

หมอนวดวิชาชีพรุ่นแรกขึ้นได้อย่างงดงาม	 โดยการจัดพิธีมอบใบประกอบโรคศิลปะให้ในพระอุโบสถ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

	 และความสำาเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในเรื่องการนวดไทยก็คือ	สามารถสร้างตำาราการนวดไทยโดยมี

การแก้ไขปรับปรุงและตีพิมพ์เผยแพร่จนเข้าขั้นตำารามาตรฐาน	(Standard	Text	Book)	ที่ควรเป็น
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แบบอย่างแก่บุคคล	องค์กร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจะได้ดำาเนินตาม

	 ความสำาเร็จท่ีสำาคัญประการหน่ึงของอาจารย์สำาลี	 คือ	สามารถสร้าง	“ขบวนการ”	 (Movement)	

ของ	“กลุ่มหมอยา”	ขึ้น	คือ	“กลุ่มศึกษาปัญหายา”	“มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา”	(มสพ.)	และ	

“มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย”	(มพท.)	

	 คนเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีต้องตาย	ดังอาจารย์สำาลีได้ละสังขารจากพวกเราไปแล้ว	แต่มูลนิธิเป็นนิติบุคคล

ย่อมสามารถมีชีวิตยืนยาวได้ยิ่งกว่า	อยู่ที่คนรุ่นต่อมาจะรักษาและพัฒนาต่อไปได้ยาวนานแค่ไหน

	 “สงคราม”	ใหญ่อีกสงครามหนึ่งในชีวิตของอาจารย์สำาลี	คือ	การต่อสู้กับเครื่องดื่มผสมกาเฟอีน	

ความสำาเร็จของอาจารย์สำาลี	 คือ	 สามารถจำากัดปริมาณกาเฟอีนในเครื่องดื่มชนิดนี้ไว้ให้ไม่เกิน	 50	 มก.	

ต่อหนึ่งหน่วยบรรจุ

	 ช่วงที่ผมเป็นเลขาธิการ	อย.	มีข้อเสนอจากผู้ประกอบการให้เพิ่มปริมาณเป็น	80	มก.	เพื่อให้

สามารถผลิตและส่งออกไปจำาหน่ายในต่างประเทศได้	 เพราะในตลาดอย่างยุโรป	อนุญาตให้มีปริมาณ

กาเฟอีนได้	80	มก.	หากจะส่งออกไปจำาหน่ายโดยฐานผลิตอยู่ในประเทศไทย	จะต้องมีหลักฐานการ

จำาหน่ายทั่วไปในประเทศ	 (certificate	of	 free	sale)	 เพื่อใช้ประกอบในการไปขึ้นทะเบียนจำาหน่ายใน

ต่างประเทศ	อย.ได้มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ	ทั้งในเรื่องความปลอดภัย	(safety)	ของปริมาณ

ที่เสนอใหม่	และปริมาณการบริโภคกาเฟอีนในประเทศไทย	พบว่าขนาด	80	มก.	ไม่มีปัญหาเรื่องความ

ปลอดภัย	และขณะนั้น	อย.ก็ได้อนุญาตให้มีกาแฟกระป๋อง	ซึ่งมีกาเฟอีนได้ถึง	120	มก.	จำาหน่ายได้ทั่วไป

มาก่อนแล้ว	 (ปัจจุบันกาแฟกระป๋องยี่ห้อนี้มีขนาดบรรจุ	 180	ซีซี.	 มีกาเฟอีน	2	ขนาด	คือ	136.8	มก.	

และ	145.8	มก.)	และจากการสำารวจการบริโภคกาเฟอีนในประชาชนคนไทยเทียบกับที่บริโภคใน

ต่างประเทศก็พบว่า	ช่วงน้ันคนไทยยังบริโภคกาแฟกันน้อยมาก	ร้านกาแฟยังไม่มีมากมายเหมือนดอกเห็ด

ในฤดูฝนอย่างในปัจจุบัน	จึงพบว่าคนไทยบริโภคกาเฟอีนเฉลี่ยเพียงวันละ	17.5	มก./คน	ขณะที่คนใน

ยุโรปบริโภคถึง	375	มก./วัน	ฉะนั้นการจะอนุญาตให้เพิ่มปริมาณกาเฟอีนจาก	50	มก.	เป็น	80	มก.	

ต่อหน่วยบรรจุจึงไม่น่าจะมีอันตรายใดๆ	

	 แต่	“กระแส”	ต่อต้านกาเฟอีนยังสูงในขณะนั้น	คณะกรรมการอาหารและผู้มีอำานาจจึงไม่กล้าที่

จะอนุญาต	เพราะไม่กล้าฝืนกระแส

	 ผลทีต่ามมาคือ	(1)	บริษัทผู้ผลิตต้องไปต้ังโรงงานผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีมีกาเฟอีน	80	มก.ในต่างประเทศ	

(2)	มีบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มกาเฟอีนเกิดใหม่อีก	1	บริษัทในช่วงนั้น	ซึ่งกลายมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อีก

บริษัทหนึ่งในขณะนี้	โดยที่มีบริษัทผู้ผลิตและจำาหน่ายเดิมอยู่แล้วหลายบริษัท

	 ปัจจุบันกระแสนิยมบริโภคกาแฟยิ่งเฟื่องฟู	เกิดความนิยมด่ืมกาแฟกันอย่างมากมายในสังคมไทย	

มีร้านกาแฟท้ังของบริษัทจากต่างประเทศ	ในประเทศ	และ	“ซาเล้ง”	บรรจุใน	“บ๊ิกคัพ”	ท่ีปริมาณกาเฟอีน

สูงและเติมนำ้าตาลกันจนเข้าขั้นอันตราย	โดยแทบไม่มีใครออกมารณรงค์ต่อต้านขัดขวางเลย
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	 นับว่าสงครามกาเฟอีน	พ่ายแพ้อย่างราบคาบ	และยับเยิน

	 สงครามสุดท้ายของอาจารย์สำาลี	 มี	 2	 เรื่อง	 คือ	 (1)	 การต่อสู้ให้ยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายใน

ทางการเกษตร	3	ชนิด	และ	(2)	การนำากัญชาและกระท่อมกลับมาใช้ในทางการแพทย์

	 อาจารย์สำาลีดูจะ	 “ตายตาหลับ”	 ในสงครามทั้งสองนี้	 เพราะกระแสสนับสนุนสูงมากต่อเนื่อง	

พรรคการเมืองที่สนับสนุนเรื่องกัญชาเสรีก็ได้เข้าร่วมรัฐบาล	และเข้ามากุมบังเหียนกระทรวงสาธารณสุข	

และ	“รักษาสัญญา”	และ	“เล่นเป็น”	ด้วย	ทำาให้ช่วงแรกๆ	“วัตถุอันตราย”	ที่ใช้ในทางการเกษตรทั้ง	

3	ตัว	กลายเป็น	“สารพิษ”	และคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิก	 เรื่องกัญชาที่

อาจารย์สำาลีต้องการให้นำามาใช้ในทางการแพทย์	ก็ทำาท่าจะขยายออกไปเป็นกัญชาเสรีด้วยซำ้า

	 แต่เพราะ	 “วัตถุอันตราย”	 ทั้ง	 3	 ชนิดนั้น	 เป็นผลพวงสำาคัญจากยุค	 “ปฏิวัติเขียว”	 (Green	

Revolution)	ที่ประเทศไทย	“สมาทาน”	มาใช้อย่างกว้างขวางและยาวนาน	ข้อสำาคัญคือสามารถ

ตอบโจทย์วิถีเกษตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก	 ทำาให้พื้นที่ทางการเกษตร	 120	 ล้านไร่	 ใช้สาร

เหล่านี้อย่างกว้างขวาง	ยากที่จะหาสารหรือวิธีการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่ามาทดแทน	เกษตร

อินทรีย์ที่ส่งเสริมกันมายาวนานหลายทศวรรษก็ทำาได้ทั่วประเทศเพียงหลักแสนไร่	ทำาให้คณะกรรมการ

วัตถุอันตรายคณะใหม่กลับมติ	พร้อมกับการตอบโต้จากสหรัฐด้วยสงครามที่ยกแรกๆเป็นต่อแต่ต้องกลับ

มาอยู่ในสถานะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก

	 ทางด้านสงครามกัญชา	 แม้จะมีการโหมกระพือเร่งรัดการผลิตและใช้กัญชา	 แต่วงการแพทย์

แผนปัจจุบันก็ไม่ตอบรับ	ทำาให้กัญชาที่แรกผลิตคิดว่าจะไม่พอใช้กลับเหลือเฟือ	จนต้องมีการต้ังคลินิก

กัญชาเพื่อส่งเสริมการใช้	แต่ก็ยังทำาได้ไม่ถึงไหน	เพราะ	“ภูมิปัญญาไทย”	เรื่องกัญชาที่มีมาแต่ครั้งสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราชนั้น	ความรู้หยุดนิ่งมากว่าสามร้อยปี	แทบไม่มีการพัฒนาเลย	ขณะที่วิทยาการด้าน

การแพทย์ทั่วโลกรวมทั้งความรู้เรื่องกัญชาในทางสากลก้าวไกลไปลิบลับ	โดยประเทศต่างๆส่วนใหญ่ยัง

จัดกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษคล้ายกับของไทย	เช่น	สหรัฐยังคงจัดกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท	1	

แต่วงวิชาการในประเทศเจริญแล้ว	มีบทความวิชาการเรื่องกัญชากว่าแสนเรื่อง	ขณะที่ประเทศไทยแทบ

ไม่มีการศึกษาวิจัยเรื่องกัญชาเป็นชิ้นเป็นอันเลย

	 ในมลรัฐโคโลราโด	สหรัฐอเมริกา	ซึ่งอนุญาตให้ใช้กัญชาในทางสันทนาการได้ก็มีการเปิดเผย

ข้อมูลจาก	ผศ.นพ.ธีระ	วรธนารัตน์	อาจารย์คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ว่า	มีการ

ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจากการเปิดเสรีกัญชาในรัฐนั้น	สรุปได้ว่า	แต่ละครั้งที่รัฐเก็บภาษีได้	

1	ดอลลาร์จากการขายกัญชา	ชาวโคโลราโดจะต้องเสียเงิน	4.5	ดอลลาร์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา

อาการเจ็บป่วยจากกัญชาทั้งโดยตรงและโดยอ้อม	รวมทั้งความสูญเสียจากการที่เด็กนักเรียนชั้นต่างๆ	

ต้องออกจากระบบการศึกษา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับมัธยม	นอกจากนั้น	ยังพบอัตราการเสพกัญชา

รูปแบบต่างๆเพิ่มขึ้นในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัย	และกัญชายังนำาไปสู่การใช้ยาเสพติดชนิดอื่นด้วย
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	 การต่อสู้รณรงค์โดยการสร้างกระแส	 น่าจะมิใช่วิถีของปัญญาชนที่ควรใช้	 “สติปัญญามากกว่า

อารมณ์”	จากประสบการณ์สงครามกับกาเฟอีน	ผมเชื่อว่าอาจารย์สำาลีคงไม่สบายใจเรื่องนี้นัก

	 ไม่สบายใจเพราะปณิธานชีวิตของอาจารย์สำาลีนั้นเป็นไปตามพระปฐมบรมราชโองการแห่ง

สมเด็จพระชนกาธิเบศรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ที่ว่า	“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”	

	 ตลอดชีวิตของอาจารย์สำาลี	ท่านดำารงชีวิตโดยธรรม	ทำาทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

ชาวสยามทั้งสิ้น

	 ประโยชน์สุข	คือ	ประโยชน์	(benefit)	และความสุข	(happiness)

	 และยุทธศาสตร์ก็คือยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของท่านอาจารย์ประเวศ	วะสี	ได้แก่	(1)	

ยุทธศาสตร์ความรู้	(2)	ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสังคม	(3)	ยุทธศาสตร์นโยบาย

	 ตลอดชีวิตการงานเพื่อประชาชนของอาจารย์สำาลี	 ในช่วงบั้นปลายชีวิต	 คณะของท่านสามารถ

สร้างบารมีจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง	สามารถดำาเนินยุทธศาสตร์ที่	(2)	และ	ที่	(3)	ได้อย่างดี	

จนได้ผลกับกรณี	3	วัตถุอันตรายท่ีใช้ในการเกษตร	และกัญชา	น่ันคือ	สามารถสร้าง	“กระแส”	จนผู้กำาหนด

นโยบายรับฟัง	และดำาเนินนโยบายอย่างรวดเร็วและจริงจัง

	 แต่เพราะยังไม่สุกงอมด้านยุทธศาสตร์ความรู้	ผลที่ตามมาจึงเป็นอย่างที่ปรากฏ	จึงแทนที่จะก่อ

ประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม	ก็อาจจะกลับทำาให้เกิดทุกข์ยากแก่ประชาชนในวงกว้าง

	 เหมือนที่	“หนีเสือ”	ไปร่วมไล่รัฐบาลเลือกต้ัง	แล้วต้องมา	“ปะจระเข้”	จน	“อุกอ่ัง”	กันถ้วนหน้า

อยู่ทุกวันนี้

	 จึงน่าจะหันมาต้ังหลัก	ทบทวนท่ียุทธศาสตร์ความรู้ให้จริงจังจนชัดเจนเพียงพอแล้วค่อยขับเคลื่อน

นโยบายตามยุทธศาสตร์ที่	 (2)	และ	 (3)	จึงจะทำาให้เกิด	“ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”	 ได้อย่าง

แท้จริง

	 ดังเช่นกรณีการทำาซีแอล	และกรณีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้นแล
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อาจารย์สำาลีกับภาคประชาสังคม :

สังคมเขย่ายา – ยาเขย่าสังคม 

ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว

ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 สังคมวิทยาว่าด้วยอาจารย์สำาลี	ใจดี	หมายถึง	การที่เราทั้งหลาย	มองเห็นท่านมิใช่เป็นอะตอมที่

โดดเดี่ยวจากความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับผู้คนหลากหลายเช่นเดียวกัน	 การมองท่านจากมุมมอง

ของภาคประชาสังคมจึงมิใช่การชวนให้มองท่านเพียงด้านใดด้านหนึ่ง	เช่น	ไม่ได้มองเห็นท่านในฐานะ

ที่เป็นผู้เขย่าสังคมทางเดียว	หรือที่ยุคสมัยนี้เรียกกันว่า	นักขับเคลื่อน	(Driver)	“สังคม”	ด้วยความ

ว่างเปล่าและปราศจากความรู้สึกนึกคิดใดๆไม่	

	 อันท่ีจริง	การมองอีกด้านหนึ่งว่า	“สังคม”	สามารถเขย่า	“ยา”	และสังคมก็	“เขย่า”	ท่านอาจารย์

สำาลีด้วยเช่นกัน	การเปลี่ยนมุมมองแบบนี้เป็นเรื่องที่จะละเลยหรือจะมองข้ามไปไม่ได้	หากไม่เช่นนั้น

แล้วไซร้	 เราทั้งหลายผู้ยังมีชีวิตอยู่จะได้ชื่อว่าเข้าใจ	 เข้าถึง	และเรียนรู ้คุณสมบัติอันพิเศษและหัวใจ

ที่ยิ่งใหญ่เหนือธรรมดาของท่านอาจารย์สำาลีได้จริงหรือ
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	 ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของโลกมักจะเข้าใจกันว่าเป็นประวัติของวิทยาศาสตร์	มีช่วงสำาคัญ

ที่เรียกกันว่ายุค	Enlightenment	ที่ความรู้วิทยาศาสตร์ท้าทายความรู้ด้านศาสนาและเทววิทยาอย่าง

สำาคัญที่ปฏิเสธไม่ได้	ยุคสมัยต่อมาอีกนับร้อยๆปี	ที่ประวัติศาสตร์ของโลกวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็น

ความรู้ประเภทน้ีคือสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกมากมาย	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซึ่งเป็นการประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์มาใช้	จึงให้ความสำาคัญแก่	“สังคม”	ในฐานะเพียงบรบิทหนึ่งเท่านั้น

	 ตามนัยนี้	 สังคมเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือผู้บริโภค	 จากผลงานของวิทยาศาสตร์	 กล่าวอีกนัยหนึ่ง	

สังคมถูกมองว่าเป็น	“ฝ่ายรองรับ”	การกระทำาของวิทยาศาสตร์แต่ทางเดียว	ดังนั้น	เราจึงคุ้นเคยกับการ

ที่มักจะมีคนนิยมพูดว่า	 วิทยาศาสตร์	 ถือว่าเป็นผู้เขย่าสังคมมาตลอด	“นักวิทยาศาสตร์”	 จึงเคยชินในการ

เป็นผู้พูดและมักจะคาดว่า	“สังคม”	จะเป็นผู้รับฟังอย่างสงบเสงี่ยมเสมอมา	

	 แต่ในยุคร่วมสมัยที่พวกเราเติบโตกันมานี้	 สังคมมิได้เป็นเพียงบริบทอันสงบนิ่งหรือเป็นเพียง

ผู้บริโภคอีกต่อไป	สังคมเป็นฝ่ายพูดกับวงการวิทยาศาสตร์	 รวมทั้งสังคมสามารถตั้งคำาถามที่ท้าทาย

ต่อความรู้ของวิทยาศาสตร์ได้บ่อยครั้งขึ้น	 สังคมพูดจากับวิทยาศาสตร์มากขึ้นและในหลากลักษณะ	

หลายต่อหลายครั้ง	 สังคมทักท้วงและตั้งคำาถามต่อ	 (วงการ)	 วิทยาศาสตร์	 รวมถึงวงการวิทยาศาสตร์ใน

มหาวิทยาลัยด้วย

	 ในประสบการณ์ของผม	ท่านอาจารย์สำาลี	ใจดีเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่ีเข้าใจความจริงของพลวัตของ

สังคมข้อน้ีก่อนนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่หรือใครๆ	ท่านไม่เคยพูดคุยแม้แต่ครั้งเดียวว่านักวิทยาศาสตร์

นั้นรู้ด	ี(ที่สดุ)	และชาวบ้านนั้นรู้ด้อยกว่า	ยืนยันได้จากที่	อ.สำาลี	เป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันให้ผม

ดำาเนินโครงการวิจัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสงัคม: พลวัตในการปรับตัวเชิงสถาบันและทางเลือก

ในอนาคต	ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการ	โครงการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนา

นโยบายด้านวิชาการ	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในปี	 2544	 (สมัย	 รศ.ดร.จีระศักดิ์	 นพคุณ	 เป็นรอง

อธิการบดีด้านวิชาการ)	ท่านอาจารย์สำาลีได้เมตตากรุณาร่วมเป็นคณะวิจัย	กับ	รศ.ดร.วรวิทย์	เจริญเลิศ	

รศ.ดร.สุจริต	 คูณธนกุลวงศ์	 อ.ดร.ศุภิชัย	 ตั้งใจตรง	 ผศ.วันชัย	 มีชาติ	 อ.ดร.เลอสรร	 ธนสุกาญจน์	 และ	

ผศ.ดร.โสรัจจ์	 หงศ์ลดารมภ์	 อีกด้วย	 การสนับสนุนอย่างเข้มแข็งนี้	 ทำาให้เราจัดทำาเอกสารเผยแพร่ใน

วันปิยมหาราช	ปี	2545	ได้สำาเร็จ	ในชื่อเรื่อง	“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสังคม: พลวัตในการปรับตัว

เชิงสถาบันและทางเลือกในอนาคต”	 ในครั้งนั้นยังจำาได้ว่าทีมวิจัยได้ทำาการศึกษานวัตกรรมวิชาการเพื่อ

สังคมในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้หลายกรณีศึกษา	ซึ่งรวมถึงกำาเนิดภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและ

เภสัชสาธารณสุข	ซึ่งเป็นผลงานสำาคัญของท่านอาจารย์และคณะอีกด้วย
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	 ผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่ท่าน	อ.สำาลีได้ฝากทิ้งให้พวกเราคือ	การตั้ง	“เครือข่ายภาคประชาสังคม

ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 (คสสส.)”	 เพื่อสนับสนุนภาคประชาสังคมในการคัดค้านการแก้ไข	“ร่าง

พระราชบัญญัติโรงงาน	 (ฉบับท่ี	 ..)	 พ.ศ.	 ....”	 ท่ีจะส่งเสริมแต่การต้ังโรงงานโดยไม่สนใจว่าสิ่งแวดล้อม

ของประเทศเราจะเสียหายหนักหนาขนาดไหน	 และการสนับสนุน	 “ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซาก

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า	และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	....”	ซึ่งท่านมองว่า	กฎหมายดีๆ	ก็ต้องช่วยกัน

สนับสนุนเพื่อให้ประเทศไทยจัดการขยะอันตรายเหล่านี้ให้ถูกทาง	ไม่ใช่ปล่อยให้	“บ้านเมือง”	ของเรา	

เต็มไปด้วยมลพิษจากทุกทิศทุกทาง	อ.สำาลีไม่ได้มองว่า	สุขภาพเป็นเรื่องของยากับหมอ	สุขภาพกับ

สิ่งแวดล้อมแยกออกจากกันไม่ได้	 เช่น	 เรื่อง	PM2.5	 เป็นสิ่งที่ต้องทำาไปด้วยกัน	และเรื่องนี้จะขับเคลื่อน

ไปได้	ก็ต้องอาศัยกำาลังของภาคประชาชน	นี่คือที่มาของชื่อ	“คสสส.”	ที่ท่านก็ฝากให้เราช่วยทำาต่อ

	 คร้ังสุดท้ายท่ีท่าน	อ.สำาลี	มาร่วมงานประชุมกับพวกเรา	คือ	ในการสัมมนา	“จริยธรรมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในโลกยุคภูมิอากาศเปลี่ยนกับภาวะผู้นำาในปีอาเซียน”	 ในวันท่ี	22	กุมภาพันธ์	2562	

ณ	ห้องประชุมสารนิเทศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 งานวันนั้นมีคนร่วมประชุมไม่มากนักแต่มีหลายคน	

เช่น	ศ.ดร.ยงยุทธ	ยุทธวงศ์	อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

ศ.ดร.บัณฑิต	เอื้ออาภรณ์	อธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ผศ.ประยูร	เชี่ยววัฒนา	อดีตผู้อำานวยการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	ดร.รัชดา	ไชยคุปต์	นักวิจัยสถาบันเอเชียศึกษา	จุฬาฯ	คุณดาวัลย์	จันทรหัสดี	

มูลนิธิบูรณะนิเวศ	ผศ.ดร.ศุภิชัย	ตั้งใจตรง	ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ	เป็นต้น		ชื่อบุคคลเหล่านี้คงจะ

บ่งบอกความสำาคัญของความห่วงใยเรื่อง	“สังคม”	เขย่า	“วิทยาศาสตร์”	เช่นกัน

	 ท่านอาจารย์สำาลีพูดกับที่ประชุมว่า1 

 “งานเสวนาในวันนี้ช่วยทำาให้เห็นภาพว่า จะนำาจริยธรรมมาช่วยประกอบในกระบวนการการ

จัดการได้อย่างไร โดยเฉพาะปัญหาระยะสั้นที่ประเทศไทยเผชิญอยู่

 ประเด็นการจัดการซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งๆที่มีกฎหมายระหว่างประเทศห้ามการย้ายขยะ

ประเภทนี้ข้ามประเทศ แต่ประเทศไทยกลับปล่อยให้มีการนำาเข้าขยะเหล่านี้โดยที่ไม่เก็บภาษี โดยอาศัย

ช่องว่างจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เช่นการทำาข้อตกลงด้านการค้ากับญี่ปุ่น ขณะนี้มีร่าง

พรบ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น เป็นกฎหมาย

ใหม่ที่รอเข้าสภา

1	เสวนาเรื่อง	“จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุคภูมิอากาศเปลี่ยนกับภาวะผู้นำาในปีอาเซียน”	
		วันที่	22	กุมภาพันธ์	2562	ณ	ห้องประชุมสารนิเทศ	หอประชุมใหญ่	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 ในประเด็นการร่างพรบ.โรงงานฉบับใหม่นี้ นิยามใหม่ของโรงงานจะทำาให้กิจการกว่า 60,000 

กิจการไม่ถูกนับเป็นโรงงานและจะอยู่ในสภาวะไร้การควบคุม และกิจการเหล่านี้ยังสามารถตั้งที่ไหนก็ได้ 

การออกใบอนุญาตโรงงานแบบตลอดชีพก็สร้างปัญหาให้กับประชาชน ส่วนตัวเห็นความสำาคัญของเรื่อง

หลักมิติทางจริยธรรมท่ีเสวนาวันน้ี แต่ต้องตระหนกักันว่าเราอาจจะยังไม่ทันกับสถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยง

ในปัจจุบัน ดังนั้นคำาถาม คือ เราควรจะนำาความรู้ และข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์มาช่วยยุติกฎหมายที่สร้าง

ผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร”

	 เราคงจะพอสังเกต	 และตีความจากคำาพูดของท่านในวันนั้นได้ว่า	 คำาพูดท่านอาจารย์สะท้อนว่า	

“สังคม”	เขย่า	“วิทยาศาสตร์”	อย่างกว้างขวาง

	 ที่สำาคัญเหนือไปจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง	“ยา”	กับ	“สังคม”	นี้	 แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

แวดวงนักวิชาการกับประชาชนทั่วไป	ทั้งสองส่วนนี้มีความเกี่ยวข้องและข้องเกี่ยวกันกลับไปมา	ที่สำาคัญ

ที่สุด	มิใช่ใครเขย่าใคร	แต่ต้องมีความสัมพันธ์ที่หลากหลาย

	 ต่อเมื่อมีจริยธรรมของความรู้และจริยธรรมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมส่วนรวม

จึงจะร่มเย็นกันได้	แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากฝ่ายวิทยาศาสตร์ปฏิบัติตัวอย่างไม่โปร่งใส	ไม่น่าเชื่อถือ	

สังคมย่อมขาดความเชื่อมั่นต่อวิทยาศาสตร์		สถานการณ์เช่นนั้นย่อมมิได้เป็นผลดีต่ออนาคต	

	 ท่านอาจารย์สำาลียังอยู่กับพวกเราและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เราตลอดไป
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แรงยุให้ทำาสิ่งที่ไม่มีคนทำา :

สำาลี ใจดี กับการประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา

นายแพทย์มงคล ณ สงขลา 

	 ก่อนจะทำา	CL	ผมโทรศัพท์ไปหาอาจารย์สำาลี	บอกว่า	น้องๆผมเขาขอให้ทำา	CL	อาจารย์เห็นว่า

อย่างไร	จำาได้ว่าอาจารย์ตอบมาเหมือนรอคำานี ้มานาน	บอกว่า	“เออ	ทำาเสียที	เสนอมานานแล้ว”	

หลังจากนั้นก็บอกข้อมูลต่างๆมาเยอะแยะ	แต่ก็ยังยำ้าว่า	“จะให้ช่วยอะไรก็บอก”

	 พอประกาศ	CL	ออกไป	ท้ังมีด	หอก	ดาบ	มาจากทุกสารทิศ	การโจมตีจากสื่อต่างๆครบทุกขนาน	

ทั้งออกเป็นบทวิชาการ	 การให้ข้อมูลในทางลบว่าเป็นอาชญากรทางทรัพย์สินทางปัญญา	ตลอดจนถึง

ประณามตรงๆว่า	ทำาอะไรโง่ๆ	จะทำาลายเศรษฐกิจ	ทำาลายชื่อเสียงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	

การให้เหตุผลความชอบธรรมในการทำา	CL	เป็นเรื่องไม่ยาก	แต่การต่อสู้กับการตั้งธงโจมตีจากผู้ที่มี

วัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เอา	CL	เป็นเรื่องไม่ง่ายเลย	

	 การต่อสู้ในครั้งนั้นคนที่ให้การสนับสนุนที่สำาคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมคนหนึ่ง	โดยที่ไม่ต้อง

เอ่ยปากร้องขอ	คืออาจารย์สำาลี	 ใจดี	ทันทีที่ข่าวออกไป	อาจารย์โทรมาหาผมเสียงเหมือนของคนที่

ถูกลอตเตอร่ีรางวัลท่ีหนึ่ง	สุดท้ายบอกว่า	“เออทำาดี”	อาจารย์ตั้งทีมงานมาให้การสนับสนุนทุกรูปแบบ	

การทำางานใหญ่ๆที่ไม่มีใครอยากทำาจึงสำาเร็จผ่านไปได้	และช่วยก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อการ

ช่วยชีวิตประชาชนคนไทย	และต่อการสาธารณสุขไทย	แม้ว่าวันนี้อาจารย์สำาลีไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้ว	

แต่คุณูปการที่อาจารย์ได้ทำาเอาไว้มากมาย	จะจารึกอยู่ในแผ่นดินนี้ตลอดไป
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สำาลี ใจดี กับ การเข้าถึงยา และสิทธิบัตรยา

ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี

	 ดิฉันเป็นลูกศิษย์อาจารย์สำาลี	 ใจดี	 ตั้งแต่เป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ตอนนั้นทราบว่าอาจารย์ทำากิจกรรมด้านสังคมมากมาย	เช่น	พานิสิตเภสัชศาสตร์ออกค่ายไปต่างจังหวัด	
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ประชาชน	ต่อมาเมื่อดิฉันมาทำางานด้านวิจัยและพัฒนายา
ต้านไวรัสเอชไอวี	กับดร.กฤษณา	ไกรสินธุ์	ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา	องค์การเภสัชกรรม	(อภ.)	และได้
ตรวจสอบเรื่องสิทธิบัตรยาต้านไวรัสเอชไอวี	ขณะนั้น	สถาบันวิจัยและพัฒนาจะวิจัยและผลิตยา	AZT	ซึ่ง
เป็นยาต้านไวรัสเอชไอวีตัวแรกที ่อภ.ผลิต	ตามด้วย	ddI	ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสเอชไอวีตัวท่ีสอง	ทำาให้
อภ.มีปัญหาเร่ืองสิทธิบัตรกับบริษัทยาต้นแบบในเรื่องยา	ddI	ทั้งๆที่ก่อนจะวิจัยเราได้ตรวจสอบแล้ว
ว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องสิทธิบัตร	ทำาให้อภ.ไม่สามารถผลิตยาเม็ด	ddI	ออกจำาหน่ายได้โดยที่อภ.ได้
เตรียมวัตถุดิบไว้หมดแล้วด้วย	 ต่อมา	 ได้ปรึกษาปัญหานี้	 กับ	 Dr.	 Tido	 von	 Schoen-Angerer	 จาก
องค์กรหมอไร้พรมแดน	จึงทำาให้เกิดการรวมตัวกัน	นัดแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อไวรัส
เอชไอวี	 และมูลนิธิต่างๆที่ทำางานสนับสนุนด้านการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวี	 เป็นจุดเริ่มต้นที่ดิฉันได้
มาทำางานร่วมกับกลุ่มอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซ่ึงได้ทำางานด้านสิทธิบัตรยา
มายาวนานมากๆ	 ได้แก่	 อาจารย์สำาลี	 ใจดี	 อาจารย์จิราพร	 ลิ้มปานานนท์	 อาจารย์สุนทรี	 วิทยานารถ
ไพศาล	อาจารย์นิยดา	เกียรติยิ่งอังศุลี	อาจารย์สำาลีฯและคณะได้ต่อสู้เพื่อไม่ให้สิทธิบัตรเป็นอุปสรรค
ในการเข้าถึงยา	ตั้งแต่	พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับแรก	พ.ศ.2522	พระราชบัญญัติสิทธิบัตรแก้ไข
เพิ่มเติม	2535	(ฉบับที่สอง)	พระราชบัญญัติสิทธิบัตรแก้ไขเพิ่มเติม	2542	(ฉบับที่สาม)	จนมาถึงร่าง
พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับที่กำาลังแก้ไขอยู่ในปัจจุบัน



18

	 สำาหรับคดียา	ddI	นั้น	อาจารย์สำาลีฯเป็นคนมีบารมีและมีเครือข่ายหลากหลายสาขาวิชาชีพ	
ดังนั้น	อาจารย์จึงสามารถขอความช่วยเหลือ	(ใช้งาน)	และความเห็นได้จากหลากหลายวิชาชีพมาก	
ในการประชุมเตรียมการทำาคดีเพิกถอนสิทธิบัตรยา	ddI	แต่ละครั้ง	อาจารย์สำาลีฯได้ใช้ประสบการณ์ของ
ท่าน	 วิเคราะห์	 และวางกลยุทธ์ในการต่อสู้	 และเน่ืองจากการประชุมประกอบด้วยบุคคลหลากหลายวิชาชีพ	
ทั้งเภสัชกร	มูลนิธิต่างๆ	เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี	ทนายความอิสระ	สภาทนายความ	องค์กรหมอ
ไร้พรมแดน	แต่ละท่านจะแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายมาก	อาจารย์สำาลีฯจะเป็นประธานในที่ประชุม
และบัญชาการจนกว่าที่ประชุมจะได้ข้อยุติ	การดำาเนินคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา	ใช้เวลานาน	(ระยะ
เวลา	2	ปี	8	เดือน)	จนในที่สุดเราชนะคดี	และบริษัทยอมถอนสิทธิบัตร	
	 ต่อมา	เมือ่อภ.ผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวี	“คอมบิด”	และพบว่ามีประกาศโฆษณาคำาขอรับสิทธิบัตร
ยาคอมบิด	 ที่เป็นการขอถือสิทธิ์รวมกันของยาต้านไวรัสเอชไอวี	 2	 ชนิด	 ซึ่งเราเห็นว่าการประดิษฐ์นี้
ไม่น่าจะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับสิทธิบัตร	และจะก่อให้เกิดปัญหาการเข้าถึงยาของผู้ติดเชื้อไวรัส
เอชไอวี	ทั้งนี้	กฎหมายได้ให้สิทธิที่จะคัดค้านภายใน	90	วันหลังประกาศโฆษณา	ซึ่งวันที่เราเจอประกาศ
โฆษณานี้จะเหลืออีกเพียงไม่กี่วันจะครบกำาหนด	90	วันแล้ว	แต่อาจารย์สำาลีฯได้ยื่นคัดค้านในนามมูลนิธิ
สาธารณสุขกับการพัฒนาได้ทันตามกำาหนดเวลา	และได้ติดตามต่อสู้	(ทางวิชาการ)	กับกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาอีกนาน	จนกระทั่งอีก	6	ปีต่อมา	บริษัทจึงยอมแจ้งละทิ้งคำาขอรับสิทธิบัตรนี้
	 จากท้ังกรณียา	ddI	และ	คอมบิด	การต่อสู้ในเร่ืองสิทธิบัตรใช้ระยะเวลายาวนานมาก	ทั้งเป็นการ
ต่อสู้กับบริษัทต่างชาติที่มีเงินทุนมาก	และ	ต่อสู้กับความคิดของบุคลากรในหน่วยงานรัฐเอง	แต่อาจารย์
สำาลีฯไม่เคยย่อท้อ	และ	ยังให้กำาลังใจกับทีมงานสมำ่าเสมอ	นับว่าอาจารย์สำาลีฯได้สร้างทีมงานและ
องค์ความรู้เรื่องสิทธิบัตรให้ทีมงานได้อย่างชัดเจน	และลึกซึ้งขึ้น
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	 เมื่อครั้งอาจารย์สำาลีฯเป็นประธานคณะอนุกรรมการของสำานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเพื่อการเข้าถึงยาจำาเป็น	อาจารย์สำาลีฯให้ดิฉันเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ	และช่วยตรวจสอบสิทธิ
บัตรของยาที่อนุกรรมการพิจารณาแล้วว่าจำาเป็นสำาหรับประชาชน	จนเป็นที่มาของการประกาศใช้สิทธิ
ตามสิทธิบัตรของยา	ในปี	พ.ศ.	2549
	 แม้กระทั่งเม่ือประเทศไทยมีปัญหาเรื่องคำาขอรับสิทธิบัตรท่ีเกี่ยวข้องกับกัญชาในประเทศไทย
จากบริษัทต่างชาติ	 อาจารย์สำาลีฯก็มีบัญชาให้ดิฉันช่วยดูรายละเอียดเรื่องคำาขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
กับกัญชาร่วมกับกลุ่มองค์กรอื่นๆ	จนในที่สุด	รัฐบาลมีคำาสั่งให้ยกคำาขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับกัญชา
ทั้งหมดในประเทศ
	 อาจารย์สำาลีฯเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างและไกลในการมองภาพรวมเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงยา
อย่างเหมาะสม	นอกจากเรื่องสิทธิบัตรที่เป็นอุปสรรคหนึ่งในการเข้าถึงยาของประชาชนแล้ว	อาจารย์ได้
เหน็ดเหนื่อยมามากกับอีกหลายๆงานเพื่อให้ประชาชนและประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ในเร่ืองยาและ
การดูแลสุขภาพที่มิต้องใช้ยา	สมกับเป็นเจ้าแม่ผู้ยิ่งใหญ่ในวงการยาอย่างแท้จริง
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พัฒนาการของกฎหมายยาในประเทศไทย

รศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวริิยานุภาพ

เลขาธิการสภาเภสัชกรรม

	 พระราชบัญญัติยา	พ.ศ.	๒๕๑๐	ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน	มีแก้ไขเพิ่มเติมจำานวน	๕	ครั้ง	คือ

พระราชบัญญัติยา	(ฉบับท่ี	๒)	พ.ศ.	๒๕๑๘	พระราชบัญญัติยา	(ฉบับท่ี	๓)	พ.ศ.	๒๕๒๒	พระราชบัญญัติยา	

(ฉบับที	่๔)	พ.ศ.	๒๕๒๗	พระราชบัญญัติยา	(ฉบับท่ี	๕)	พ.ศ.	๒๕๓๐	และแก้ไขล่าสุดโดยพระราชบัญญัติยา	

(ฉบับที่	๖)	พ.ศ.	๒๕๖๒	ซึ่งในการแก้ไขกฎหมายยานั้น	จะพบชื่อ	“ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำาลี	ใจดี”	เป็น

แกนนำาในการเสนอความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องตลอดมา

	 นับตั้งแต่เดือนมีนาคม	๒๕๒๒	เป็นต้นมา	กลุ่มศึกษาปัญหายา	(กศย.)	โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์

สำาลี	 ใจดี	 ได้ผลักดันให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติยาขึ้นใหม่	 โดยการเชิญเภสัชกรจากหน่วยงาน/

องค์กรต่างๆ	มาประชุมแลกเปล่ียนทางวิชาการ	เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงพระราชบัญญัติยา	พ.ศ.๒๕๑๐	

และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	แต่ไม่ได้มีการร่างกฎหมายฉบับประชาชนแต่อย่างใด

	 ในวันที่	๗	มิถุนายน	๒๕๔๒	กระทรวงสาธารณสุขได้ยกร่างพระราชบัญญัติยา	พ.ศ…	ทั้งฉบับขึ้น

ใหม่	เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำาลี	ใจดี	ในนามกลุ่มศึกษาปัญหายา	(กศย.)	และมูลนิธิ

สาธารณสุขกับการพัฒนา	 (มสพ.)	 จึงได้เสนอความคิดเห็นต่อนายกรัฐมนตรี	 ต่อมาในวันที่	 ๗	 กันยายน	
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๒๕๔๒	คณะรัฐมนตรี	(ฯพณฯ	ชวน	หลีกภัย	เป็นนายกรัฐมนตรี)	มีมติรับหลักการต่อร่างพระราชบัญญัติยา	

พ.ศ…(ฉบับกระทรวงสาธารณสุข)	จากนั้นได้ส่งให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	(สคก.)	พิจารณา	

ซึ่งแล้วเสร็จในวันท่ี	 ๒๙	 สิงหาคม	 ๒๕๔๕	 และส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอีกครั้ง		

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำาลี	 ใจดี	 เห็นว่า	 ร่างพระราชบัญญัติยา	 พ.ศ…(ฉบับ	 สคก.)	 นั้น	 ไม่ได้มุ่งเน้นการ

คุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนาระบบยา	จึงดำาเนินการยกร่างพระราชบัญญัติยา	พ.ศ…(ฉบับประชาชน)	ขึ้น	

พร้อมกับเปรียบเทียบกับร่างพระราชบัญญัติยา	พ.ศ…(ฉบับ	 สคก.)	 ซึ่งมีบางมาตราที่ขัดแย้งกัน	 นำาไปสู่

การที่กระทรวงสาธารณสุขต้องทบทวนร่างพระราชบัญญัติยา	พ.ศ…(ฉบับ	สคก.)

	 ในวันท่ี	๑๐	มกราคม	๒๕๔๙	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ยกร่างพระราชบัญญัติยา	

พ.ศ…	(ฉบับ	อย.)	ท้ังฉบับขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง	โดยมิได้แก้ไขประเด็นที่ขัดแย้งกันของร่างพระราชบัญญัติยา	

พ.ศ…(ฉบับ	สคก.)	และร่างพระราชบัญญัติยา	พ.ศ…(ฉบับประชาชน)	ดังนั้น	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำาลี	

ใจดี	และคณะ	 จึงปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติยา	พ.ศ…(ฉบับประชาชน)	 อีกคร้ัง	 ต่อมาวันท่ี	๒๖	 ธันวาคม	

๒๕๔๙	คณะรัฐมนตรี	(ฯพณฯ	พลเอกสุรยุทธ์	จุลานนท์	เป็นนายกรัฐมนตรี)	รับหลักการร่างพระราช

บัญญัติยา	พ.ศ…	(ฉบับ	อย.)	และส่งให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	(สคก.)	พิจารณา	สคก.	ใช้เวลาใน

การพิจารณาอยู่เกือบ	 ๘	 ปี	 ระหว่างนั้นมีการเปลี่ยนเลขาธิการฯ	 ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการ

กฤษฎีกา	(คณะที่	๑๐)	อยู่เนืองๆ	จึงทำาให้ร่างกฎหมายยังไม่ได้ถูกทบทวนและไม่มีการพิจารณาภาพรวม

ของกฎหมายในความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างมาตราต่างๆในระหว่างการพัฒนาร่างพระราชบัญญัติยา	

พ.ศ…	(ฉบับ	สคก.)	นั้น	

	 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและคณะได้ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติยา	พ.ศ…(ฉบับประชาชน)	

และได้นำาสาระในร่างพระราชบัญญัติยา	 พ.ศ…ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะที่	 ๑๐)	 มาพิจารณา

วิเคราะห์	 ปรับปรุงข้อบกพร่อง	 และเพิ่มเติมประเด็นสำาคัญที่ขาดหายไป	 จากนั้นนำาเสนอองค์กรพัฒนา

เอกชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนเพ่ือเข้าช่ือเสนอกฎหมาย	โดยในวันท่ี	๑๙	มกราคม	๒๕๕๕	

ผศ.ดร.ภญ.นิยดา	 เกียรติยิ่งอังศุลี	 รศ.ดร.ภญ.วรรณา	 ศรีวิริยานุภาพ	 และคณะ	 ได้นำารายชื่อประชาชน

จำานวน	 ๑๐,๕๖๕	 คน	 ซึ่งได้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติยา	 พ.ศ…(ฉบับประชาชน)	 ยื่นต่อผู้แทน

ประธานรัฐสภา	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.๒๕๕๐	และได้ส่งให้นายกรัฐมนตรี	(ฯพณฯ	

ยิ่งลักษณ์	ชินวัตร)	พิจารณาลงนาม	เนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน	แต่นายกรัฐมนตรีมิได้

มีการลงนามภายใน	๓๐	วัน	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงแจ้งผู้แทนผู้เข้าชื่อเสนอร่าง

พระราชบัญญัติยา	พ.ศ…(ฉบับประชาชน)	ว่า	ต้องรอร่างกฎหมายฉบับรัฐบาล	และปี	๒๕๕๗	ได้แจ้งยุติ

การดำาเนินการ	เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.๒๕๕๐	ถูกยกเลิก
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	 วันที่	 ๑๒	 มิถุนายน	 ๒๕๕๗	 กระทรวงสาธารณสุขนำาร่างพระราชบัญญัติยา	 พ.ศ…ฉบับคณะ

กรรมการกฤษฎีกา	 มาเผยแพร่	 (เฉพาะในที่ประชุม)	 ให้ผู้ที ่เกี ่ยวข้องร่วมกันพิจารณา	ภายหลังการ

พิจารณามีผู้เข้าประชุมจำานวนมากได้เสนอให้แก้ไขร่างกฎหมายในส่วนท่ีมีข้อบกพร่อง	 แต่ไม่ได้มีการแก้ไข

ตามคำาทักท้วงใดๆ	ต่อมามีการคัดค้านจากสภาเภสัชกรรมและเครือข่ายเภสัชกรต่างๆทั่วประเทศอย่าง

กว้างขวางและต่อเนื่อง	ในข้อบกพร่องของร่างกฎหมาย	อันอาจจะสร้างความเสียหายต่อระบบยาของ

ประเทศไทย	และอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้บริโภค	

	 สภาเภสัชกรรมจึงร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติยา

พ.ศ…(ฉบับ	สคก.)	ในประเด็นที่บกพร่องให้หมดไป	จนเป็นร่างพระราชบัญญัติยา	พ.ศ…	(ฉบับ	อย.-สภา

เภสัชกรรม)	เพื่อนำาเข้าคณะทำางานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยา	พ.ศ…	ของกระทรวงสาธารณสุข

	 วันที่	๒๗	ธันวาคม	๒๕๕๗	กระทรวงสาธารณสุข	โดยคณะทำางานพิจารณาร่างของกระทรวง

สาธารณสุข	 (นพ.มงคล	 ณ	 สงขลา	 เป็นประธาน)	 ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 สภา

วิชาชีพทางด้านการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เสนอร่างพระราชบัญญัติยา	 พ.ศ…	 ฉบับกระทรวง

สาธารณสุข	 ซึ่งต่อมามีการปรับปรุงตามความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และภาคธุรกิจเอกชน	 จาก

นั้นมีการสอบถามกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง	เพื่อรับฟังความคิดเห็น	ก่อนเสนอต่อคณะ

รัฐมนตรี

	 วันที่	 ๒๗	 มกราคม	 ๒๕๕๙	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งหนังสือถึงเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรีภายหลังที่รองนายกรัฐมนตรี	 (นายวิษณุ	 เครืองาม)	 ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี	 สั่งให้

อย.และสคก.หารือเพื่อให้ได้ข้อยุติ	 ซึ่งสรุปได้ว่า	 ที่ประชุมร่วมสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข	กับสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	มีมติให้เสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอร่างพระราชบัญญัติยา	 พ.ศ.	 …	 ที่	 สคก.ตรวจ

พิจารณาแล้วต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 โดยให้นำาข้อเสนอการปรับแก้ไขจากการประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นที่ผ่านมาและการประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาในชั้นของ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป	สำานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องกลับมายังรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง	หลังจากที่เครือข่ายเภสัชกรออกมาคัดค้าน

อย่างต่อเนื่อง	
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	 ต่อมา	พ.ศ.	๒๕๖๒	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	นำาเสนอร่างพระราชบัญญัติยา	

(ฉบับท่ี	 ๖)	 พ.ศ…เพื่อเพิ่มเติมหมวดว่าด้วยกระบวนการอนุญาต	 อายุทะเบียนตำารับยา	 และแก้ไข

บางมาตราที่ไม่มีข้อขัดแย้งกับเครือข่ายเภสัชกร	 โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างเลขาธิการและคณะ

ผู้บริหาร	อย.	กับนายกสภาเภสัชกรรม	(รศ.ดร.ภญ.จิราพร	ลิ้มปานานนท์)	และเลขาธิการสภาเภสัชกรรม	

(รศ.ดร.ภญ.วรรณา	ศรีวิริยานุภาพ)	

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำาลี ใจดี ให้ความสำาคัญกับการจัดทำาร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ…(ฉบับ

ประชาชน) โดยมีแนวคิด “ยาเพื่อประชาชน: ๘ P” คือ

	 ๑.	Product	ผลิตภัณฑ์ยา:	มีความปลอดภัย	มีประสิทธิภาพในการรักษา	มีคุณภาพและ

มาตรฐาน

	 ๒.	Place	สถานที่:	สถานที่รับอนุญาตมีมาตรฐาน	มีบริการคุณภาพ	กระจายอย่างทั่วถึงและ

เท่าเทียม

	 ๓.	Professional	Practitioner	ผู้ประกอบวิชาชีพ:	มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม

	 ๔.	People	ประชาชน:	เข้าถึงยาจำาเป็นและใช้ยาอย่างสมเหตุผล

	 ๕.	Pharmaceutical	Industry	อุตสาหกรรมยา:	พึ่งตนเองได้ภายในประเทศ

	 ๖.	Promotion	&	Advertising	การส่งเสริมการขายและการโฆษณา:	ควบคุมการส่งเสริม

การขายและการโฆษณา

	 ๗.	Price	ราคา:	ยุติธรรม

	 ๘.	Protection:	มีกองทุนสวัสดิภาพการใช้ยาของประชาชนและพัฒนาอุตสาหกรรมยาเพื่อการ

พึ่งตนเอง
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	 นอกจากนี้	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์สำาลี	 ใจดี	 ยังให้ความสำาคัญกับการสร้างคนรุ ่นใหม่ที ่จะ

เป็นกำาลังสำาคัญในการสานต่องานด้านกฎหมายยา	 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	 และการสร้าง

ทีมเภสัชศาสตร์สังคมที่แข็งแกร่งเพื่อมาร่วมอุดมการณ์รับใช้ประชาชนและสังคมไทย

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำาลี		ใจดี	เป็น	“ครูกฎหมายยาให้กับเภสัชกร”	และเป็น	“ปูชนียบุคคล”	ที่

เภสัชกรให้ความเคารพและระลึกถึงตลอดกาล
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	 ช่วง	4-5	ปีมาน้ี	เป็นช่วงท่ีมีการริเริ ่มแก้ไขปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด	โดยเฉพาะการจัดทำา
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด	และการแก้ไข	พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ	ในประเด็นกัญชา	กระท่อม	
ผมมีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนาที่จัดโดยศาลฎีกา	สำานักงานศาลยุติธรรม	สำานักงาน	ป.ป.ส.	กระทรวง
ยุติธรรม	โครงการกำาลังใจในพระดำาริพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	มีการเชิญวิทยากร	
รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายยาเสพติดจากต่างประเทศ	ทำาให้ทราบว่ากฎหมายยาเสพติดของไทย
มีเนื้อหาล้าสมัย	 มีปัญหาในการตีความ	 มีการกำาหนดโทษอาญาที่รุนแรงเกินความจำาเป็น	 ภาครัฐต้อง
ใช้งบประมาณมหาศาล	เน้นการปราบปราม	แต่ปัญหายาเสพติดก็มิได้ลดน้อยลง	ในทางกลับกัน	
การกระทำาผิดตามกฎหมายยาเสพติดทวีความรุนแรงมากขึ้น	ปัญหานักโทษล้นเรือนจำา	ยังพบข่าวการ
จับกุมยาเสพติดจำานวนมหาศาล	หรือมีข่าวการกระทำาความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐเสียเอง	สร้างผลกระทบ
ด้านลบทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก		
	 ด้วยเหตุที่กฎหมายยาเสพติดไม่มีการเรียนการสอนในคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ
งานศึกษาวิจัยด้านกฎหมายยาเสพติดจึงมีไม่มากนัก	ทำาให้มีปัญหาการปรับใช้ในทางปฏิบัติหลายประการ		
คดียาเสพติดเป็นประเภทคดีที่มีมากที่สุดซึ่งขึ้นสู่การพิจารณาของศาลชั้นต้นในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา		
ราวปี	 2558	 ผมจึงสนใจจะศึกษาเรื่องกฎหมายยาเสพติดในประเด็นเมทแอมเฟตามีนและกัญชาและ
ได้เสนอต่อแผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด	 (ภวส.)	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์	

อาจารย์สำาลี ใจดี ผู้ผลักดันร่าง

พ.ร.บ.พืชยา กัญชา กระท่อม พ.ศ. .... 

อ.ไพศาล ลิ้มสถิตย์

ศูนย์กฎหมาย สุขภาพและจริยศาสตร์ 

คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
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แต่ศ.ดร.พญ.สาวิตรี	อัษณางค์กรชัย	ผู้จัดการภวส.แนะนำาให้ศึกษากฎหมายเรื่องพืชกระท่อมก่อน	
ผมจึงได้เสนอโครงการ	“ศึกษาทบทวนมาตรการทางกฎหมายเพื่อการจัดการพืชกระท่อม:	กรณีศึกษา
กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ”	 โดยมี	 ศ.เกียรติคุณ	 นพ.วิฑูรย์	 อึ้งประพันธ์	 และผศ.ภญ.สำาลี	
ใจดี	เป็นที่ปรึกษาโครงการ	อาจารย์สำาลีบอกผมว่า	ปกติจะไม่รับเป็นที่ปรึกษาโครงการให้ใคร		เมื่อเสร็จ
โครงการ	อาจารย์ก็ไม่รับค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ	แต่ได้บริจาคให้มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา	
	 การศึกษาทบทวนเรื่องพืชกระท่อมนี้ทำาให้ผมได้ทราบว่า	 ผู้บริหารบางท่านในกองควบคุมวัตถุ
เสพติด	อย.	รวมถึงผู้บริหารสถาบันธัญญารักษ์	กรมการแพทย์	มีทัศคติด้านลบต่อกระท่อมคอ่นข้างมาก	
ไม่อยากมีภาระงานเพิ่มขึ้น	บางคนก็ไม่เต็มใจให้สัมภาษณ์	เจ้าหน้าที่	ป.ป.ส.รายหนึ่งที่เป็นนิติกรบอกว่า
อยากให้กระท่อมสูญพันธุ์	อาจารย์สำาลีเล่าให้ฟังว่าคนในกระทรวงสาธารณสุขหลายคน	รวมถึงกรรมการ
โดยตำาแหน่งบางท่านในคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษก็คงไม่เข้าใจเรื่องกระท่อมอย่างลึกซ้ึง	เพราะ
ขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องหรือไม่กล้าตัดสินใจ	การผลักดันให้นำากระท่อมมาใช้ทางการแพทย์จึงไม่ประสบ
ความสำาเร็จ	ไม่สามารถออกจากกฎหมายยาเสพติดให้โทษได้			
		 ท่านอาจารย์สำาลีได้ให้คำาแนะนำาหลายประการตั้งแต่การจัดทำาขอ้เสนอโครงการ	จนกระทั่ง
ได้นำาเสนอผลการศึกษานี้ในการประชุมวิชาการ	เรื่อง	“การจัดการพืชกระท่อมและกัญชา	เพื่อความ
มั่นคงด้านยาและสุขภาพของสังคมไทย”	 เมื่อวันที่	 27	 กันยายน	พ.ศ.2559	ณ	หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	มีเจ้าภาพหลายองค์กรคือ	แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา	(กพย.)	
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภค	 (คคส.)	 สถาบันวิจัยสังคม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา	(มสพ.)	และมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพ่ือสังคม	(มภส.)	มีวิทยากร	ผู้ทรงคุณวุฒิ
หลายท่านมาให้ความรู้เรื่องการจัดการพืชเสพติด	โดยมีอาจารย์สำาลีเป็นผู้ติดต่อวิทยากรเอง	จนสำาเร็จ
ลุล่วงด้วยดี	 แม้ว่าทีมงานจะค่อนข้างเหนื่อย	 ต้องปรับแก้ไขกำาหนดการหลายครั้ง	 เพราะอาจารย์สำาลีลง
รายละเอียดเกือบทุกเรื่องเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด		
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	 อาจารย์สำาลีให้ความสำาคัญกับเรื่องกระท่อมมาก	โดยบอกว่ากระท่อมเป็นพืชพื้นบ้านท้องถิ่น
ของไทยท่ีมีมานานหลายร้อยปีในตำารับยาแผนไทย	 ไม่ได้สร้างปัญหาให้ใคร	แต่กลับมาถูกกฎหมายบัญญัติ
ให้เป็นยาเสพติดให้โทษ	ทำาลายภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	จึงควรเอากระท่อมออกจากยาเสพติด	 เมื่อ
ปี	 2547-2548	 อาจารย์สำาลีเคยเป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบต่างๆในการควบคุมพืชกระท่อม
เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท	5	 โดยมี	ผศ.ภญ.สุนทรี	 วิทยานารถไพศาล	หน่วยปฏิบัติการวิจัย
เภสัชศาสตร์สังคม	 คณะเภสัชศาสตร์	 จุฬาฯ	 เป็นหัวหน้าโครงการ	 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
(อย.)	เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุน
	 ช่วงรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ	คสช.	มีการใช้ประกาศหรือคำาสั่ง	คสช.หลายเรื่อง	
ราวเดือนกันยายน	 2561	 อาจารย์สำาลีและคณะทำางานด้านวิชาการ	 โดยมี	 กพย.เป็นผู้ประสานงาน	 ได้ทำา
ข้อเสนอต่อ	พล.อ.อ.ประจิน	จั่นตอง	รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นที่ดูแลสำานักงานป.ป.ส.	เพื่อใช้อำานาจ
ของคสช.ในการออกประกาศคสช.เรื่อง	การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ	เพ่ือปลดล็อค
ปัญหาของพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ	พ.ศ.	2522	ที่บัญญัติห้ามการนำากัญชา	พืชกระท่อมซึ่งเป็นยาเสพติด
ให้โทษประเภท	5	มาใช้ในทางการแพทย์		โดยอาจารย์สำาลีจัดให้มีการประชุมหารือของกลุ่มนักวิชาการ
ด้านสุขภาพและด้านยาเสพติด	 นักกฎหมาย	 เพื ่อช่วยยกร่างประกาศคสช.	แต่ก็ไม่สามารถผลักดัน
ออกมาได้		
	 เมื่อวันที่	 10	 กุมภาพันธ์	 2560	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 โดย	 กองทุน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์วิฑูรย์	อึ้งประพันธ์	และศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์	ได้จัด
สัมมนาวิชาการเรื่อง	“กระท่อม	กัญชา	คือพืชยา	ไม่ควรเป็นยาเสพติด”	โดย	อาจารย์สำาลี	 ได้หารือกับ	
ศ.แสวง	 บุญเฉลิมวิภาส	 ในการจัดเตรียมสัมมนานี้	 โดยผมเป็นผู้ประสานงาน	 ผลปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วม
ประชุมเต็มห้องประชุมมากกว่า	 200	 คน	 ส่วนใหญ่เป็นประชาชน	 ผู้ป่วยที่มีประสบการณ์เคยใช้กัญชา
ในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วย	แล้วทำาให้อาการดีขึ้น	 เช่น	 ผู้ป่วยโรคลมชักในเด็ก	 โดยได้รับเกียรติ
จาก	 ศ.ดร.อุดม	 รัฐอมฤต	 คณบดีคณะนิติศาสตร์	 มธ.	 มากล่าวเปิดงาน	 มีผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากร
หลายท่าน	เช่น	ศ.นพ.วิจารณ์	พานิช	รศ.สมสมร	ชิตตระการ	คณะวิทยาศาสตร์	มอ.	ผศ.ดร.ภญ.นิยดา	
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เกียรติยิ่งอังศุลี	กพย.	จุฬา	ฯ	ผู้แทน	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	สำานักงาน	ป.ป.ส.	อย.	กรมพัฒนาการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 และยังมีท่านอดีตประธานศาลฎีกา	 ศ.โสภณ	 รัตนากร	 ซึ่งท่าน
เป็นประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่พิจารณาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดเข้าร่วมรับฟังด้วย	 โดย
ท่านศ.โสภณได้สนทนากับอาจารย์สำาลีและกรรมการกฤษฎีกา	 2	 ท่านคือ	 ศ.พิชัยศักด์ิ	หรยางกูร	
และศ.แสวง	หลังการสัมมนาว่า	เห็นด้วยที่ไม่ควรบัญญัติให้พืชกระท่อม	กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ			
	 อาจารย์สำาลีมอบหมายให้ผมดำาเนินโครงการ	“จัดทำาร่างกฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อมและ
กัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย”	มีระยะเวลาดำาเนินการ	100	วัน	เพื่อจัดทำา
ร่างพระราชบัญญัติพืชยา	กัญชา	กระท่อม	พ.ศ.	....	(ฉบับประชาชน)	รวมถึงการศึกษากฎหมายกัญชา
ในต่างประเทศ	เพื่อจัดทำาความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	...)	พ.ศ.	....	ฉบับ
นำาเสนอโดย	นายสมชาย	แสวงการ	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	และคณะ	ซึ่งร่างกฎหมายที่เสนอโดย
สมาชิกสนช.ผ่านความเห็นชอบของสนช.จนประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	 (ฉบับที่	 7)	
พ.ศ.	2562	ทำาใหค้นไทยสามารถใช้กัญชา	กระท่อมทางการแพทย์เป็นคร้ังแรกในรอบ	40	ปี	อาจารย์สำาลี
ได้ประสานงานติดต่อกับคุณสมชาย	แสวงการเองอยู่เนืองๆ	ไม่ว่าจะดึกแค่ไหนก็ตาม		
	 ร่างพระราชบัญญัติพืชยา	กัญชา	กระท่อม	พ.ศ.	....	(ฉบับประชาชน)	ได้รับการเผยแพร่แนวคิดและ
สาระสำาคัญเป็นครั้งแรกในการประชุมโต๊ะกลม	การจัดการพืชกระท่อมและกัญชาเพื่อความมั่นคงด้าน
ยาและสุขภาพของสังคมไทย	ครั้งที่	 2	 เรื่อง	“การปฏิรูปกฎหมายเพื่อฟื้นฟูสมุนไพรกระท่อมและกัญชา	
เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย	และ	รฦกหน่ึงทศวรรษ	อาจารย์สุนใหญ่	(ผศ.ภญ.สุนทรี	วิทยานารถไพศาล)”	
เมื่อวันศุกร์ที่	15	กันยายน	พ.ศ.	2560	ณ	ห้องประชุม	1002	อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร	์คณะ
เภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
	 ชื่อของร่างพระราชบัญญัติพืชยา	 กัญชา	 กระท่อม	พ.ศ.	 ....	 มีการถกเถียงกันค่อนข้างมากของ
คณะทำางาน	ซึ่งมีอาจารย์สำาลีเป็นประธาน	โดยเฉพาะคำาว่า	“พืชยา”	อาจารย์สำาลีเห็นว่า	ไม่ควรใช้
คำาว่า	พืชเสพติด	 เพราะอาจารย์เห็นว่า	 กัญชา	กระท่อม	มีประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ	ผู้ป่วย
และประชาชนควรมีสิทธิเข้าถึง	ถ้ารู้จักใช้อย่างถูกวิธีก็ไม่ก่อให้เกิดโทษแต่อย่างใด	ในอดีตยังมีการนำา
ใบกัญชามาใช้ประกอบอาหาร	 ทำาให้ชูรส	 อยากอาหาร	 อาจารย์สำาลีเข้าร่วมประชุมคณะทำางานทุกครั้ง	
และยังไถ่ถามเรื่องสุขภาพคุณพ่อผมอยู่เสมอ	จนครั้งหลังๆ	อาจารย์ไม่ค่อยสบาย	นำ้าหนักลด	พูดแทบ
ไม่มีเสียง	
	 กล่าวได้ว่า	 อาจารย์สำาลีเป็นนักวิชาการที่ทำางานหนักอยู่ตลอดเวลา	 เสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม	
มิได้ทำาเพ่ือตนเอง	 เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการผลักดันให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด	 รวมถึงร่าง
พระราชบัญญัติพืชยา	กัญชา	กระท่อม	พ.ศ.	....	ท่ีอยู่ระหว่างการรณรงค์ผู้สนับสนุนให้ครบ	10,000	รายชื่อ		
ท่านที่สนใจเข้าชื่อสามารถดูรายละเอียดในเว็บไซต์	กพย.	http://www.thaidrugwatch.org/	(ถึง
กลางเดือนมีนาคม	2564	มีผู้เข้าชื่อเพียงประมาณสามพันรายชื่อเท่านั้น)
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อาจารย์สำาลี ใจดี กับการผลักดันการนวดไทย

และการแพทย์แผนไทย

ดร.ภก.ยงศักดิ์ ตันติปฎิก

อดีตผู้อำานวยการโครงการฟื้นฟูการนวดไทย

	 อาจารย์สำาลี	 ใจดี	 เป็นบุคคลสำาคัญที่ผลักดันให้การนวดไทยและการแพทย์แผนไทยมีบทบาท
ในระบบสุขภาพของประเทศมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	 30	 ปี	 การทำางานแบบ	 “กัดไม่ปล่อย”	 ของ
อาจารย์ทำาให้การนวดไทยและการแพทย์แผนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในระดับประเทศ	
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื ่อนการนวดไทยและการแพทย์แผนไทยของอาจารย์สำาลี	 ใจดีและคณะ	
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์สำาคัญ	3	ด้าน	ได้แก่

1. การสร้างและการจัดการความรู้ที่สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง 
	 อาจารย์สำาลีเริ ่มต้นการทำางานด้านนี้ด้วยการศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆที่
เกี่ยวกับสมุนไพรและการแพทย์แผนโบราณทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 โดยเฉพาะจีนและอินเดีย	
ในยุคต้นทศวรรษ	 2520	 อาจารย์สำาลีและคณะได้จัดทำาโครงการพัฒนาเทคนิคการทำายาสมุนไพร	
มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรทั้งจากตำาราในประเทศและต่างประเทศ	 รวมทั้งการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์	 เพ่ือเป็นพื้นฐานสำาหรับการวิจัยสมุนไพรในท้องถิ่นให้สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชนได้	 ผลงานสำาคัญคือหนังสือการใช้สมุนไพร	 เล่ม	 1	 และเล่ม	 2	 รวมทั้งสื่อสไลด์เผยแพร่เกี่ยวกับ
สมุนไพรและเทคนิคการปรุงยาสมุนไพรอย่างง่ายสำาหรับแก้ท้องเสีย	แก้ท้องผูก	ขับพยาธิ	เป็นต้น	ต่อมา
เมื่อกลุ่มศึกษาปัญหายาที่มีอาจารย์สำาลีเป็นประธานได้ออกมารณรงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้ยาชุดยา
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ซองที่ผู้ใช้แรงงานใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากการทำางานแต่เกิดปัญหาสุขภาพจากการใช้ยาตาม
มามากมาย	 อาจารย์สำาลีได้เล็งเห็นว่าการนวดไทยน่าจะเป็นการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมสำาหรับคนไทย
ในการแก้ปัญหาอาการปวดเมื่อยแทนการใช้ยาแก้ปวด	จึงได้จัดทำาโครงการฟื้นฟูการนวดไทยขึ้นในป	ี
2528	ซึ่งอาจารย์สำาลีเป็นประธานโครงการ	ด้วยความร่วมมือกับหมอแผนโบราณจากสมาคมแพทย์แผน
โบราณต่างๆ	มีการจัดทำาแบบแผนการนวดไทยในงานสาธารณสุขมูลฐาน	จัดการฝึกอบรมการนวดไทย
สำาหรับชาวบ้านทั้งสี่ภาคร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน	และต่อมามีการจัดการ
อบรมการนวดไทยร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จำานวนมากทั่วประเทศ	เป็นเวลากว่า	20	ปี	มีผู้
ผ่านการอบรมการนวดไทยขั้นพื้นฐาน	(2-3	วัน)	ไม่น้อยกว่า	8,000	คน	นอกจากนี้	ยังมีการจัดทำาโครงการ
วิจัยผลของการนวดไทยในการบำาบัดอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อ	 โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลศูนย์บางแห่ง	 ซึ่งเป็นการพิสูจน์ประสิทธิผลทางคลินิกของการนวดไทยในสถานบริการ
สาธารณสุขเป็นครั้งแรกของประเทศ	 ทำาให้แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขหลายท่านที่ร่วมโครงการเห็น
ประโยชน์ของการใช้การนวดไทยในงานบริการสาธารณสุข	และมีส่วนในการสนับสนุนและผลักดันการ
นวดไทยในระบบสุขภาพของประเทศในเวลาต่อมา	 ในด้านองค์ความรู้ของการนวดไทย	 โครงการฟื้นฟู
การนวดไทยยังร่วมมือกับครูหมอนวดไทยผู้ทรงคุณวุฒิทำาการสังคายนาความรู้การนวดไทยในการบำาบัดโรค
รวมท้ังผลิตหมอนวดไทยรุน่ใหม่ท่ีมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	มีความสามารถในการนวด
ตามแบบแผนที่จัดทำาโดยคณะวิทยากรหมอนวดไทย	ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทำางานฟื้นฟูการนวดไทย	
มาจากการถอดความรู้ท่ีอยู่ในตัวคน	คือหมอนวดไทยผู้ทรงคุณวฒุิที่มีประสบการณ์ภาคปฏิบัติจำานวนหนึ่ง	
ออกมาเป็นความรู้ที ่ปรากฏและสามารถนำาไปถ่ายทอดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น	 ได้มีการตีพิมพ์เป็น
หนังสือและเอกสารเผยแพร่ต่างๆ	 จากการทำางานนี้ไม่น้อยกว่า	 38	 รายการ	 ปัจจุบันยังมีการนำาความรู้
เหล่านี้ไปใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย	และ
การฝึกอบรมการนวดไทยในระดับผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อผลักดันแก้ไขนโยบายและกฎหมาย 
	 นอกจากการทำางานของโครงการฟื้นฟูการนวดไทยที่เป็นเครือข่ายของสมาคมมูลนิธิและ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว	 อาจารย์สำาลียังได้ริเริ่มก่อตั้งสมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นเครือข่ายของสมาคม	ชมรมและมูลนิธิด้านการแพทย์แผนไทยทั่วประเทศเมื่อปี	2536	สมาพันธ์ฯ
มีบทบาทสำาคัญในการเสนอต่อผู้กำาหนดนโยบายให้แก้ไขกฎหมายควบคุมการประกอบโรคศิลปะที่ยัง
กีดกันไม่ให้เกิดการพัฒนาการแพทย์แผนโบราณของประเทศ	มีการเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้
อย่างต่อเน่ือง	 ได้แก่	 การทำาหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ประธานรัฐสภา	 ประธาน
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข	สภาผู้แทนราษฎร	เพื่อเสนอให้แก้ไขกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ	และการจัดงานสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการประกอบ
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โรคศิลปะที่รัฐสภา	ข้อเสนอเชิงนโยบายและกฎหมายและการสร้างความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการแพทย์
แผนโบราณของไทยดังกล่าวมาข้างต้น	ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่มีต่อการแพทย์แผนโบราณ
ของกระทรวงสาธารณสุขในเวลาต่อมา	 กล่าวคือ	 ทำาให้มีการยกเลิกการใช้คำาว่า	 การประกอบโรคศิลปะ
แผนโบราณ	และนิยามที่จำากัดให้ใช้ได้เฉพาะความรู้ที่สืบทอดกันมาอันมิใช่หลักวิทยาศาสตร์เท่านั้น	และ
มีการเพิ่ม	“การนวดไทย”	เป็นประเภทหนึ่งของการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	ทำาให้
เกิดผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	ประเภทการนวดไทย	ขึ้นเป็นครั้งแรก	นับตั้งแต่มีการ
ยกเลิกการนวดแผนโบราณในพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ	พ.ศ.	2479	เป็นต้นมา	และ
เกิดหลักสูตรการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย	 ประเภทการนวดไทย	 ของคณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทย์แผนไทย	 ซึ่งอาจารย์สำาลีเข้าไปมีบทบาทในการผลักดันในสมัยที	่ นพ.วิชัย	 โชควิวัฒน	
เป็นประธานคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	ในต้นทศวรรษ	2550
	 ในเรื่องที่เกี่ยวกับยาจากสมุนไพร	อาจารย์สำาลีได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะอนุกรรมการ
พิจารณายาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 อาจารย์สำาลีได้อาศัยเครือข่ายคนทำางานสมุนไพรและ
การแพทย์แผนไทยในพ้ืนที่ปฏิบัติงานระดับโรงพยาบาลชุมชนและในส่วนกลางในการทำาให้เกิดบัญชียา
จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นครั้งแรกของประเทศ	 ในปี	 2542	และมีการปรับปรุงหลายครั้ง
สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	ซึ่งรายการยาในบัญชียาจากสมุนไพรดังกล่าวมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อบริการ
การแพทย์แผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ	 เพราะเป็นรายการยามาตรฐานที่ใช้อ้างอิง
ในการเบิกจ่ายเงินของระบบประกันสุขภาพระบบหลักของประเทศ
	 อาจารย์สำาลียังมีส่วนสำาคัญในการผลักดันเชิงนโยบายด้านการแพทย์แผนไทยในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เมื่อได้เข้าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ	โดยร่วมกับคุณหมอพงษ์พิสุทธิ์	จงอุดมสุข	ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน	สำานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	และคณะทำางานผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดไทย	จัดทำาข้อเสนอบรรจุบริการ
นวดไทยในชุดสิทธิประโยชน์ที่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะจ่ายเงินสมทบให้กับหน่วยบริการที่
ให้บริการนวดไทยตามมาตรฐานที่กำาหนด	 ซึ่งเป็นผลสำาเร็จในปี	 2550	 และเป็นจุดเริ่มต้นสำาคัญที่ทำาให้
บริการการแพทย์แผนไทยสามารถปักธงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและมีพัฒนาการสืบเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน

3. การเสริมสร้างจิตสำานึก สมรรถนะ และจริยธรรมของหมอนวดไทย แพทย์แผนไทยและผู้ร่วมงาน
	 ในการทำางานโครงการฟื้นฟูการนวดไทยที่อาจารย์สำาลีชูธงไว้ว่า	“ร่วมสานต่อวิชาของบรรพชน	
เพื่อเกื้อกูลผู้คนพ้นโรคภัย”	มีคณะบุคคลเข้ามาร่วมกันผลักดันการทำางานอย่างเป็นกระบวนการ	ได้แก่	
หมอแผนโบราณ	พระภิกษุสงฆ์	อาจารย์นักวิชาการ	คนทำางานในระบบราชการ	และอาสาสมัคร	 โดยมี
วิทยากรหมอนวดไทยของโครงการฟื้นฟูการนวดไทยที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเป็นกำาลังสำาคัญ
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ในการทำาให้การเผยแพร่การนวดไทยไปสู่ประชาชนในทุกภาคและเกือบทุกจังหวัดของประเทศประสบ
ความสำาเร็จ	สิ่งสำาคัญที่อาจารย์มุ่งมั่นและให้ความสำาคัญคือ	การสร้างจิตสำานึก	สมรรถนะและจริยธรรม
ของหมอนวดไทย	แพทย์แผนไทยและผู้ร่วมงาน	เพื่อให้การทำางานเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน	เพราะ
ไม่ได้เอาผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
	 ในการสร้างจิตสำานึกดังกล่าวนี้	อาจารย์สำาลีได้ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างผ่านการทำางาน	ทำาให้
ผู้เข้ามาร่วมในขบวนการฟื้นฟูการนวดไทยมั ่นใจว่า	เป็นการทำางานที่ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวแฝงเร้น	
โดยอาจารย์ทำางานภายใต้มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและมูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็น
องคก์รสาธารณประโยชน์ไม่แสวงกำาไร	 ท่ีมีอาจารย์เป็นประธานมูลนิธิฯ	และทำางานน้ีโดยไม่รับค่าตอบแทน	
มีการจัดทำารายงานการเงินของโครงการฯ	ทั้งเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุน	และรายรับ-รายจ่ายต่างๆ
ที่เกิดข้ึน	เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการโครงการฟื้นฟูการนวดไทยเป็นประจำา	โดยท่ีคณะกรรมการชุดนี้
มีผู้แทนจากสมาคมชมรมแพทย์แผนโบราณต่างๆ	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง
เป็นกรรมการ	มีการประชุมกันอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	20	ปี	(มีบันทึกรายงานการประชมุไม่น้อย
กว่า	90	ครั้ง)	การทุ่มเททำางานของอาจารย์สำาลีที่ผู้ร่วมงานทุกคนเห็นเป็นที่ประจักษ์	ก็มีส่วนกระตุ้น
ให้ผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับการร้องขอให้เข้ามาช่วยผลักดันงานเข้ามาร่วมงานด้วยความเต็มใจ
	 ในด้านสมรรถนะของหมอนวดไทยและแพทย์แผนไทย	โครงการฟื้นฟูการนวดไทยริเริ่มให้มีการ
จัดฝึกอบรมเสริมความรู้สำาหรับหมอนวดไทย	โดยเฉพาะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน	
ได้แก่	กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์	การตรวจแยกอาการปวด	การปฐมพยาบาล	ปัญหาจากการใช้
ยาแก้ปวด	รวมทั้งทฤษฎีการแพทย์แผนไทยและเภสัชกรรมไทย	และเส้นประธานสิบ	ซึ่งเป็นความรู้ที่ยัง
ไม่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรการแพทย์แผนโบราณในสมัยน้ัน	การฝึกอบรมเป็นการอบรมแบบเข้มข้น
มีการประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียนและการปฏิบัติท่ีมีเกณฑ์การตัดสินผลการสอบแบบเดียวกับ
สถาบันการศึกษาในระบบปกติ	
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	 ในด้านจริยธรรมวชิาชีพ	อาจารย์สำาลีผลักดันให้เครือข่ายหมอนวดไทยและแพทย์แผนไทยท่ีมาร่วม
กิจกรรมกับโครงการฟื้นฟูการนวดไทย	จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยร่วมกัน	เพื่อทบทวนจริยธรรม
แห่งวิชาชีพเป็นประจำาทุกปี	จัดทำาและรับรองจริยธรรมแห่งวิชาชีพการนวดไทยและคำาปฏิญาณของ
แพทย์แผนไทย	ซึ่งประยุกต์มาจากจริยธรรมวิชาชีพทางการแพทย์ที่เป็นสากล	แต่นำามาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ในพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยซ่ึงเป็นพิธีกรรมแบบด้ังเดิม	พิธีไหว้ครูแบบใหม่นี้ยังคงปฏิบัติสบืเน่ืองมาตั้งแต่
ปี	2529	จนถึงปัจจุบัน

คุณูปการต่อสังคมไทย
	 การขับเคลื่อนการนวดไทยและการแพทย์แผนไทยที่ริเร่ิมโดยองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
ร่วมกับสมาคมชมรมแพทย์แผนโบราณเป็นกรณีศึกษาหนึ่งที่ทำาให้เห็นว่าอาจารย์สำาลี	 ใจดี	 ในฐานะผู้นำา
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมนี้ได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการฟื้นฟูและพัฒนาภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของชาติแขนงน้ี	 และไดส้ร้างผลงานสำาคัญที่นำาไปใช้ในการเสนอรายงานต่อองค์การ
การศึกษา	วิทยาศาสตร์	และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	 (UNESCO)	เพื่อรับรองให้	“นวดไทย”	เป็น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ	ซึ่งประสบความสำาเร็จเมื่อวันที่	12	ธันวาคม	
2562
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	 วันที่	7	เมษายน	2562	เป็นวันที่ไม่เคยลืม	ทั้งที่รู ้ว่าอาจารย์ต้องเดินทาง	เพราะตอนไปเยี่ยม
อาจารย์ตอนสิ้นเดือนมีนาคม	 เหมือนอาจารย์จะบอกลา	แต่หัวใจก็ยังไม่ยอมรับ	 ในใจวันนั้นมันก็ยังคิด
ว่าอาจารย์ยังอยู่ที่เดิม	ที่ที่รอรับโทรศัพท์ในคราที่มีทุกข์	 ไม่ว่าเรื่องอะไร	รู้ว่าอาจารย์รัก	อาจารย์เมตตา	
อาจารย์ปกป้อง	 ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดข้ึน	 มีอาจารย์ท่ีเข้าใจอยู่เสมอ	 ท้ังเร่ืองงาน	 เร่ืองความรู้สึก	 เรื่องส่วนตัว	
แถมบางครั้งก็ยังมาเพ่ือมารบกวนอาจารย์ด้วย	 จริงๆนะไม่มีสักคร้ังท่ีขอให้อาจารย์ช่วยแล้วอาจารย์ไม่ช่วย	
(นำ้าตาไหลอีกแล้ว)	บางทีก็พลอยเรียกให้คนอื่นมาช่วย	อย่างพี่นิยดา	อาจารย์สำาลีก็ให้มาช่วยเรื่องการ
ตามสมุนไพรในยคุแรกๆของการทำางาน	 บางทีอดคดิไม่ได้ว่าการท่ีมาได้ไกลขนาดน้ีเพราะมีใครท่ีไม่เคยทิ้ง	
ทั้งๆที่เรียนเภสัชมหิดล	หลายคนสงสัยว่าทำาไมไปสนิทกับอาจารย์	นึกไม่ออก	รู้แต่ว่าจากปราจีนเข้าไป
กรุงเทพทีไร	 ก็ไปสิงอยู่ห้องอาจารย์	 นั่งดูอาจารย์ทำางาน	 นั่งกินกาแฟอาจารย์	 แถมไม่ช่วยงานอาจารย์
ทำางานอีกต่างหาก	เป็นอภิสิทธิชน	ไม่รู้อาจารย์ทนได้ไง	

คิดถึงอาจารย์สำาลี ใจดี

ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี



35

หัวใจอาจารย์อยู่กับผู้บริโภค 
	 นั่งดูอาจารย์ทำางาน	สงสัยว่าทำาไมคนมาหาอาจารย์มีหลากหลายสาขาจริงๆ	ทำาไมอาจารย์เก่งจัง	
ทำาไมอาจารย์รู้ไปทุกเรื่อง	อาจารย์อ่านเอกสารไปคุยไป	ทำาได้ไง	อาจารย์รู้ทั้งเรื่องชุมชน	เรื่องปัญหาการ
ใช้ยา	ในระดับประเทศ	เรื่องนอกประเทศ	แล้วคิดอะไรได้สวนกระแสจริงๆ	ที่จำาได้ชัดๆคือ	อาจารย์บอก
ว่าประเทศไทยจะนิกส์	เข็มเย็บผ้าสักเล่มยังทำาไม่ได้	ในใจตอนนั้นคิดว่า	เอ	ท่าจะจริง	กลับมารีบทำายา
จากสมุนไพร	 เมื่อทำาเข็มไม่ได้ก็ทำายาจากสมุนไพรนี่แหละ	 เราต้องพึ่งตนเองด้านยาให้ได้	 อาจารย์
ก็เน้นยำ้าเสมอ	เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค	ต้องทำายาให้ดี	มีมาตรฐาน	จนเพียรพยายามทำาโรงงาน	GMP/
PICS	ให้มูลนิธิ	เพราะชิพที่อาจารย์ฝังไว้ในหัว	“ผู้บริโภค	ผู้บริโภค	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค”	ทำาให้
ไม่มีข้อร้องเรียนไหนที่ผู้บริโภคไม่ได้รับการตอบสนอง	เพราะเป็นลูกศิษย์อาจารย์สำาลี	ใจดี

อาจารย์คนจริง ดื้อจริง ทำาให้คนไว้วางใจได้อย่างไม่มีข้อสงสัยว่าทำาไปทำาไม 
	 ในโลกของคนดื้อ	อาจารย์สำาลีคงอยู่แนวหน้า	อาจารย์ทำาโดยที่ไม่รู้ว่าจะชนะได้เมื่อไหร	่จำาได้
ตอนทำาเรื่องยาเอพีซี	ซึ่งมีคาเฟอีนทำาให้ติด	คนกินแอสไพรินจนกระเพาะทะลุทั้งบ้านท้ังเมือง	เฟนาซีติน
ก็มีรายงานการทำาให้แพ้แบบคาดเดาไม่ได้	บริษัทยามีเงิน	มีอำานาจมากมาย	พวกเราช่วยค้นงานวิชาการ
มาท่วมหัว	 เขาก็เอามาแก้ได้ทุกครั้ง	 อาจารย์ไม่เคยท้อ	แถมไปฟื้นฟูการนวด	 เพื่อเอาไปแทนยา	สิ่งที่ยัง
ฝังอยู่ในหัวคือ	แค่สองมือนะต้อม	ไม่ต้องลงทุนอะไร	รักษาได้ตั้งหลายโรค	ทำาให้การนวดไทยกลับฟื้นคืน
มาจากการทำางานที่เป็นวิทยาศาสตร์	 เป็นระบบ	ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย	ความสุภาพ	ความเป็น
วิชาชีพ	สัมมาชีพ	ของการนวด	ยกระดับความน่าเชื่อถือให้กับการนวดไทย	โชคดีที่มีพี่ยงศักดิ์	เภสัชกรที่
อุทิศชีวิตให้กับการนวดไทยและอาจารย์	พ่ียงก็น่ังวาดรูปไป	อาจารย์ก็ส่ังงานไป	ไม่ใช่เฉพาะพ่ียง	คนอื่นๆด้วย	
ทำาไมคนจำานวนมากมายยอมให้อาจารย์ใช้งานงกๆ	บางครั้งถูกบ่นอีกต่างหาก	คำาตอบคือเพราะอาจารย์
ไม่ได้ทำาเพื่อตัวเอง	ไม่ได้ทำาเพื่ออัตตาของตัวเอง	ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว	แต่อาจารย์ทำาเพื่อสิ่งที่อาจารย์เห็น
ว่ามันควรทำา	 และทำาอย่างไม่ท้อ	 อย่างกรณียาเอพีซี	 สุดท้ายอาจารย์ก็ชนะ	 ไม่ใช่เพราะข้อมูลที่ช่วยกัน
ค้นเอามาสู้กับบริษัทยา	แต่เพราะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข	นายแพทย์อรรถสิทธิ์	เวชชาชีวะ	เซ็น		
ซึ่งก็อาจเป็นเพราะว่าท่านรัฐมนตรีเชื่อมั่นในอาจารย์	

อาจารย์อยู่เบื้องหลังการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร
	 แพทย์แผนไทยและหมอนวดไทย	ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเคารพรักอาจารย์มาก	
เพราะพวกเขาเกิดมาจากความเมตตาของอาจารย์	 ก่อนปี	พ.ศ.	 2540	 ได้ส่งคนไปเรียนนวดกับทีมของ
อาจารย์ที่มีการอบรมที่จังหวัดพิษณุโลก	บอกอาจารย์ว่าไม่มีเงินค่าอบรม	มีแต่ค่ารถ	อาจารย์ก็ให้ไป
อบรม	ส่งไปสองคน	ใช้เงินตัวเองให้น้องไป	พออบรมกลับมาน้องเขาเป็นหมอนวดที่ดีมาก	เมื่อเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจ	คนตกงานทั้งประเทศ	จึงขอทุนกองทุน	ZIP	ให้ทีมของอาจารย์มาอบรมนวดให้คนตกงานและ
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รับคนเหล่านั้นเข้ามาทำางานเป็นหมอนวดในโรงพยาบาล	 พัฒนาจนเป็นสถาบันการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศร	และกำาลังได้รับให้เป็น	Center	of	Excellence	ด้านการแพทย์แผนไทยของกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	เพราะความเมตตาของอาจารย์แท้ๆ
	 สิ่งที่ภูมิใจที่สุดที่ทำาให้อาจารย์ได้คือช่วยดูแลหมอนวดที่ช่วยอาจารย์	คนที่สำาคัญคือปู่หวิน	(ถวิล	
อภัยนิยม)	 จนนาทีสุดท้าย	 และอาจารย์หมอนวดคนอื่นๆที่เคยช่วยงานอาจารย์ก็ได้พยายามดูแล
ให้มากที่สุด	ตอบแทนถึงที่สุด

 มรดกอาจารย์สำาลีที่อยู่ในใจ คือ อะไรที่คิดว่าดี ลงมือทำา อย่าหวั่นไหว ทำาคนเดียวก็ทำา 
(แต่ก็รู้ว่าเดี๋ยวก็มีคนมาช่วย)
	 นิสัยทำาไปไม่มีวันท้อ	ถ้าคิดว่ามันดี	คงมาจากอาจารย์ส่วนหน่ึง	คงมาจากอาจารย์ไม่เคยไม่ช่วยเหลือ
ถ้ามีอะไรให้อาจารย์ช่วยอย่างไม่มีข้อสงสัย	และหาคนมาช่วยได้ทุกครั้ง	ไม่อยากคิดว่าไม่มีอาจารย์แล้ว	
คิดแค่ว่าแต่ก่อนก็ไม่ค่อยได้ไปหาอาจารย์	แต่ก็มีอาจารย์อยู่ในใจ	ตอนนี้ก็คิดอย่างนั้น	แต่ก็ดีใจที่ผ่านไป	
จะครบ	1	ปี	สามารถเขียนถึงอาจารย์ได้แล้ว	อยากให้อาจารย์รู้ว่าอาจารย์อยู่ในใจ	อยู่ข้างๆเป็นกำาลังใจ
ให้ทำาสิ่งที่ถูกต้อง	และงานที่อาจารย์ฝากไว้	ทำาเรื่องกัญชาให้อาจารย์แล้วนะคะ	 เรื่องกัญชา	อดขำาไม่ได้	
เพราะเป็นคร้ังแรกที่อาจารย์โกรธเชิญออกจากกลุ่มเพราะไม่	response	เลยเอาแต่อ่าน	แต่ก็สั่งสมมา
จนทำางานให้อาจารย์ได้	สัญญาว่าจะทำาอย่างสมดุลเพื่อการเป็นยาที่การบริโภคได้รับการคุ้มครอง

	 	 	 			 						 	 	 	 คิดถึงอาจารย์สำาลี	ใจดี
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ต้อม
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อาจารย์สำาลี กับ การพัฒนาระบบยา 

“เรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน มุ่งมั่นอนาคต

กำาหนดเป็นฝ่ายกระทำา”

 ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

กพย. 

	 นับได้ว่าอาจารย์สำาลีให้ความสำาคัญกับระบบยาเป็นอย่างมาก	ได้ทำาการศึกษาวิจัย	ลงทำางานใน
พื้นที่	และรณรงค์	ตลอดจนผลักดันนโยบาย	เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาระบบยา	บทความนี้	มุ่งเน้น	นำาเสนอ
บทบาทของอาจารย์สำาลีในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบยา	เส้นทางขบวนการปฏิรูประบบยา
เพื่อประชาชน	โดยค้นคว้า	อ้างอิงจากงานเอกสารวิชาการ	งานวิจัย	และข่าว	ผลงานของอาจารย์สำาลี
ที่สำาคัญ	 ได้แก่	 การก่อต้ังกลุ่มศึกษาปัญหายา,	 การมีส่วนร่วมในนโยบายแห่งชาติด้านยาและบัญชียาหลัก
แห่งชาติ,	 การแก้ปัญหายาในชนบท	 (ยาชุดยาซอง),	 การริเริ ่มห้องยาชุมชน,	 การต่อสู้เรื่องสิทธิบัตร
ยาที่มิชอบ,	การต่อต้านการส่งเสริมการขายยาที่ไร้จริยธรรม,	การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	และ	
กพย.	เป็นต้น	
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	 สรุปอย่างย่อ	แบ่งได้	8	ประเด็น	ดังนี้
	 1.	บทบาทเภสัชกรเพื่อชุมชนเพื่อสังคมเพื่อชนบท
	 2.	ยาชุดยาซอง	สเตอรอยด์	ยาไม่เหมาะสม
	 3.	แพทย์แผนไทย	การแพทย์ทางเลือก	การนวดไทย
	 4.	นโยบายแห่งชาติด้านยา	และบัญชียาหลักแห่งชาติ	
	 5.	สิทธิบัตรยา	ยาราคาแพง	
	 6.	การจัดหายา	การผลิตยาในโรงพยาบาล	
	 7.	พฤติกรรมการสั่งยา	การใช้ยาสมเหตุผล	จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา	
	 8.	การเข้าถึงพืชยา	กัญชา	กระท่อม

 ลำาดับเหตุการณ์เกี่ยวกับระบบยาของประเทศไทยและงานท่ีอาจารย์สำาลีผลักดันหรือมีส่วน
ร่วมอย่างมาก	(รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมในหนังสือ	“เขย่าสังคม	ด้วยปัญหายา	พลิกประวัติศาสตร์	
4	ทศวรรษ”,	กลุ่มศึกษาปัญหายา	2561)
	 …….
	 2515	อาจารย์สำาลี	ใจดี	เริ่มรับราชการที่	คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 2515-2519	การสำารวจบทบาทเภสัชกรชุมชน	โดยเครือข่ายนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	รุ่น
ปีต่างๆ	มีการลงพื้นที่ในชนบทด้วย	
	 2516	ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน	มีการออกไปหาความหมายโดยนิสิตนักศึกษามากมาย	
	 2518	อาจารย์สำาลี	 ใจดี	อาจารย์สุนทรี	วิทยานารถไพศาล	อาจารย์จิราพร	ลิ้มปานานนท	์
อาจารย์ธิดา	ถาวรเศรษฐ์	อาจารย์จันทร์เพ็ญ	วิวัฒน์	และเครือข่าย	ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มศึกษาปัญหายา	
เมื่อ	8	มีนาคม	(วันสตรีสากล)	มุ่งรณรงค์เพื่อแก้ปัญหายาในชุมชน
	 2519-2520	การสำารวจการใช้ยาของชุมชน
	 2519-2523	การถวายความรู้แก่พระสงฆ์ที่วัดต่างๆ	 เช่น	วัดทองนพคุณ	วัดสามพระยา	มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
	 2520	การบุกเบิกงานศึกษาด้านเภสัชศาสตร์สังคม	ท่ีคณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 2520-2522	การติดตามการใช้ยาสูตรเอพีซีในเมืองไทย	
	 2521	กศย.เริ่มรณรงรงค์การใช้ยาจากสมุนไพร	
	 2520-2523	การศึกษารูปแบบต่างๆของการใช้ยาในเมืองไทย
	 2520-2523	การศึกษาการใช้ยาผิดประเภท
	 2522-2523	การทดลองรูปแบบร้านขายยาในชุมชน
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	 2523	การแนะนำาทฤษฎีแพทย์จีน	:	รายงานการรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นสำาหรับงานวิจัย	/	โครงการ
พัฒนาเทคนิคการทำายาสมุนไพร
	 2523	การนำาเสนอการใช้ยาชุดในเมืองไทย	:	รายงานการวิจัย	/	สำาลี	ใจดี	และคนอื่นๆ	(รวบรวม
ข้อมูล	2522-2523)
	 2523	การริเริ่มจัดทำาจดหมายข่าวกลุ่มศึกษาปัญหายา
	 2524	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน	(ทุน	Bread	for	the	World)
	 2524	ประเทศไทยมีการประกาศนโยบายแห่งชาติด้านยาฉบับแรกเมื่อเดือนเมษายน	และมี
ฉบับต่อมา	คือ	พ.ศ.	2536	และ	2554		ฉบับล่าสุด	คือ	พ.ศ.	2563	-	2565
	 2524	การประกาศรายการบัญชียาจำาเป็นฉบับแรก	เมื่อ	กรกฎาคม	ซึ่งต่อมามีการจัดทำามาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้	ระยะหลังมีรายการยาสมุนไพร	และแยกเรื่องวัคซีนออกมาต่างหากอีกด้วย	
	 2524	การอภิปรายสถานการณ์การใช้ยาในประเทศไทย	ในการสัมมนา	“การใช้ยาให้เหมาะสม
กับเศรษฐกิจและสังคมไทย”	ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
	 2524	โครงการวิจัย	สถานการณ์ของอุตสาหกรรมยาในเมืองไทย	
	 2524	นิทรรศการจุฬาวิชาการ	ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มีเร่ืองบรรษัทยาข้ามชาติในเมืองไทย	
	 2525	โครงการศึกษาวิจัย	ยาบรรษัทข้ามชาติในเมืองไทย
	 2525	การจัดทำาหนังสือ	“การใช้สมุนไพร”		โครงการพัฒนาเทคนิคการทำายาสมุนไพร	;	คณะ
ผู้วิจัย,	สำาลี	ใจดี	และคนอื่น	ๆ	;	กองบรรณาธิการ,	วิบูลย์	โชคชัยวัฒนพร	และคนอื่น	ๆ
	 2526	การจัดประชุมวิชาการ	“ปัญหาการใช้ยาของชุมชน”
	 2527	ระบบงานผลิตยาในโรงพยาบาลชุมชน	:	รายงานการวิจัย	/	สำาลี	ใจดี	และคนอื่น	ๆ 
	 2527	คู่มือการใช้ยา	/	กำาพล	ศรีวัฒนกุล,	บรรณาธิการ	(อ	สำาลี	ร่วมเป็น	บรรณาธิการ	และร่วม
เขียน)
	 2528	รับเชิญเข้าร่วมประชุมกับองค์การอนามัยโลก	เรื่อง	Rational	Use	of	Medicine	
	 2530	แนวทางในการจัดหายา	(ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ)	 :	 (ช่วงเก็บข้อมูล:	ตุลาคม	
2529-ธันวาคม	2530)	:รายงานการวิจัย	/	สำาลี	ใจดี
	 2530	นโยบายและกลยุทธในการควบคุมราคายา	=Policy	&	 trategies	on	drug	pricing	
regulation	/	สำาลี	ใจดี	และ	คนอื่นๆ
	 2530	การใช้ยาในโรงพยาบาล	=	Drug	utilization	in	the	hospital	/physician’s	behaviour	
on	prescription	/	สำาลี	ใจดี	และคนอื่นๆ
	 2531	รายงานโครงการเภสัชสู่ชนบท	คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (กุมภาพันธ์	
2524	-	กันยายน	2531)	/	โดย	สำาลี	ใจดี	และ	บุญอรรถ	สายศร
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	 2533		ประเมินโครงการเภสัชใช้ทุน	กรณีศึกษา	การจัดซื้อยาโดยชื่อการค้าในหน่วยงานราชการ	
=	Drug	purchasing	by	trade	name	in	government	hospital	/	สำาลี	ใจดี	สุนทรี	วิทยานารถไพศาล	
และ	จิราพร	ลิ้มปานานนท์
	 2533	เภสัชกรกับการพัฒนาสาธารณสุขในภาครัฐ	/	สำาลี	ใจดี	และคนอื่นๆ
	 2534	ริเริ่มจดหมายข่าวยาวิพากษ์	โดย	กศย.	(แทนจดหมายข่าวกลุ่มศึกษาปัญหายา)
	 2534	ทะเบียนตำารับยาในเมืองไทย	/	บรรณาธิการ:	สำาลี	ใจดี,	สุนทรี	วิทยานารถไพศาล,	ยุพดี	
วาณิชยชาติ	
	 2535	จัดต้ังหน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม	(วจภส.,	Soial	Pharmacy	Research	
Unit)	ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 2535	เภสัชกรกับการพัฒนาสาธารณสุขในภาครัฐ	:	รายงานวิจัย	/	สำาลี	ใจดี
	 2536	ร่วมก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย	(มพท.)	
	 2536	จริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม	=	Pharmacy	:	code	of	ethics	/	สำาลี	ใจดี
	 2537	รายงานโครงการเสริมสร้างจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม	/	สำาลี	ใจดี	และคนอื่นๆ
	 2537	การวางแผนกำาลังคนด้านเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน	=	 [Pharmacist	manpower	
planning	in	community	hospitals]	:	ช่วงเก็บข้อมูล	ตุลาคม	2536-กันยายน	2537	:	รายงาน
การวิจัย	/	สำาลี	ใจดี	และคณะ
	 2538	ทศวรรษท่ีเก้าเภสัชกรไทย	 :	ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการใช้ยา
ที่เหมาะสม	/	บรรณาธิการ:	สำาลี	ใจดี	...	[และคนอื่นๆ]
	 2540	คอร์รัปชั่นของธุรกิจยา
	 2545	จริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมและการนำาไปสู่การปฏิบัติ	=	Pharmaceutical	ethics	
and	implementation	/	สำาลี	ใจดี	และคนอื่นๆ	บรรณาธิการ
		 2550	ร่างพระราชบัญญัติยา	พ.ศ....(ฉบับประชาชน)/	บรรณาธิการ:	สำาลี	ใจดี,	วรวิทย์	กิตติวงศ์
สุนทร	และวรรณา	ศรีวิริยานุภาพ
	 2551	หลักพื้นฐานการนวดไทย	/	มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา.	กรุงเทพฯ	
	 2552	เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา	=	Ethical	criteria	for	medicinal	drug	
promotion	/	ผู้แปล:	สำาลี	ใจดี	และคนอื่นๆ
	 2552	การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบยา	ประจำาปี	2552	ที่ปรึกษา:	สำาลี	ใจดี	
	 2552	ตำาราการนวดไทย	เล่ม	1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่	4		/	ยงศักดิ์	ตันติปิฎก,	สำาลี	ใจดี,	บรรณาธิการ
	 2552	คู่มือการนวดไทยเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ		โดยสำาลี	ใจดี	และคณะ		
	 2552	ยาวิพากษ์	จัดทำาร่วมกันระหว่าง	กพย	และ	กศย	จนถึงปัจจุบัน
	 2553	หลักพื้นฐานการนวดไทย	/	มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา.	กรุงเทพฯ	:	ฉบับ	2553
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	 2554	 รายงานสถานการณ์ระบบยาประจำาปี	 2553/	 แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนา
ระบบยา	 คณะเภสัชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;	 กองบรรณาธิการ	 นิยดา	 เกียรติยิ่งอังศุลี	 (สำาลี	 ใจดี	 ที่
ปรึกษา)
	 2554:	30	ปี	พัฒนาการนโยบายแห่งชาติด้านยาของไทย	(2524-2554)	บรรณาธิการ	นิยดา	
เกียรติยิ่งอังศุลี	และยุพดี	ศิริสินสุข	ที่ปรึกษา:	สำาลี	ใจดี
	 2554	ขบวนการสานต่อ	หนึ่งศตวรรษยืนหยัดเพื่อสังคม	:	เสม	พริ้งพวงแก้ว	/	นิยดา	เกียรติยิ่ง
อังศุลี	และคนอื่นๆ	บรรณาธิการ
	 2555	คัมภีร์แผนนวดในตำาราเวชศาสตร์ฉบับหลวง	รัชกาลที่	5	/	ผู ้ปริวรรตและถ่ายทอด	
พิมพ์พรรณ	ไพบูลย์หวังเจริญ	;	[จัดทำาโดย]	มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ,	มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา,	มูลนิธิ
พัฒนาการแพทย์แผนไทย.
	 2555	ตำาราการนวดไทยบำาบัด	/	ผู้เขียน	ประพจน์	เภตรากาศ,	สุรเกียรติ	อาชานานุภาพ	;	[จัดทำา
โดย]	มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ,	มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา,	มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย.
	 2555	ตำาราสมุฏฐานโรคและการวินิจฉัย	/	ผู้เขียน	ประพจน์	เภตรากาศ,	พินิต	ชินสร้อย	;	มูลนิธิ
เพื่อเด็กพิการ,	มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา,	มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย.
	 2559	ตำาราการนวดไทย	เล่ม	1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่	5		/	ยงศักดิ์	ตันติปิฎก,	สำาลี	ใจดี,	บรรณาธิการ
	 2561:	เขย่าสังคมด้วยปัญหายา	พลิกประวัติศาสตร์	4	ทศวรรษ	กลุ่มศึกษาปัญหายา	ที่ปรึกษา	
สำาลี	ใจดี	และ	นิยดา	เกียรติยิ่งอังศุลี
	 2561	ตำาราการนวดไทยบำาบัด	๒	และ	๓	/	ผู้เขียน	พระครูอุปการพัฒนกิจ	และคนอ่ืนๆ.	
กรุงเทพฯ	:	มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา,	2561.
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กำาเนิดภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและ

เภสัชสาธารณสุข

รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์

ประธานมูลนิธิเภสัชชนบท

กำาเนิดเภสัชศาสตร์สังคม
	 อาจารย์สำาลี	ใจดี	ได้นิยามบทบาทเภสัชกรไว้ว่า	ผลิตยา	บริการเภสัชกรรมและเภสัชเพื่อสังคม	หรือ	
Product/Patient/Social	เมื่อมีสามองค์ประกอบ	การเรียนการสอนและการเรียนรู้ของเภสัชศาสตร์
บัณฑิตจะครบสมบูรณ์	วิทยาศาสตร์	สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เป็นพื้นฐานสำาหรับการศึกษาระดับ
ปริญญา	ในการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ต้องประมวลภาพรวมและนำาศาสตร์พื้นฐานมาเชื่อมโยงกับ
เภสัชศาสตร์	การเติมเภสัชศาสตร์สังคมเป็นหนึ่งในสามฐานวิชาการนั้น	เภสัชศาสตร์สังคมจะเป็นฐาน
บ้านสำาคัญที่ทำาให้บ้านเภสัชศาสตร์มั่นคงแข็งแรง	 ในการจะทำาให้ฐานมั่นคง	ต้องมีภาควิชา	เพื่อให้เกิด
กลไกและกำาลังคนที่จะไปพัฒนาฐานความรู้		
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 การให้กำาเนิดภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคม ก็เหมือนทั้งการคลอดบุตรและการสร้างบ้าน 
การคลอดบุตรต้องการความรักความเมตตา	อดทนประคบประหงมดูแล	และการสร้างบ้านก็ต้องวาง
รากฐานให้มั่นคง	อาจารย์สำาลีจึงเป็นทั้งมารดาและสถาปนิกไปพร้อมกัน	อาจารย์สำาลีได้สร้างโครงการ
ภาควิชาเภสัชสาธารณสุขข้ึนก่อนเป็นหน่ออ่อน	ร่วมกับบรรดาคณาจารย์ในคณะเภสัชศาสตร์	จุฬาฯ	กว่า
สิบท่านที่เห็นพ้อง	 เพื่อให้กำาเนิดภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคม	 อ.สำาลีได้เป็นผู้นำาในการวางรากฐานที่
สำาคัญ	ดังปรากฎจากรายงานของโครงการจัดตั้งภาควิชาที่สามารถประมวลไว้เพื่อการเรียนรู้ดังนี้

โครงการภาควิชาเภสัชสาธารณสุข
	 อาจารย์สำาลีได้ก่อตั้งโครงการจัดตั้งภาควิชา	โดยมีจุดกำาเนิดจากคณะกรรมการจัดการวิชากลาง
ของคณะเภสัชศาสตร์	จุฬาฯ	ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับรายวิชาใหม่ทางด้านเภสัชศาสตร์สังคมและเภสัช
สาธารณสุข	 และได้พัฒนาขึ้นเป็นโครงการภาควิชาเภสัชสาธารณสุข1	 ในปี	 พ.ศ.	 2533	 เพื่อรับผิดชอบ
การเรียนการสอนในสาขาเภสัชสาธารณสุขตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต	 (ฉบับปรับปรุง)	พ.ศ.2533		
โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายวิชาการ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ให้ดำาเนินการพัฒนาอาจารย์	สร้างวิธี
การเรียนการสอน	ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ภายใต้ชื่อโครงการหน่วยวิชาการเภสัชศาสตร์สังคม2	เป็น
เวลา	3	ปี	(พ.ศ.2534	–	2536)	ต่อมาในปีพ.ศ.2537	ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นโครงการจัดตั้งภาควิชา
เภสัชศาสตร์สังคม3  
	 ในระยะก่อร่างสร้างบ้านนั้น	ที่ห้องทำางานเล็กๆในคณะเภสัชศาสตร์	จุฬาฯ	ไม่มีใครเลย	เพราะ
คณาจารย์มีที่ทำางานอยู่ในภาคต่างๆกันหมด	ในระยะแรก	ผมจึงเป็นอาจารย์คนแรกและคนเดียวที่มารับ
การดำาเนินงานจากสมองของบรรดาคณาจารย์	โดยมีเจ้าหน้าที่	คือคุณลัดดา	หนูสมจิต	ที่ช่วยเป็นธุระใน
ธุรการและธุรกรรมต่างๆ	เป็นที่ทำางานที่	“จิ๋วแต่แจ๋ว	หรือ	Small	is	Beautiful”	จริงๆ	

 การทำางานที่สำาเร็จมักเป็นแบบเล็กไปใหญ่ฉันใด การกำาเนิดเภสัชศาสตร์สังคมก็เป็นเช่นนั้น 
	 หลังจากการดำาเนินการเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น	 ในระยะแรกมีคณาจารย์สังกัดอยู่กับภาควิชา
เภสชักรรม	มีอาจารย์ประจำา	7	คน	ลาศึกษาต่อ	2	คน	และมีบุคลากรสนับสนุนรวม	3	คน	ในการ
คัดเลือกอาจารย์	 อาจารย์สำาลีมีแนวความคิดให้โครงการจัดตั้งภาควิชาฯมีนโยบายเฉพาะในการสรรหา
อาจารย์จากผู้ท่ีมีประสบการณ์การทำางานด้านสาธารณสุข	 หรือการคุ้มครองผู้บริโภค	 ใช้วิธีทำาความเข้าใจ
กันล่วงหน้าก่อนเชิญชวนให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามกระบวนการท่ีคณะฯและมหาวิทยาลัยกำาหนด	
ผู้สมัครต้องผ่านการสอบทั้งข้อเขียนและการสัมภาษณ์	ภายหลังจากผ่านการสอบ	อาจารย์ใหม่จะได้รับ

1	ตามมติของคณะกรรมการประจำาคณะเภสัชศาสตร์	ครั้งที่	13/2533	ลงวันที่	12	กันยายน	2533
2	ดูรายละเอียดในโครงการจัดตั้งหน่วยวิชาการด้านเภสัชศาสตร์สังคม	30	กรกฎาคม	2533		
3	ตามมติของคณะกรรมการประจำาคณะเภสัชศาสตร์	ครั้งที่	4/2537	ลงวันที่	7	เมษายน	2537												
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โอกาสให้ทดลองปฏิบัติราชการตามระบบที่มหาวิทยาลัยกำาหนดก่อนที่จะบรรจุเป็นอาจารย์ประจำาของ
โครงการจัดตั้งภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมต่อไป	ทั้งนี้	 อาจารย์สำาลีมีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์อย่างจริงจัง	เมื่อแรกเริ่มจัดตั้งโครงการจัดตั้งภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคม	ได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากทบวงมหาวิทยาลัยจำานวน	 2	 ทุน	 ซึ่งอาจารย์ในภาควิชาฯ	 คือ	
อ.วิทยา	กุลสมบูรณ์	และ	อ.ยุพดี	ศิริสินสุข	ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานก่อนในระยะแรกได้รับทุนพัฒนาอาจารย์
ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
โครงการจัดตั้งภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคม (ภสส.) 
	 อาจารย์สำาลีได้ผลักดันโครงการจัดตั้งภาควิชาฯให้เกิดเป็นภาควิชา	โดยได้ดำาเนินการขอจัดตั้ง
เป็นภาควิชามาตั้งแต่ปีพ.ศ.2533	โดยกำาหนดพันธกิจและจุดมุ่งหมายของภาควิชาดังนี้	
 ภสส.	มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอน	และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตเภสัชศาสตร	์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์สังคม	มีความคิดแบบองค์รวม สามารถศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สำานึกถึงบทบาทของตนเองต่อวิชาชีพและต่อสังคม	สามารถ
ประมวลและนำาความรู้ด้านต่างๆไปใช้ได้อย่างมีการบูรณาการ	ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมยังมีหน้าที่
ในการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ	โดยการศึกษาวิจัยแบบสหสาขาวิชา	ตลอดจนการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม	และนำาเสนอทางเลือกในการพัฒนาเภสัชกรรม	การสาธารณสุขและสังคม	
 จุดมุ่งหมายของภาควิชา	ภสส.	คือ	การมีบทบาทนำาในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน
เภสัชศาสตร์สังคม	และนำาองค์ความรู้มาพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและวิชาชีพในสายเภสัชกรรม	
ตลอดจนการให้บริการด้านวิชาการต่อสังคม	โดย	ในฐานะที่เป็นองค์กรทางวิชาการ	ทำาหน้าที่รับผิดชอบ
ดำาเนินภารกิจต่างๆ	ดังนี้
 (1) จัดการเรียนการสอน
	 1.1	สร้างและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลแบบต่างๆ	เพื ่อผลิต
เภสัชศาสตรบัณฑิตให้มีความคิดแบบองค์รวม	มีความรู้และความสามารถในการบริหารเภสัชกรรม-
บริการสาธารณสุข	และมีความเชี่ยวชาญใน	“สาขาวิชาเภสัชสาธารณสุข”	ซึ่งเน้นการบริหารจัดการ
ระบบยา	และปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการ	ควบคุม-คุ้มครอง สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยและสาธารณชน
ในด้านสุขภาพ-ยา-อาหาร-เครื่องสำาอางและสิ่งแวดล้อม	ทั้งในภาครัฐและเอกชน
	 1.2	ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเภสัชสาธารณสุขในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	
เพื่อทำาหน้าที่ช้ีนำาในการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนาการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับระบบยาและ
สุขภาพ		
 (2) การวิจัย มุ่งเน้นการวิจัยเชิงนโยบายท่ีเก่ียวกับระบบสุขภาพ	(Health	Systems	Research)	
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบยาของประเทศ	การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
การผลิตและพัฒนากำาลังคนด้านเภสัชกรรม	และสนับสนุนการปฏิบัติการวิจัยสหสาขาวิชาด้านเภสัชศาสตร์
สังคม		
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 (3) การบริการวิชาการแก่สังคม	มุ่งเน้นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง	(Self	Care)	และ
การใช้ยาที่เหมาะสม	(Rational	Use	of	Drugs)	ในส่วนของประชาชน		ให้การศึกษาต่อเนื่องแก่บุคลากร
สายวิชาชีพที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการพัฒนาสาธารณสุขด้านยา	ตลอดจนการให้ข้อคิดเห็น
ต่อสังคมในสถานการณ์เภสัชศาสตร์สังคมที่เกิดขึ้น

 ผลการดำาเนินงานของโครงการจัดตั้งภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคม
	 อาจารย์สำาลีได้ขับเคลื่อนทีมเภสัชศาสตร์สังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการจัดตั้งภาควิชา
เภสัชศาสตร์สังคม	ผลการดำาเนินงานของโครงการนี้	ตามภารกิจหลัก	3	ด้าน	ประกอบด้วย	
 (1) การสร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเภสัชศาสตร์สังคม	ในวิชาที่เกี่ยวข้องกับ	
ระบบยาและสุขภาพตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข	มีรายวิชาที่รับผิดชอบในระดับ
ปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น	12	รายวิชา	เป็นวิชาบังคับ 4 วิชา โดยเนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตั้งแต่
ปีแรก คือ วิชาเภสัชศาสตร์สัมพันธ์ วิชาสาธารณสุข วิชาเภสัชสาธารณสุข และ วิชานิติเภสัชและ
จริยธรรม	โดยแต่ละวิชาจะมีนิสิตประมาณ	170-220	คน	การจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Active 
Learning, Problem Solving และ Problem-based Learning	โดยเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้
ทันสถานการณ์	และมีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน	
 ในระดับบัณฑิตศึกษาได้ร่วมกับโครงการจัดต้ังภาควิชาบริหารเภสัชกิจ	เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ)	ในระยะก่อตั้ง	
มีนิสิตปริญญาเอก	11	คน	และ	ปริญญาโท	1	คน	ต่อมาได้รวมกันเป็น	ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและ
บริหาร
 (2) การวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม	ดำาเนินการวิจัยเชงิระบบ	และสนับสนุนการปฏิบัติการวิจัยแบบ
สหสาขาวิชา คณาจารย์จะทำางานวิจัยเป็นทีมในหัวข้อที่เป็นปัญหาสำาคัญ	เฉพาะด้าน	ประกอบด้วย
การวิจัยด้านระบบยาและระบบสุขภาพ ด้านกฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค และ ด้านเศรษฐศาสตร์
ทางยา		ในการวิจัยมีการประสานงานกับเครือข่ายนักวิชาการภายนอกและหาแหล่งทุนสนับสนุนเฉพาะ
ในแต่ละด้าน	นอกจากจะมีการนำาผลการวิจัยไปสร้างหรือพัฒนาระบบแล้ว	ยังได้นำามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
 (3) การบริการวิชาการเภสัชศาสตร์สังคม คณาจารย์โครงการฯเป็นวิทยากรให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมทั้งของคณะเภสัชศาสตร์และหน่วยงานภายนอกในด้านการพัฒนาสุขภาพด้วยยาและ
การคุ้มครองผู้บริโภค	คณาจารย์โครงการฯมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
สายเภสัชศาสตร์สังคมของคณะเภสัชศาสตร์ที่เปิดใหม่หลายแห่ง		โดยร่วมกำาหนดเนื้อหารายวชิา	
การสอนและเป็นกรรมการร่างหลักสูตร	คณาจารย์ได้เข้าร่วมการเสนอความเห็นและชี้นำาสังคมในเรื่อง
ที่เป็นปัญหาทางด้านยา	เภสัชกรรมและสาธารณสุข	เช่น	กรณีทุจริตจัดซื้อยา การปฏิรูประบบสุขภาพ 
การกระจายอำานาจด้านสุขภาพ พระราชบัญญัติยา และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
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		 การทบทวนความพยายามในการจัดต้ังภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมในระยะแรก	ทำาให้เห็นวิสยัทัศน์
และการขับเคลื่อนของอาจารย์สำาลีที่เด่นชัดและจริงจัง	กระทั่งมาเป็นภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและ
บริหาร	 และเมื่อได้ดำาเนินการต่อมาก็มีผลงานที่แสดงให้เห็นความเจริญเติบโตของเภสัชศาสตร์สังคม
มากขึ้นอีก	ชี้ให้เห็นว่า	การทำาการใดใด ต้องเชื่อมั่น มั่นใจ มุ่งมั่น และมั่นคง 
 อาจารย์สำาลี มีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วน จึงสามารถเป็นผู้นำาพาให้เกิดกลไกเภสัชศาสตร์
สังคม
	 คุณูปการดังกล่าวไม่เพียงทำาให้เกิดเภสัชศาสตร์สังคมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น	แต่
ยังขยายตัวไปในคณะเภสัชศาสตร์	ของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศไทย	ตลอดจน	ทำาให้เภสัชศาสตร์
สังคมได้เป็นเสาหลักหนึ่งในสามเสาของวิชาชีพเภสัชกรรมที่สภาเภสัชกรรมยอมรับในองค์ประกอบ
ของวิชาชีพจนถึงในปัจจุบัน

___________________________________________
เอกสารอ้างอิง
(1)	รายงานการประเมินตนเองของภาควิชา	ในระบบประกันคุณภาพวิชาการ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
					โครงการจัดตั้งภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคม	คณะเภสัชศาสตร์	พ.ศ.	2544	สิงหาคม	2545
(2)	บทสรุปย่อ	รายงานการดำาเนินงานของโครงการจัดตั้งภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคม	2545
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ครูสามัญชน คนธรรมดา :

น้อมคารวะด้วยสายตาลูกศิษย์

 ภก.ภาณุโชติ ทองยัง

มูลนิธิเภสัชชนบท

ใครคือสำาลี ใจดี
	 หากใครได้ยินเพียงแค่ช่ือ	“สำาลี	ใจดี”	ก็คงจะคาดเดาเอาว่าบุคคลผู้นี ้น่าจะมีลักษณะเป็น
คนเรียบร้อย	นิ่มนวล	อ่อนหวาน	แต่เมื่อได้มาเจอตัวจริงของท่านแล้ว	สิ่งที่คาดเดาไว้ตั้งแต่แรกคงจะผิด
อย่างถนัด	เพราะลักษณะต่างๆของท่านค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับชื่อ	ด้วยรูปร่างหน้าตาที่เหมือนสามัญ
ชนคนธรรมดาๆแบบเราๆท่านๆ	ภายใต้ใบหน้าที่ไร้เครื่องสำาอาง	สวมเสื้อเช้ิตแขนยาวและกระโปรงจีบยาว
เกินเข่า	ท่าทางมุ่งมั่น	จริงจัง	และกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลา	และหากใครได้เข้ามาใกล้ชิดกับท่าน
จะยิ่งแปลกใจมากขึ้นไปอีกในหลายๆเรื่องดังที่จะได้เล่าสู่กันฟังในลำาดับต่อไป

เริ่มเป็นลูกศิษย์
	 วันแรกที่พวกเราได้ก้าวเข้ามาในรั้วคณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วันน้ันเป็นวันแรก
ที่เราได้พบกับอาจารย์หลายๆท่าน	นิสิตเภสัชศาสตร์น้อยคนนักที่จะจดจำาอาจารย์สำาลีได้	เพราะบุคลิก
ธรรมดาๆของท่านอาจจะไม่เด่นจนสะดุดสายตาผู้คนนัก	จวบจนกระท่ังพวกเราได้ผ่านข้ึนช้ันปีท่ี	๓	และได้เริ่ม
เรียนวิชาท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรมมากข้ึนอีกหลายวิชา	พวกเราได้เรียนวิชาสรีรวิทยา	(Physiology)	และ
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วิชาน้ีเองที่ทำาให้พวกเราได้พบกับท่าน	(ด้วยลีลาการสอนที่ห้วนและกระชับด้วยภาษาที่ค่อนข้างเร้าใจ)	
ในการเรียนการสอน	ท่านพยายามกระตุ้นให้พวกเราได้คิดมากกว่าท่องจำาดังเช่นที่เราเคยเรียนกันมา
ในอดีต	แม้ว่าการสอนแบบนี้จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับพวกเรามากพอสมควร	แต่ในขณะเดียวกัน
ก็สร้างความลำาบากให้กับพวกเราไม่น้อย	 เพราะพวกเราส่วนใหญ่เติบโตทางการศึกษามาพร้อมกับระบบ
การเรียนการสอนแบบท่องๆจำาๆมาตั้งแต่เล็ก	และยิ่งมาเข้าเรียนในคณะที่ต้องใช้ความจำาอย่างสูงสุด	
ทำาให้พวกเรามักอับจนปัญญาที่จะคิดคำาตอบที่ท่านมักถามอยู่เนืองๆไม่ได้	ยิ่งตอนสอบ	ข้อสอบของท่าน
จะย่ิงทำาให้พวกเราคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะต้องท่องอะไร	ข้อสอบของท่านเป็นข้อสอบที่เราต้องประยุกต์
ความรู้เพื่อมาใช้กับชีวิตอย่างแท้จริง	ลองดูตัวอย่างข้อสอบปีที่ผมเจอก็ได้	“จงอธิบายกระบวนการ 
Active transport กับกระบวนการทางสังคม”	เป็นไงครับ	ข้อสอบข้อนี้เล่นเอาบรรดาเซียนที่หลับหู
หลับตาท่องตกสวรรค์ไปตามๆกัน	แต่สำาหรับศิษย์ที่เข้าใจหลักการและสามารถประยุกต์ได้คงจะตอบได้
ไม่ยากเย็น	แต่จะมีสักกี่คน?

กิจกรรมทำาให้ได้เรียนรู้กัน
	 ในระหว่างการศึกษาอยู่ในคณะเภสัชศาสตร์	พวกเรามีกิจกรรมหลากหลาย	 ท้ังกิจกรรมประเพณี	
เช่น	งานรับน้อง	งานคืนสู่เหย้า	กีฬา	ฯลฯ	ไปจนถึงกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆมากมาย	เช่น	งานค่าย	งาน
เภสัชเพื่อชุมชน	งานเคลื่อนไหวทางวิชาชีพ	ฯลฯ	และหากใครได้เข้ามาทำากิจกรรมเพื่อสังคม	เพื่อชุมชน	
เพื่อวิชาชีพ	 คงปฏิเสธไม่ได้ว่าจะไม่รู้จักอาจารย์สำาลี	 แม้ท่านจะไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง	 แต่หลายๆ
ครั้งท่านก็ได้ฝากคำาแนะนำาต่างๆมากับอาจารย์ท่านอื่นๆ	รวมทั้งรุ่นพี่ในชมรมของพวกเรา	หลายๆครั้ง
ที่ท่านมักจะตั้งคำาถามให้พวกเราได้คิดถึงสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งสำาคัญในการทำากิจกรรมของพวกเรา	เช่น	
จุดมุ่งหมายในการทำากิจกรรม	จุดมุ่งหมายของวิชาชีพ	ปัญหาสาธารณสุขในสังคม	ไปจนกระทั่งถึงปัญหา
ระดับนโยบายของประเทศ	ซึ่งถ้าเป็นปัญหาประเภทหลังๆ	ก็เล่นเอาพวกเราซึ่งด้อยสติปัญญามาต้ังแต่
เด็กมึนไปหลายวัน	 บางครั้งท่านมักจะเรียกพวกเราไปที่ห้องพักของท่านและตั้งคำาถามหรือกระตุ้นให้
พวกเราได้ทบทวนสิ่งที่เราได้ทำา	 หรือคิดค้นกิจกรรมใหม่ๆที่มีประโยชน์มากกว่าเดิม	 หลายครั้งที่พวกเรา
ต้องแอบเส่ียงที่จะไม่ขึ้นไปหาท่าน	 เพราะรู้ว่าขึ้นไปทีไรสมองน้อยๆของพวกเราคงต้องถูกใช้งานอย่าง
สาหัสสากรรจ์แน่ๆ	แต่สิ่งเหล่านี้แหละที่ได้ฝึกให้พวกเราเริ่มใช้เหตุผลในการวิเคราะห์สิ่งต่างๆอย่างเป็น
เหตุเป็นผลมากขึ้น	(อันจะเป็นประโยขน์แก่ตัวเราเองในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต)	
	 หลายต่อหลายครัง้	ที่มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในวิชาชีพเภสัชกรรม	หรือในวงการสาธารณสุข	และ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนคนไทย	ท่านมักจะชวนกัลยาณมิตรและบรรดาลูกศิษย์ลูกหามานั่งถกปัญหา
และพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกัน	ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้แหละที่ทำาให้พวกเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง	
ทั้งจากท่านและรุ่นพี่ๆมากขึ้นๆโดยไม่รู้ตัว
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ก่อนจะเป็นเภสัชกร
	 เม่ือจะขึ้นปีท่ี	๕	 เป็นช่วงที่พวกเราต้องตัดสินใจเลือกวิชาเลือกกัน	 วิชาเลือกหลายๆวิชามีคน
แย่งกันลงทะเบียนเรียนกันมากมายจนถึงกับต้องมีการคัดออก	แต่พวกเราจำากันได้ว่าในปีนั้นเป็นปีแรก
ที่มีวิชาเลือก	๒	วิชาเกิดขึ้นมาใหม่	และเป็นวิชาเลือกที่ไม่มีใครแย่งกันเลือก	คือ	วิชาเภสัชสาธารณสุข 
และ	วิชานโยบายและการวางแผนด้านสุขภาพ	 ทำาให้ผมและเพ่ือนๆอีกกลุ่มหน่ึงได้มีโอกาสเขา้มาเรียน
วิชาเลือกทั้ง	๒	นี้อย่างไม่มีคู่แข่ง	ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ทางด้านการศึกษาที่มีประโยชน์ต่อการ
จบมาเป็นเภสัชกรของพวกเรามากทีเดียว	เพราะพวกเราได้มีโอกาสเรียนรู้ในหลายๆเรื่องที่จำาเป็นต่อ
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม	เช่น	บทบาทหน้าที่ของเภสัชกรที่พึงมีต่อสังคม	ระบบงานสาธารณสุข
ในหลากหลายด้าน	ตั้งแต่เรื ่องใกล้ๆตัวไปจนถึงเรื่องระดับนโยบายของประเทศ	จนผมอดเสียดายแทน
เพื่อนๆอีกหลายๆคนไม่ได้	 ที่ไม่มีโอกาสดีๆเช่นนี้	 เขาคงไม่รู้เลยว่าวิชาเหล่านี้แหละจะเป็นประโยชน์
มากมายต่อตัวเขาเองในบทบาทเภสัชกรในอนาคต	และแน่ละอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีส่วนสำาคัญในการ
ดูแลวิชาเลือกทั้ง	๒	นี้ก็คือ	อาจารย์สำาลี ใจด	ีนั่นเอง	การเรียนการสอนในวิชาเลือกทั้ง	๒	นี้นับเป็นสิ่ง
แปลกใหม่ในสายตาพวกเรา	พวกเราได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงๆและไม่ได้ปฏิบัติแต่ในห้องเรียนเท่านั้น	
พวกเรายังต้องออกไปเรียนรู้และปฏิบัติงานกับประชาชนกลุ่มต่างๆในสังคมอีกด้วย	หลายครั้งที่พวกเรา
ลงไปทำางานในชุมชน	ทำาให้ได้เรียนรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างเภสัชกรกับสังคมรอบๆตัวเรา	ซ่ึงนบัว่า
เป็นประสบการณ์ตรงที่มีค่ายิ่งของพวกเรามากทีเดียว	และอีกหลายครั้งเช่นกันที่พวกเราได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ตลอดจนถกเถียงกับนักวิชาการตลอดจนนักคิดที่เก่งๆทางด้านสาธารณสุขอีก
หลายท่าน	ทำาให้พวกเรากล้าพูด	กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น	และในระหว่างที่เรียนและได้ใกล้ชิดกับ
อาจารย์สำาลี	ท่านได้คอยกระตุ้นเสมอๆถึงสิ่งสำาคัญต่อวิชาชีพเภสัชกรรมและยำ้าเตือนไม่ให้พวกเราลืม
อย่างเด็ดขาด	สิ่งเหล่านี้คือ	จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ	รวมทั้ง	สิทธิผู้บริโภคตลอดจน
สิทธิผู้ป่วย

หว่านเมล็ดพันธุ์เภสัชกรที่ดีกลับคืนสู่สังคม
	 เม่ือพวกเราจบการศึกษา	ช่วงนั้นยังไม่มีการใช้ทุนเภสัชกรคู่สัญญา	แต่พวกเราก็ได้ตัดสินใจที่
จะเลือกออกไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนในชนบท	อาจารย์สำาลีและอาจารย์อีกหลายๆท่านได้
ให้กำาลังใจและคอยห่วงใย	ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบอยู่เสมอๆ	และการที่พวกเราได้รับการปลกูฝังในบทบาท
หน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรที่พึงกระทำาต่อสังคม	ตลอดจนได้รับการสั่งสอนให้เรานึกถึงประชาชนและ
ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ	จึงทำาให้พวกเรามีโอกาสได้กลับมาเกี่ยวข้องกับท่านอีก	ในฐานะบุคลากรร่วมวิชาชีพ	
และยิ่งทำาให้พวกเราได้เข้าใจท่านและยิ่งศรัทธาท่านมากขึ้นไปอีก
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	 พวกเราท่ีจบไปอยู่โรงพยาบาลชุมชน	จะมีชมรมเภสัชชนบท	ซ่ึงเกิดจากการรวมกลุ่มระหว่างรุ่นพี่	
เพื่อนๆและรุ่นน้องๆที่ทำางานในชนบท	ชมรมนี้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์เคลื่อนไหวเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางด้านสาธารณสุข	 โดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพ	และผลกระทบต่อประชาชน	ซึ่ง
หลายๆครั้งพวกเราได้รับคำาแนะนำาที่มีค่ายิ่งจากอาจารย์หลายๆท่านและที่สำาคัญคือ	อาจารย์สำาลี ใจดี 
ครูของพวกเรา	สิ่งต่างๆที่มีประโยชน์ต่อประชาชน	(โดยบทบาทของเภสัชกร)	หลายๆเรื่องส่วนหนึ่ง
มาจากคำาแนะนำาและพลังขับเคลื่อนของอาจารย์สำาลี	 เช่น	 การผลักดันอัตรากำาลังสายเภสัชกรรรมใน
หน่วยงานต่างๆ	การผลักดันให้มีเภสัชกรคู่สัญญา	การรณรงค์ปัญหายาที่ไม่เหมาะสม	ไปจนกระทั่งการ
ต่อต้านสิทธิบัตรยาไม่เป็นธรรม

ทุกเท้าที่ก้าวย่าง...เส้นทางที่ทอดยาว 
	 ยิ่งพวกเราได้เข้ามารณรงค์ในเรื่องต่างๆเหล่านี้	พวกเราก็เริ่มรู้จักท่านมากขึ้นเรื่อยๆ	ทั้งจากการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง	และจากประสบการณ์ที่รุ่นพี่ๆได้ถา่ยทอดให้ฟัง	ทำาให้พวกเราทราบว่าท่านมีจิตสำานึกท่ีดี
ต่อสังคมมาตั้งแต่สมัยก่อนยุค	๑๔	ตุลาด้วยซำ้าไป	มีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มศึกษาปัญหายา	เพื่อรณรงค์
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากยา	อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนไปจนถึงนโยบายด้านสุขภาพของ
ประเทศ	กิจกรรมที่กลุ่มศึกษาปัญหายาได้รณรงค์มีมากมาย	เช่น	รณรงค์ต่อต้านยาซองแก้ปวดสูตร	APC	
ยาชุด	 ยา	 Dipyrone	 ฯลฯ	 แม้ว่ากลุ่มศึกษาปัญหายาจะไม่ใช่องค์กรพัฒนาเอกชน	 (NGO)	 ที่มีชื่อเสียง
โด่งดังมากมายนัก	แต่ก็มีผลงานรณรงค์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	และหลายๆสิ่งที่กลุ่มศึกษาปัญหายาได้
รณรงค์ก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมไม่น้อยทีเดียว
	 นอกจากน้ี	 พวกเรายังทราบว่าท่านและกัลยาณมิตรจากหลากหลายสาขาวิชาชีพได้ร่วมกันรณรงค์
เคลื่อนไหวในเรื่องต่างๆที่มีประโยชน์แก่ส่วนรวมอีกมากมาย	เช่น	การผลักดันยาสมุนไพรให้อยู่ใน
บัญชียาหลักแหง่ชาติ	การรณรงค์ส่งเสริมการนวดไทย	การยกเลิกสูตรตำาหรับยาท่ีไม่เหมาะสม	การรว่มมือ
กับองค์กรต่างๆ	 (ชมรมแพทย์ชนบท	ชมรมเภสัชชนบท	องค์กรพัฒนาเอกชน	ฯลฯ)	 ในเรื่องการต่อต้าน
การทุจริตยา	การให้คำาแนะนำาแก่สื่อมวลชนในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางด้านสาธารณสุข

อีกด้านของอาจารย์ที่ไม่ค่อยมีใครรับรู้
	 ทุกๆวัน	อาจารย์ทำางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย	ท่านทำาส่ิงดีๆต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง	หลายๆคน
อาจจะคิดว่าชีวิตของอาจารย์คงจะมีด้านเดียว	คือด้านท่ีทุ่มเทให้กับงาน	สังคม	และประชาชน	แต่อาจารย์
ก็เฉกเช่นกับคนท่ัวๆไป	 ฟังบทเพลงเพ่ือชีวิตหรือไปชมภาพยนตร์ดีๆในบางโอกาสหรือร่วมรับประทานอาหาร
กับมวลหมู่กัลยาณมิตร	 แม้กระท่ังยังเคยข้ึนไปกล่าวอวยพรแก่คู่บ่าวสาวบนเวทีในงานแต่งงานของลูกศิษย์
ของท่านด้วยซำ้า	หลายๆคนอาจจะรู้สึกหงุดหงิด	จนถึงโกรธ	ยามที่ถูกท่านวิพากษ์อย่างตรงๆแรงๆ	แต่
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หากใครได้เข้ามาใกล้ชิดอาจารย์แล้วจะพบว่าแท้จริงแล้วท่านเป็นคนที่มีอารมณ์ขันมากทีเดียว	 บ่อยครั้ง
ที่เรามักจะได้ยินศัพท์	 และสำานวนวาจาที่เชือดเฉือนปนตลกจากท่านเสมอๆในยามที่ท่านวิพากษ์วิจารณ์
อะไรขึ้นมา
	 พวกเรามักจะได้สัมผัสถึงความห่วงใยท่ีท่านมีต่อลูกศิษย์เสมอๆ	ทราบมาว่าบางคร้ังท่านเห็นลูกศิษย์
ทำางานถึงมืดคำ่า	ท่านก็มักจะคอยถามไถ่ด้วยความห่วงใย	แม้กระทั่งหาอาหารมาให้รับประทาน	ยามที่
เภสัชกรบางท่านประสบปัญหาจากการนำาเสนอข้อเท็จจริงที่มีประโยชน์ต่อสังคม	(แต่ขัดผลประโยชน์
ของบริษัทผู้จำาหน่าย)	และถูกบริษัทฯฟ้องร้อง	เราจะเห็นท่านคอยให้กำาลังใจ	และช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ทุกวิถีทาง	และพร้อมที่จะลงมาลุยด้วย	ขอเพียงแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีแก่สังคมอย่างแท้จริง	กรณี
ทุจริตยาเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านได้ลงมาช่วยเหลือ	แนะนำากลวิธีต่างๆในการต่อสู้	(กับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ต่างๆ)	 อย่างเต็มที่	 และไม่เพียงแต่แวดวงเภสัชเท่านั้น	 ท่านยังลงไปให้คำาแนะนำาแก่	 ชมรมแพทย์ชนบท	
และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆอีกด้วย
	 บางครั้งพวกเราอาจท้อแท้	 เบื่อหน่าย	 และเริ่มจะหมดหวังกับเภสัชกรในสังคม	 ท่านก็พยายาม
ให้กำาลังใจและปลุกเร้าให้พวกเรามีความหวังและศรัทธากลับคืนมา	ท่านยังคงมีความหวังในตัวเภสัชกร
เสมอๆโดยเฉพาะน้องๆเภสัชกรรุ่นใหม่ๆที่ต้องไปใช้ทุนทั้งหลาย	อาจารย์จะมองเขาเหล่านั้นด้วยสายตา
ที่ห่วงใย	และคอยหาโอกาสช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อมในยามที่พวกเขาเหล่านั้นมีปัญหา	อาจารย์
มักจะเรียกพวกเขาเหล่านี้ว่าลูกๆ	และทุกครั้งที่ท่านพูดถึงลูกๆทั้งหลาย	นำ้าเสียงและแววตาของท่านจะ
เปี่ยมไปด้วยความหวังอยู่เสมอ	จนบ่อยคร้ังท่ีพวกเราแอบเอาไปนินทาว่า	“สงสัยจะมีอาจารย์สำาลีคนเดียว
ละมั้ง	ที่มีความหวังในเภสัชกรอยู่ตลอดเวลาไม่เสื่อมคลาย”	แต่ไม่รู้ว่าเหล่าลูกๆหรือเภสัชกรทั้งหลายจะ
รู้หรือไม่ว่า	ปัญหาทั้งหลาย	หลายต่อหลายเรื่องของพวกเราที่ได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีนั้น	มาจาก
พลังของท่านเป็นส่วนใหญ่
	 หลายๆสิ่งที่ท่านได้ทำา	 ได้เคลื่อนไหว	 คงจะทำาให้ฝ่ายตรงข้ามไม่พอใจ	 เพราะท่านไปขวางไม่ให้
เขากระทำาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	ท่านเป็นเพียงสามัญชนคนธรรมดาๆที่กล้ายืนท้าทายกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ๆหรือกระทั่งนักการเมืองที่มีอิทธิพล	ฯลฯ	หลายครั้งท่านโดนใบปลิวด่าทอ	
ใส่ร้ายป้ายสี	ซึ่งพวกเราคิดว่าท่านก็คงจะเหมือนปุถุชนเช่นเราๆท่านๆ	คงจะเหนื่อย	ท้อแท้ไปบ้าง	แต่
ไม่นานเราก็จะเห็นท่านลุกขึ้นมาสู้ต่อไป	สู้แบบผู้หญิงธรรมดาๆ ที่หาญกล้าท้าทายความไม่ยุติธรรม 
ความเหลื่อมลำ้าของสังคม	และแม้ว่าท่านจะมองสภาพปัญหาด้วยความห่วงใยและลุกขึ้นมาต่อสู้
แบบไม่ถอย	แต่ท่านก็ยังคงมองโลกในแง่ที่ดีและมองอย่างมีความหวังเสมอๆ
	 แม้ท่านจะจากไปแล้ว	ผลงานเพ่ือวิชาชีพเภสัชกรรม	เพื่อสังคมและเพื่อประชาชนจะจารึกอยู่ใน
ความทรงจำาของพวกเราตลอดไป	สมกับที่ท่านคือ	“สำาลี (จิต)ใจด”ี
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จิตวิญญาณอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคกับ

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของอาจารย์สำาลี

ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค 

	 คนเก่าแก่ที่รู้จักและเคยทำางานกับอาจารย์สำาลีมานาน	ย่อมเข้าใจนิสัยใจคอของอาจารยว่์าเป็น
คนมุ่งม่ันมากเพียงใร	 เม่ือต้ังใจทำาส่ิงใดแล้ว	 อาจารย์ไม่ล้มเลิกหรือท้อถอยเอาง่ายๆ	 จนมีคำาเปรียบเปรยว่า
อาจารย์ทำางานแบบ	“กัดไม่ปล่อย”	แต่คำาอธิบายในลักษณะเช่นนี้	อาจไม่สามารถทำาให้เยาวชนรุ่นหลังท่ี
ไม่มีโอกาสได้รู้จัก	ไม่เคยเรียน	หรือไม่เคยทำางานกับอาจารย์มาก่อน	จะเข้าใจถึง	“ความเป็นมนุษย์ผู้ย่ิงใหญ่”	
ของอาจารย์	เพราะเร่ืองท่ีอาจารย์สนใจและทำางานแบบ	“กัดไม่ปล่อย”	เป็นเร่ืองสำาคัญที่ไม่เคยมีใครคิดว่า
จะเกิดข้ึนได้จริงในประเทศกำาลังพัฒนาที่มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีอย่างประเทศไทย	 ผลงานการ
ต่อสู้ในเรื่องยาซองแก้ปวด	หรือเครื่องดื่มชูกำาลังของอาจารย์เข้าไปตั้งคำาถามอย่างจังกับผลประโยชน์ของ
กลุ่มผู้มีอิทธิพลในการกำาหนดนโยบายสาธารณสุขของประเทศในหลายยุคหลายสมัย	แต่เมื่อผลงานของ
อาจารย์สำาเร็จได้ส่งผลกระทบต่อระบบยาและระบบสุขภาพของประเทศไทยอย่างชัดเจน	ซึ่งส่งผลดีต่อ
สุขภาพของคนไทย	
	 ตัวอย่างผลงานระดับนโยบายที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดคือ	การผลักดันให้เกิด	“นโยบายแห่งชาติ
ด้านยาและบัญชียาหลักแห่งชาติ”	เมื่อการขับเคลื่อนเรื่องนี้ผนวกร่วมไปกับผลงานของนายแพทย์สงวน	
นิตยารัมภ์พงศ์	ผู้ริเริ่มและผลักดันให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลของรัฐ	ไม่ว่าจะเป็น
คนรำ่ารวยหรือยากจนเพียงไร	ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยก็สามารถรองรับได	้
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แตกตา่งจากระบบประกันสุขภาพของประเทศตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาที ่ไม่สามารถผลักดันให้
คนอเมริกันทุกคนได้เข้าถึงบริการสุขภาพ	ถ้าประเทศไทยไม่สามารถนำานโยบายแห่งชาติด้านยาและ
บัญชียาหลักแห่งชาติมาทำางานร่วมกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้	ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศก็คงจะล่มสลายอย่างที่พรรคการเมืองบางพรรคปรามาสไว้	
	 นโยบายแห่งชาติทางด้านยามีผลให้การใช้ยาเป็นไปอย่างสมเหตุผลและมีหลักฐานเชิงประจักษ์
รองรับ	ประชาชนคนไทยจึงได้รับการดูแลสุขภาพด้วยระบบบริการสาธารณสุขอย่างดี	รวมไปถึงนโยบาย
ให้เลือกใช้ยาช่ือสามัญที่ผลิตได้เองภายในประเทศ	ทำาให้อุตสาหกรรมยาของประเทศเข้มแข็งได้รับการ
พัฒนาให้เป็นที่พึ่งของคนไทย	แม้ว่าการพัฒนาท่ีผ่านมาไม่สามารถทำาให้เข้มแข็งได้มากเท่าท่ีอาจารย์สำาลี
วาดฝันไว้	 เน่ืองจากการเมืองและอิทธิพลของบรรษัทยาข้ามชาติที ่ผ่านมาผลักดันให้ประเทศไทย
ต้องยอมรับ	“สิทธิบัตรเภสัชภัณฑ์”	ก่อนเวลาอันควรแทนที่จะรับเพียง	“สิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิต”	
อุตสาหกรรมยาของประเทศไทยจึงไม่สามารถพัฒนาให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างอินเดีย
		 ระบบการศึกษาของวิชาชีพเภสัชกรรมทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยเป็นอีกผลงานที่มี
ความสำาคัญมาก	 โดยเฉพาะการแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทยที่อาจารย์สำาลีมีส่วนสำาคัญในการทำาให้
การนวดไทยและหมอนวดไทยกลับมามีบทบาทเคียงคู่กับการแพทย์และเภสัชกรรมแผนปัจจุบันใน
โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศได้	หลังจากที่ถูกทอดทิ้งมานานร่วมร้อยปี	ในปัจจุบัน	มีสถาบันการศึกษา	
สมาคมและหน่วยงานด้านสถานพยาบาล	 ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนทำาการฝึกอบรมหมอนวดไทย
ด้วยหลักสูตรที่คล้ายคลึงกับผลงานที่อาจารย์ได้เริ่มต้นไว้	หนังสือและองค์ความรู้เรื่องการนวดไทยที่
อาจารย์ผลักดันให้มีการพัฒนา	ยังคงจัดพิมพ์ขึ้นใหม่และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง	
	 ส่วนการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมแผนปัจจุบัน	 อาจารย์สำาลีมีบทบาทที่สำาคัญมากในการสร้าง	
“ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคม”	ขึ้นในคณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซึ่งในอดีตนั้น	คณะ
เภสัชศาสตร์ในสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญเฉพาะงานเภสัชกรรมชุมชน	และบางสถาบันฯ
มีแต่ภาควิชาบริหารเภสัชกิจที่เน้นการจัดการเรียนการสอนในเรื่องการบริหารจัดการและการตลาด
เป็นหลัก	
	 ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคม	คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่ีอาจารย์สำาลีก่อตั้งไว้นั้น	
มุ่งเปลี่ยนแปลงการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ให้มีมิติทางด้านสังคมที่ครอบคลุมในประเด็นของ
กฎหมาย	ระบาดวิทยา	 เศรษฐศาสตร์	พฤติกรรมศาสตร์	จริยศาสตร์	ประวัติศาสตร์	นโยบายด้าน
สุขภาพ	 การพัฒนาระบบยาและสุขภาพ	 รวมไปถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและการขับเคลื่อนสังคมที่มุ่ง
พัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคมในระบบสุขภาพให้เข้มแข็ง	โดยที่อาจารย์สำาลีแสดงให้คณาจารย์
ในภาควิชาเห็นเสมอว่าการจัดการเรียนการสอนในสาขาเภสัชศาสตร์สังคมนั้นเป็นรากฐานของวิชาชีพ
เภสัชกรรมที่มีความสำาคัญมาก	แล้วยังเป็นส่วนที่เติมเต็มให้สาขาบริบาลเภสัชกรรมและสาขาเภสัชกรรม
อุตสาหกรรมมีความสมบูรณ์ขึ้น	โดยในความคิดของอาจารย์สำาลีแล้ว	เภสัชกรทุกคนควรมีจิตวิญญาณ
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ของการรับใช้สังคม	มุ่งมั่นคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ป่วยที่ใช้ยา	และนั่นเป็นเหตุผลที่อาจารย์สำาลีผลักดัน
ให้เกิด	“ระบบเภสัชกรใช้ทุน”	ในปี	พ.ศ.	2532	เพื่อให้เภสัชกรที่สำาเร็จการศึกษาใหม่ทุกคนได้มีโอกาส
เข้าทำางานตอบแทนสังคมในระบบราชการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างน้อยสองปี	
	 แต่ในปัจจุบัน	 เป็นที่น่าเสียดายที่เภสัชกรไม่ต้องใช้ทุนในลักษณะดังกล่าวแล้ว	 เนื่องจากอัตรา
หรือตำาแหน่งการรับเข้าเป็นข้าราชการมีน้อย	ไม่เพียงพอรองรับเภสัชกรที่สำาเร็จการศึกษาใหม่ทุกคน
ทั้งที่ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีความต้องการเภสัชกรในงานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิเพื่อคุ้มครองดูแล
การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในครัวเรือนให้ถูกต้องและปลอดภยั	 ตราบเท่าที่ภาครัฐยังไม่สามารถ
จัดการกับการโฆษณาหลอกลวงในกลุ่มยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	รวมถึงเคร่ืองสำาอางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ผลงานมากมายท่ีกล่าวข้างต้น	อาจารย์สำาลี	ใจดี	ผู้ซ่ึงเป็น	“อาจารย์ธรรมดา”	คนหนึ่งในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยสามารถผลักดันเรื่องราวเหล่านี้ขึ ้นมาได้อย่างไร	ทั้งๆที่หน่วยงานภาครัฐจะทำากิจกรรม
ต่างๆในแต่ละงานได้ก็ต่อเมื่อมีนโยบายและกรอบการดำาเนินงานที่ชัดเจน	 มีกำาลังคนและงบประมาณ
สนับสนุนอย่างเพียงพอ	
	 สำาหรับการตอบคำาถามในประเด็นนี้ให้ถูกต้องอาจไม่ใช่เรื่องง่าย	แต่ผู้เขียนเชื่อมั่นว่า	ผลงานการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงของอาจารย์สำาลีทั้งหมดนั้นมาจาก	“จิตวิญญาณอิสระ”	ที่เชื่อมั่นในขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม	 ศักยภาพของเภสัชกรและภาคประชาสังคม	 รวมทั้งมีเป้าหมายที่ต้องการคุ้มครอง
ผู้บริโภคไทย	โดยกลยุทธ์สำาคัญที่อาจารย์นำามาใช้นั้น	มีหลากหลายและเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว	ซึ่งผู้เขียนขอทดลองนำาเสนอกลยุทธ์ต่างๆที่อาจารย์สำาลี
นำามาใช้เพื่อการถกเถียงแลกเปลี่ยนในวงวิชาการและอาจเป็นประโยชน์ต่อนักขับเคลื่อนทางสังคม
รุ่นใหม่ที่มีจิตวิญญาณอิสระเช่นเดียวกันและพร้อมที่จะร่วมกันสืบสานปณิธานในงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านยาและสุขภาพเฉกเช่นเดียวกับอาจารย์สำาลีต่อไป
	 กลยุทธ์ที่อาจารย์สำาลีนำามาใช้ขับเคลื่อนระบบสุขภาพและยา	มีอย่างน้อย	7	ประการ	ดังนี้
 กลยุทธ์ประการแรก	กระบวนการพัฒนางานของอาจารย์สำาลีมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่การสร้างความรู้
จากความจริงที่ได้มาจากประสบการณ์ในการทำางานลองผิดลองถูกกับพื้นที่จริง	 จนกลายเป็นต้นแบบที่
มีคุณค่าต่อสังคม	งานวิจัยชิ้นแรกคือ	งานการศึกษาการใช้ยาในชุมชน	ที่มีคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา
ร่วมลงไปสำารวจและสัมภาษณ์เก่ียวกับปัญหาการใช้ยาท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่จริงในช่วงทศวรรษท่ี	2510	-	2520	
จึงทำาให้เห็นปัญหาว่า	ชาวบ้านที่ยากจนขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องยา	มีพฤติกรรมบริโภคยาซอง
แก้ปวด	ยาปฏิชีวนะที่จัดเป็นยาอันตราย	แม้กระทั่งมียาควบคุมพิเศษ	รวมถึงยากล่อมประสาทที่จัดเป็น
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจำาหน่ายอยู่ในร้านชำาโดยทั่วไป	 บางครั้งก็จัดเป็น	 “ยาชุด”	 ชาวบ้านไม่ได้
ขาดแคลนยาอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจ	 แต่กลับมียาที่ไม่ปลอดภัยที่อาจส่งผลต่อชีวิตได้	 ดังนั้น	 แทนการ
มุ่งตีพิมพ์ผลงานการศึกษา	ซึ่งมักส่งผลให้มีผลงานอีกชิ้นหนึ่งขึ้นหิ้งเท่านั้น	อาจารย์สำาลีเลือกใช้กลยุทธ์
การสื่อสารสร้างเครือข่ายเพื่อให้โลกร่วมรับรู้ปัญหาการใช้ยาของคนไทย	
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 กลยุทธ์ประการที่สอง	การสื่อสารสร้างเครือข่ายที่อาจารย์สำาลีนำามาใช้ได้แก่	การนำาเสนอ
ปัญหาผ่านเวทีการสัมมนาปัญหาการใช้ยาหลายครั้ง	ทำาให้ได้พันธมิตรเพื่อนอาจารย์ที่หลากหลายมากขึ้น
รวมท้ังสื่อมวลชนเริ่มให้ความสนใจกับปัญหายาและสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ	แต่เรื ่องยาและสุขภาพ
เป็นงานวิชาการที่ค่อนข้างยาก	 การให้ข่าวเพื่อชี้ปัญหายากับสื่อมวลชนจำาเป็นต้องมีการ	 “ติว”	 นักข่าว
ให้รู ้เรื ่องเสียก่อน	แต่เพราะความเป็นครูของอาจารย์เอง	มักไม่ยอม	“ติว”	ให้แก่นักข่าวที่ไม่ได้มีการ
เตรียมตัวศึกษาเรื่องยามาล่วงหน้า	แถมซำ้ายังถูกดุด้วย	ในเวลาต่อมา	จึงเป็นที่รู้กันว่าถ้านักข่าวต้องการ
สัมภาษณ์อาจารย์	ต้องเตรียมตัวมาล่วงหน้า	จะมาแบบ	“กลวงโบ๋	ไร้สมอง”	ไม่ได้	ไม่งั้นก็ไม่ได้	“ข่าว”		
ดังนั้น	ความรอบรู้ในเรื่องยาและสุขภาพของนักข่าวสายนี้	 จึงสะสมเพิ่มมากข้ึนและให้ข้อมูลต่อยอด
ในเรื่องยากๆให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
	 จากการลงทำางานวิจัยในภาคสนาม	แล้วผลการศึกษาชี้ว่าคนไทยมีความเสี่ยงจากการใช้ยา
ที่อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและสุขภาพ	ข้อค้นพบเช่นนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์สำาลียอมรับไม่ได้	
จึงทำาหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเรียกร้องผ่านส่ือมวลชนให้รับผิดชอบกับปัญหาการ
ใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน	ส่งผลให้ข้อเสนอน้ีสร้างผลกระทบเป็นลูกระนาดถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของอุตสาหกรรมยา	และร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ขายยาที่ไม่ปลอดภัยให้แก่ชุมชนด้วย	ทำาให้เกิดการ
ตอบโต้จากเครือข่ายของกลุ่มผู้ที่เสียผลประโยชน์	 อาจารย์สำาลีกลายเป็นเป้าถูกโจมตีอยู่บ่อยครั้ง	 แต่
ยิ่งทำาให้อาจารย์และเครือข่ายพันธมิตรมีความเข้มแข็งมากข้ึน	ข่าวเกี่ยวกับยากลายเป็นหัวข้อที่สนใจของ
สังคมเพิ่มมากขึ้น	 แม้แต่ในสังคมโลก	 ดร.มาห์เลอร์	 อดีตผู้อำานวยการองค์การอนามัยโลกลงทุนมาเชิญ
อาจารย์ให้เข้าไปนำาเสนอปัญหาการใช้ยาในที่ประชุมองค์การอนามัยโลกในปี	ค.ศ.	1985	ด้วยตนเอง	
ยิ่งทำาให้อาจารย์สำาลีกลายเป็นท่ีจับตามองของประชาคมโลก	ในการประชุมกับองค์การอนามัยโลกครั้งนั้น	
อาจารย์สำาลีถูกจดจำาในฐานะ	“เจ้าแม่ยาชุด”	ซึ่งอาจารย์สำาลีมีส่วนแก้ไขความเข้าใจผิดของสังคมไทย
และสังคมโลกที่ว่าพื้นที่ยากจนมักขาดแคลนยา	ต้องเอายาจำาเป็นไปให้เพิ่ม	กลายเป็นว่าพื้นที่ที่ยิ่งยากจน	
ยิ่งมียาที่ไม่ปลอดภัยกระจายอยู่อย่างผิดที่ผิดทางมากมาย	การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง	จึงไม่ใช่การจัดหายา
ไปบริจาคให้	แต่ต้องเข้าไปจัดการระบบการใช้ยาและกำาจัดยาที่ไม่ปลอดภัยออกจากชุมชน	อาจารย์สำาลี
จึงมีส่วนอย่างยิ่งที่ทำาให้มุมมองในการแก้ปัญหาเรื่องการใช้ยาของประชาคมโลกเปลี่ยนแปลงไป
 กลยุทธ์ประการที่สาม	อาจารย์สำาลีให้ความสำาคัญกับการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชนและชุมชนอย่างต่อเน่ือง	 โดยเร่ิมจากการอบรมผู้นำาชุมชน	 ครูและพระภิกษุสงฆ์ท่ัวประเทศ	
เพื่อให้ช่วยถ่ายทอดความรู้เร่ืองการใช้ยาสู่ประชาชน	อาจารย์สำาลีสนับสนุนให้มีการทำาหนังสือและโปสเตอร์
เกีย่วกับการใช้ยาและสมุนไพรในชุมชน	ร่วมถึงการทำาภาพยนตร์เรื ่อง	“ยาชุด”	ที่ใช้นักแสดงเปน็
คนในชุมชนเอง	เรียกว่า	ทำาสื่อแข่งกับหนังขายยาทีเดียว		การศึกษาและทำาความเข้าใจชุมชนยังก้าวหน้า
ไปถึงขั้นที่มีการส่งเจ้าหน้าที่จาก	“กลุ่มศึกษาปัญหายา”	เข้าไป	“ฝังตัว”	ทำางานพัฒนาสุขภาพร่วมกับ
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ชุมชน	 ความรู้ความเข้าใจในชุมชนของอาจารย์นั้นจึงเป็นประสบการณ์ตรงที่มีเจ้าหน้าที่ทำางานเต็มเวลา	
แล้วยังเป็นพื้นท่ีทดลองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองการให้ความรู้เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้าน
สุขภาพของชุมชนด้วย	
	 ในที่นี ้	 ต้องเข้าใจด้วยว่า	 การแก้ปัญหาการใช้ยาของอาจารย์สำาลีนั้นก้าวไปถึงการแสวงหา
ทางเลือกใหม่จากภูมิปัญญาของชุมชน	 ซึ่งกลายเป็นที่มาของ	 “การฟื้นฟูศาสตร์การนวดแผนไทยและ
หมอนวดไทย”	ที่ไม่ได้รับการเหลียวแลจากระบบสาธารณสุขที่เป็นทางการของไทยมานานจนมีสถานะ
ทางสังคมตกตำ่า	ผลงานของอาจารย์ทำาให้ศาสตร์ของการนวดไทยถูกยกสถานะขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของ	
“การแพทย์แผนไทย”	เพื่อใช้ทดแทนยาแก้ปวดที่ได้ผลและปลอดภัย	แล้วยังเป็นการฟื้นฟูภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของการแพทย์แผนไทยอีกด้วย	
 กลยุทธ์ประการที่สี่ อาจารย์สำาลียืนหยัดใน	“ความซื่อสัตย์	ความดีและความถูกต้อง”	เมื่อเกิด
กรณีทุจริตการจัดซ้ือยาในกระทรวงสาธารณสุขโดยนักการเมืองในระดับรัฐมนตรีในช่วงปี	พ.ศ.	2542-2543	
คุณงามความดีของอาจารย์สำาลี	ทำาให้ได้เข้าไปมีบทบาทสนับสนุนในการคุ้มครองปกป้องคนดี	ทั้งแพทย์
และเภสัชกรให้พ้นภัยจากพิษของการเมือง	และเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆเพื่อนำาคนผิดเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมจนได้ในที่สุด
 กลยุทธ์ประการที่ห้า	อาจารย์สำาลีไม่เคยหยุดการเรียนรู้	เมื่อมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น	ทำาให้
อาจารย์สำาลีเริ่มขยายความสนใจประเด็นการแก้ไขปัญหาด้วยมิติทางกฎหมายและมิติในเชิงนโยบาย	ซึ่ง
ในท่ีสุด	 นำามาสู่การพัฒนาจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	 ในที่นี้	 ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเฉพาะ
การสอนกฎหมายและจริยธรรมในคณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซึ่งได้กลายเป็นต้นแบบ
ในการปรับหลักสูตรให้แก่มหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วประเทศ	ทั้งๆที่เดิมก่อนหน้านั้น	วิชากฎหมายไม่ได้เป็นที่
สนใจของนิสิตนักศึกษาเพราะเป็นเรื่องไกลตัว	ไม่รู ้จะเอามาประยุกต์ใช้อย่างไร	และบทบาทหน้าที่
ของเภสัชกรเป็นเพียงการปฏิบัติตามกฎหมายไปอย่างเซ่ืองๆ	 แต่สิ่งที่อาจารย์สำาลีวางรากฐานใหม่เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ในภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคม	คือ	การจัดให้มีเวทีวิชาการจากผู้เช่ียวชาญในประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในช่วง	พ.ศ.	2530	-	2545	รวมทั้งการจัดเวที	“วิพากษ์กฎหมายยา”	และการ
จัดทำา	“ร่างกฎหมายยาฉบับประชาชน”	เพื่อเป็นต้นแบบในการชี้ให้เห็นว่าบทบัญญัติในกฎหมายยาที่
สามารถคุ้มครองผู้บริโภคควรเป็นอย่างไร	เวทีวิชาการเหล่านี้เป็นที่มาของความเชี่ยวชาญในประเด็น
กฎหมายและจริยธรรมของอาจารย์ในภาควิชาหลายท่าน	รวมทั้งตัวผู้เขียนด้วย	ผู้เขยีนต้องขอกราบ
ขอบพระคุณในส่ิงที่อาจารย์สร้างและแฝงฝังไว้ในตัวผู้เขียนอย่างท่ีไม่รู้ว่าจะตอบแทนบุญคุณของ
อาจารย์อย่างไรได้
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 กลยุทธ์ประการที่หก	แหล่งทุนสนับสนุนงานของอาจารย์สำาลีนั้นเป็นที่สงสัยและถูกต้ังคำาถาม
หรือถูกโจมตีจากกลุ่มที่เสียประโยชน์มาโดยตลอด	การจัดการในเรื่องนี้	จึงต้องถูกต้องและโปร่งใส	โดย
แรกเริ่มนั้นอาจารย์สำาลีใช้เงินจากทุนวิจัยที่เหลือบ้าง	การเสียสละเงินส่วนที่เป็นค่าตอบแทนบ้าง	เมื่อ
สะสมรวมกับเงินจากการขายหนังสือและโปสเตอร์ความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน	จึงมีจำานวนเพิ่มมากขึ้นทุกที
และเพียงพอแก่การจัดกิจกรรมต่างๆแบบประหยัด	ต่อมาเริ่มขอรับการสนับสนุนจากเครือข่ายองค์กร
พัฒนาเอกชนด้านสุขภาพในต่างประเทศ	และในท่ีสุด	ปรับมาเป็นขอรับการสนับสนุนโดยตรงจากกระทรวง
สาธารณสุขและหน่วยงานภายในประเทศอย่างเช่น	กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	หรือ	สสส.	
	 การจัดการเรื่องเงินอย่างเข้มงวด	โปร่งใส	มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่ชัดเจนได้ทำาให้ข้อครหาที่ไม่ใช่
ข้อเท็จจริงตกไป	ไม่สามารถย้อนกลับมาทำาร้ายอาจารย์ได้
 กลยุทธ์ประการที่เจ็ด	การมีพันธมติรหรือเครือข่ายและการดำารงความเป็นพันธมิตรร่วมกับคนดี
ในแวดวงของหน่วยงานราชการและองค์การพัฒนาเอกชนที่มีจิตใจดีงามและพร้อมร่วมขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาที่เก่ียวเนื่องทางสังคม	ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องยาและสุขภาพ	ทำาให้อาจารย์สำาลีมีบทบาทช่วยเหลือ
และสนับสนุนกลุ่มต่างๆในหลายเรื่อง	หลากประเด็น	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพอื่นๆ	เช่น	รณรงค์เพื่อการ
ไม่สูบบุหรี่	เครือข่ายผู้ป่วย	สมุนไพร	หรือเกษตรกรรมทางเลือก	สารเคมี	แรงงาน	สิ่งแวดล้อม	ศิลปะและ
วัฒนธรรม	ผู้หญิงกับเด็ก	การคุ้มครองผู้บริโภค	ข้อตกลงทางการค้า	สิทธิบัตร	ซึ่งย่อมหมายความว่า
พันธมิตรหรือเครือข่ายเหล่านี้มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนอาจารย์ในเวลาต่อมาเช่นเดียวกัน	เกิดเป็น
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ไม่ได้มุ่งแต่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระดับประเทศที่อาจเป็น
เรื่องไกลตัวมาสู่ปัญหาใกล้ตัวที่อยู่ในชีวิตประจำาวันและเป็นเรื่องส่วนรวม
	 เมือ่พจิารณามาถึงตรงน้ี	อาจทำาให้เห็นภาพได้ว่า	การท่ีอาจารย์สำาลีสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง
ได้เพราะอาจารย์ไม่เคยยอมจำานนกับความไม่ชอบธรรมของระบบท่ีให้อำานาจแก่ภาครัฐในการผูกขาด
การแก้ปัญหาเท่าน้ัน	ประชาชนทุกคนมีสิทธิท่ีจะคิด	ออกแบบและเปล่ียนแปลงระบบสุขภาพตามความคิด	
ความเชื่อของตน	รวมถึงการใช้	“สิทธิที่จะไม่เชื่อฟังรัฐหรืออารยะขัดขืน”	เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็น
สถานที่ที่ปลอดภัยและคนไทยมีชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น
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อ.สำาลีที่ข้าพเจ้ารู้จัก 

ภก.สรชัย จำาเนียรดำารงการ

	 ข้าพเจ้าจบเภสัชในปีพ.ศ.๒๕๑๙	แต่เข้ารับราชการในโรงพยาบาลปีพ.ศ.๒๕๒๔	ตั้งแต่นั้นมา	
ก็ได้เห็นข่าวเก่ียวกับอ.สำาลีในหน้าหนังสือพิมพ์โดยตลอด	ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวที่อาจารยชั์กธงรบกับอย.
เป็นส่วนใหญ่ในเร่ืองมาตรการการควบคุมยาที่ยังหละหลวมอยู่มาก	ทำาให้ข้าพเจ้ารู้สึกศรัทธาอาจารย์มาก	
และรู้สึกภูมิใจท่ีมีคนเย่ียงอาจารย์อยู่ในวิชาชีพเดียวกัน	เรียกได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของวิชาชีพท่ีมุ่งทำาประโยชน์
ให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง
	 ปีพ.ศ.๒๕๓๒	 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้ามาทำางานในส่วนกลางเกี่ยวกับการส่งเสริมงานสาธารณสุข
มูลฐาน	จึงได้มีโอกาสร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์	เนื่องจากอาจารย์กำาลังพัฒนาเรื่องการนวดไทย
ซึ่งสามารถเอาไปใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานได้อย่างลงตัว	ความใกล้ชิดในช่วงนี้ยิ่งเพิ่มความศรัทธาในตัว
อาจารย์มากขึ้น	อาจารย์เป็นคนดีที่เก่ง	กล้าและอาสาทำาแต่เรื ่องดีๆ	อาจารย์มีความคิดที่อยากจะทำา
ประโยชน์เพื่อสังคมมากมายหลายแง่มุมเหลือเกิน	แต่อาจารย์ก็ไม่มีคนเพียงพอเพื่อมารองรับเอางาน
ที่อาจารย์อยากทำาไปสานต่อ
	 ดังน้ัน	ในช่วงปีพ.ศ.๒๕๔๐	-	๒๕๔๕	ข้าพเจ้าจึงอาสาช่วยทำางานให้อาจารย์ตามที่อาจารย์สั่ง
ในวันหยุดสุดสัปดาห์	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานหนังสือที่อาจารย์มีข้อจำากัดในการพิมพ์และการใช้สายตา	เช่น	
งานแปล	งานเรียบเรียง	งานสรุป	งานตรวจทาน	
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	 และแล้วในปีพ.ศ.๒๕๔๖	เมื่อข้าพเจ้าตัดสินใจลาออกจากราชการ	ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสรับใช้
อาจารย์อย่างเต็มตัว
	 ยอมรับว่า	การทำางานกับอาจารย์	ทำาให้ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาฝีมือขึ้นมามาก	คำาว่า	“ไม่คม”	
หรือ	“ไม่สะเด็ดนำา้”	ทำาให้เราต้องกลับไปทบทวนใหม่บ่อยครั้ง	อาจารย์จู้จี้มาก	ด้วยเกรงว่างานจะออกไป
แบบไม่ดีหรือไม่มีคุณภาพ	จนบางครั้งข้าพเจ้าก็เครียดเอามากๆ	มีอยู่คร้ังหน่ึงท่ีอาจารย์เผลอตวาดข้าพเจ้า
ต่อหน้าธารกำานัล	แต่แล้วในวันรุ่งขึ้น	อาจารย์ก็มาขอโทษ	“จ๋อ	อาจารย์ขอโทษ	เมื่อวานอาจารย์ไม่ไหว
จริงๆ”
	 ยามเลิกงาน	(หลังการประชุม)	อาจารย์มักจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินมาก่อน
มาถ่ายทอดให้ฟัง	 เช่น	คำาว่า	“กรุงธนบุรี”	ที่ถูกต้องนั้น	ต้องอ่านว่า	กรุง-ทะ-นะ-บุ-รี	แปลว่าเมืองที่
รำ่ารวยด้วยเงินทอง	 ไม่ใช่เมืองที่ต้องทน	หรือคำาว่า	“ลั่นทม”	ต้องอ่านว่า	ลั่น-ทะ-มะ	ซึ่งแผลงมาจาก	
“ลั่นธรรม”	เป็นความหมายในเชิงการเผยแพร่พระธรรม	ไม่ใช่ทุกข์ระทม	อย่างที่เข้าใจกัน	จนนำาไปสู่การ
เปลี่ยนชื่อต้นไม้เป็น	“ลีลาวดี”
	 ในยามที่ข้าพเจ้าคับแค้นใจเนื่องจากไปโดนใครใช้วาจาสามหาวใส่มา	อาจารย์ก็จะสอนโดย
ให้แงค่ิดว่า	“จ๋อเอ๊ย	คนบ้าแก้ผ้ามา	เอ็งอย่าไปแก้ผ้าตอบเลย”	ตั้งแต่นั้นมา	ประโยคนี้ก็เข้ามาใน
โสตประสาททุกครั้งที่ประสบเหตุในทำานองเดียวกัน	ทำาให้ข้าพเจ้าอุเบกขาได้ทุกครั้งไป	โดยไม่ติดใจอีกด้วย
	 โดยสรุปแล้ว	 การที่ได้รู้จักและได้ร่วมทำางานกับอ.สำาลีอย่างใกล้ชิดนั้น	 นับว่าเป็นบุญญาวาสนา
อันสูงส่งที่ทำาให้ข้าพเจ้าเป็นผู้เป็นคนขึ้นมามาก	จากเดิมที่ไม่เคยเชื่อมั่นตัวเอง	ก็มีอาจารย์นี่แหละที่คอย
ส่งเสริม	จากเดิมที่ไม่คิดว่าตัวเองจะมีประโยชน์อันใด	ก็มีอาจารย์นี่แหละที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้พัฒนา
ศักยภาพจนพอใช้การได้	ต้องขอขอบพระคุณอ.สำาลี	ใจดี	เป็นอย่างสูง

	 	 	 สำาลี	ใจดียิ่ง	 	 ศิษย์พึ่งพิง	เสมอมา
	 	 คบกัน	ด้วยปัญญา	 	 ช่วยพัฒนา	พาชาติเจริญ
	 	 วงการ	เภสัชกรรม	 	 มีเธอนำา	ลำ้าเหลือเกิน
	 	 ใครใคร	ต่างสรรเสริญ	 	 มิได้เกิน	ความเป็นจริง
	 	 เปรียบเธอ	ทองเนื้อแท้		 	 สาวจนแก่	ไม่ประวิง
	 	 ทำาดี	ทั่วทุกสิ่ง	 	 	 งามเพริศพริ้ง	ยิ่งนพคุณ
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อาจารย์สำาลี ใจดี กับโครงการเภสัชสู่ชนบท

ดร.ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก

	 คัดลอกและสรุปจากหนังสือ	“เขย่าสังคมด้วยปัญหายา	 :	พลิกประวัติศาสตร์	4	ทศวรรษ	
“กลุ่มศึกษาปัญหายา”	(กศย.)
	 จากการที่	 กลุ่มศึกษาปัญหายา	 (กศย.)	 ได้ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการใช้ยาในชนบท	 พบ
การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในยามเจ็บป่วย	อันเนื่องมาจากความยากจน	ขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ	
ต้องพึ่งพาตนเองตามมีตามเกิด	ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับพิษภัยจากการโฆษณาและการขายยา
อย่างไร้จริยธรรม	เกิด	“ยาเป็นพิษ”	และ	“พิษของยา”	โดยท่ัวไปอยู่เนืองๆ		ด้วยความเช่ือม่ันว่า	“คำาตอบ
ของการแก้ไขปัญหาการใช้ยาอยู่ที ่ชุมชน”	และจากความจริงที่ว่า	คนไข้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
มิใช่มีแต่คนไข้ในที่ต้องนอนเตียงเท่านั้น	ยังมีคนไข้นอกอีกด้วย	ซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจาก
การใช้ยาโดยมีเภสัชกรเป็นผู้ดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมในฐานะความเป็นคนอย่างเสมอภาคกัน	นำาไปสู่
ข้อสรุปที่ว่า	“แม้โรงพยาบาล	10	เตียง	ก็ต้องมีเภสัชกร	งานของเภสัชกร	ไม่ได้ผูกติดกับขาเตียง”		
นับแต่เริ่มมีนโยบายสร้างโรงพยาบาลประจำาอำาเภอทั่วประเทศในปี	 2517	 ซึ่งในขณะนั้นมีแพทย์ประจำา
โรงพยาบาลคนเดียวและไม่มีเภสัชกรระดับอำาเภอ	นำาไปสู่การแลกเปลี่ยนเพื่อทำาความเข้าใจและค้นหา
ทางออกกันในกลุ่มอาจารย์และลูกศิษย์จนได้ข้อสรุปว่า	“เภสัชกรต้องไปทำางานที่ระดับอำาเภอ	เพราะ
มีการใช้ยาโดยขาดการดูแลให้ถูกต้องเหมาะสมอยู่ค่อนข้างมาก”
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	 อ.สำาลี	 (ประธานกศย.คนแรก),	 อ.สุนทรี	 วิทยานารถไพศาล,	 อ.จิราพร	 ลิ้มปานานนท	์ และ	
ภก.วิทยา	 กุลสมบูรณ์	 เภสัชกรประจำาโรงพยาบาลสูงเนิน	 จังหวัดนครราชสีมา	 เป็นทีมแนวหน้าในขบวนการ
ขับเคลื่อนผลักดันให้ความใฝ่ฝันในเรื่องนี้กลายเป็นจริง	 โดยประสานงานกับเครือข่ายแพทย์จบใหม่ที่มี
อุดมการณ์ในทางเดียวกัน	ชักชวนเภสัชกรจบใหม่ออกไปทำางานตามโรงพยาบาลระดับอำาเภอในชนบท
ห่างไกล	เริ่มจากส่งนิสิตเภสัชจุฬาฯที่สนใจไปฝึกงานแบบสมัครใจไม่เป็นทางการ	เพ่ือให้เรียนรู้สภาพชีวิต
ความเป็นอยู่	ปัญหายาและสุขภาพที่เกิดขึ้นกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ	ซึ่งนิสิตปี	5	หรือใกล้
เรียนจบท่ีสมัครใจไปฝึกงานในโรงพยาบาลอำาเภอรุ่นแรก	 ได้สร้างคุณประโยชน์ไว้ไม่น้อย	 โดยไปช่วยสำารวจ
สต็อกยาในโรงพยาบาล	และประมวลสภาพปัญหายาในภาพรวม	และนำาทางให้นิสิตกลุ่มนี้ร่วมกันก่อตั้ง
“ชมรมเภสัชเพ่ือชุมชน”	ในเวลาต่อมา		และเม่ือจบการศึกษา	ปี	2518	หลายคนมุ่งกลับไปพัฒนาบา้นเกิด	
ส่วนคนที่รักชนบทก็สมัครใจไปทำางานโรงพยาบาลอำาเภอ	 ในฐานะลูกจ้างหรือบางคนรองาน	 6-9	 เดือน
ก่อนบรรจุเป็นข้าราชการ		เพราะกระทรวงสาธารณสุขมีกรอบอัตราแต่ไม่มีเงินเดือนประจำาตำาแหน่ง
ดังกล่าว	รวมทั้งต้องรอสอบ	หรือรอบรรจุเกือบปี	กว่าจะได้เข้าไปทำางานใน	รพ.อำาเภอ	เพื่อรับใช้ชนบท
 แม้เป็นเส้นทางที่เปี่ยมด้วยคุณค่าและกล่อมเกลาปัญญา ทว่าการเลือกก้าวเดินไปบนเส้นทาง
แห่ง “เภสัชเพื่อชุมชน” ในช่วง 40 ปีก่อนยังคงอาศัยปัจจัยจาก “จิตสำานึก” ของเภสัชกรแต่ละคน
เองเป็นที่ตั้ง     
	 ด้วยความเช่ือม่ันว่า	“คำ�ตอบของก�รแก้ไขปัญห�ก�รใช้ย�อยู่ท่ีชุมชน”	 อ.สำาลี	ประธาน	กศย.	
ในขณะนั้น	จึงใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องยาวนานนับทศวรรษ	 เพื่อหาทางผลักดันให้เกิดระบบที่
สนับสนุนให้เภสัชกรจบใหม่ออกไปทำางานในชนบทให้มากขึ้น	ผ่านนโยบายหรือข้อกำาหนดของสถาบัน
ผลิตบุคลากรโดยตรง	 ซึ่งมีการขานรับอย่างดีจาก	 รศ.ภก.บุญอรรถ	 สายศร	 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	
และ	ศ.ดร.เกษม	สุวรรณกุล	อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย	
ในสมัยนายกรัฐมนตรี	พลเอกเปรม	ติณสูลานนท์
	 จนเป็นที่มาของ	“โครงการเภสัชสู่ชนบท”	ที่เริ่มต้นการขับเคลื่อนอย่างจริงจังตั้งแต่ป	ี2523	
เป็นต้นมา	นับเป็นการเริ่มต้นการนำาเภสัชกรรุ่นใหม่ไปสู่พื้นที่ขาดแคลนอย่างเป็นระบบ
	 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน	2523	คณาจารย์คณะเภสัชฯจุฬาฯ	กลุ่มเภสัชกรรพ.อำาเภอ	และ	กศย.	
ร่วมกันจัดทำาการศึกษาเฉพาะกรณี	เรื่อง	“โครงการเภสัชชนบท”	เพื่อเร่งเร้าให้หาลู่ทางสร้างเภสัชกร
เพื่อชาวชนบท	มีข้อเสนอ	2	ส่วนดังนี้คือ	
 ก. ระยะสั้น	เสนอให้ปรับปรุงวิธีการสอบคัดเลือกข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข	เพื่อให้
เภสัชกรสามารถเข้าทำางานได้ทันการ	ไม่ต้องคอยนานถึง	6	เดือน	(กระทรวงฯ	ดำาเนินเรื่องเมื่อ	28	ต.ค.	
2524	โดยสอบคัดเลือกเองไม่ต้องรอ	ก.พ.	เพราะถือเป็นบุคลากรขาดแคลน)	รวมทั้งให้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเภสัชกร	 เช่น	ฝึกอบรมเสริมความรู้ให้ผู ้ช่วยเภสัชกร	 (เพราะมีผู้ช่วยคนเดียว	ต้องยืม
เจ้าหน้าที่สายงานอื่นมาช่วยทำางาน)
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 ข. ระยะยาว	เสนอแนะ	ดังนี้
	 (1)	ให้มหาวิทยาลัยที่มีคณะเภสัชศาสตร์จัดทำา	“โครงการผลิตเภสัชกรเพื่อชาวชนบท”	รวมทั้ง
จัดทำาโครงการศึกษาต่อเนื่อง	เพื่อเสริมสมรรถภาพของเภสัชกรให้เหมาะสม	
	 (2)	 ให้กระทรวงสาธารณสุขขยายสาขาร้านยาขององค์การเภสัชกรรมให้ท่ัวทุกจังหวัดและทุกอำาเภอ
ภายใน	10	ปี

 ทั้งนี้ ในช่วงนี้ เป็นช่วงที่รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้กำาหนดนโยบายหลักแห่งชาติ
ในการเร่งรัดพัฒนาชนบท	เพื่อยกระดับการครองชีพของชาวชนบทให้ดีขึ้น	และเป็นเป้าหมายสำาคัญ
ของแผนพัฒนาฯฉบับที่	5	
 นโยบายระดับชาติในเรื่องนี้เป็นปัจจัยหนุนที่ทำาให้เกิด “โครงการเภสัชสู่ชนบท” ของ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โดยเริ่มจาก	ศ.ดร.เกษม	สุวรรณกุล	อธิการบดีในขณะนั้น	
ให้จัดสรรเงินค่าหน่วยกิตร้อยละ	10	มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมปรับเปลี่ยนทัศนคติของอาจารย์และ
นิสิตให้สอดคล้องกับปัญหาในชนบท	โดยให้เรียนรู้และเข้าไปมีส่วนในการแก้ปัญหามากขึ้น
	 มาตรการดังกล่าวของจุฬาฯนำามาสู่การจัดทำา	“โครงการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชนบท”		
ขึ้นตอนกลางปี	2524	และจัดทำาโครงการ	“จุฬาฯ-ชนบท”	ซึ่งมีชื่อเป็นทางการว่า	“โครงการรับนักเรียน
ยากจนจากชนบท โดยให้ทุนการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”		ปีละ	50	คน
	 คณะเภสัชฯ	ได้รับทุนปีละ	10	คน	เริ่มงานเมื่อเดือน	ธ.ค.	2524	โดยมีวัตถุประสงค์	3	ประการ	
คือ	 (1)	 เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสให้เยาวชนจากครอบครัวที่ยากจนในชนบทได้มีโอกาสศึกษาต่อใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(2)	เพื่อเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนในชนบทได้ตื่นตัวและมีกำาลังใจในการเรียน
การสอน	(3)	เพื่อเป็นการกระจายผู้มีความรู้ความสามารถในระดับอุดมศึกษาไปยังท้องถิ่นชนบท
	 ต่อมา	รศ.ภก.บุญอรรถ สายศร	 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	 จุฬาฯ	ซึ่งตระหนักดีถึงปัญหาการ
ขาดแคลนเภสัชกรในชนบท	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการยกร่างโครงการเภสัชสู่ชนบท	เมื่อ	20	เมษายน	
2524	โดยมี	อ.สำาลี	 เป็นประธาน	ทำาให้เกิดโครงการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์เพื่อชาวชนบท	ซึ่งเป็นการ
ริเริ่มระบบสนับสนุนให้เภสัชกรจบใหม่ออกไปทำางานในชนบทเป็นครั้งแรก
	 โครงการน้ีรับนักเรียนจากชนบทให้มาเรียนในคณะฯ	และจัดสรรทุนให้จำานวนหน่ึง	เม่ือเรียนจบแล้ว
ให้กลับไปทำางานใช้ทุนในชนบท	2	ปี	เริ่มรุ่นแรกปี	2525	ต่อมาจึงปรับปรุงเป็น	“โครงการผลิตเภสัชกร
สำาหรับชนบท”	โดยมีเป้าหมายท่ีจะผลิตเภสัชกร	สำาหรับไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน	และสนับสนุน
งานสาธารณสุขมูลฐาน	ปีละ	80	คน	เริ่มรับตั้งแต่ปีการศึกษา	2527	เป็นต้นไป	ทำาการคัดเลือกใน
สนามสอบปกติจากนิสิตทั้งหมด	 (180	คน)	 โดยให้ระบุความจำานง	ซึ่งจะทำาสัญญาผูกพันเข้ารับราชการ
ภายในเวลาที่กำาหนด
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	 ขณะเดียวกัน	 ในช่วงปี	 2525	 ศูนย์ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุข	 ซึ่งจัดต้ัง
โดย	กระทรวงสาธารณสุข	ได้เสนอนโยบายการพัฒนากำาลังคน	เพื่อสนับสนุนงานเภสัชกรรม	โดยให้
ทบวงมหาวิทยาลัยจัดทำา	“โครงการส่งเสริมการศึกษาเภสัชศาสตร์ สำาหรับชาวชนบท”	คัดเลือก
นักเรียนจากชนบท	มีโควตาไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	ของนักศึกษาทั้งหมด	และใช้ทุนไม่น้อยกว่า	2	ปี	ซึ่ง
เป็นความเห็นที่เหมือนกับแผนงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้จัดทำา	“โครงการจุฬา-ชนบท”	และ	
“โครงการผลิตเภสัชกรสำาหรับชนบท”	ดังกล่าวแล้ว
	 ในปี	2526	มีการประสานงานเป็นทางการระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและทบวงมหาวิทยาลัย
หลายรูปแบบ	เช่น	มีการประชุมร่วมเพื่อพิจารณา	“การผลิต	การใช้เภสัชกร”	และได้มีการประสานงาน
ต่อมาโดยต้องการแก้ปัญหาการขาดแคลนเภสัชกรที่สำาคัญ	 2	 แหล่ง	 คือ	 ร้านขายยา	 และ	 โรงพยาบาล
ชุมชน
	 จากการประสานงานนี้	ได้ตกลงที่จะใช้กลวิธี	“เภสัชกรคู่สัญญา”	แต่ยังมีข้อโต้แย้งถึงจำานวน
ของนิสิตนักศึกษาท่ีจะเข้าสู่โครงการ	เนื่องจากทางกระทรวงสาธารณสุขเสนอในปี	2526	ให้นสิิตนักศึกษา
ทุกคนใช้ทุน	โดยเสนอโครงการ	“แก้ปัญหาการกระจายเภสัชกรโดยกำาหนดเง่ือนไขเข้าศึกษาเภสัชศาสตร์”
  ในวันที่ 20 มีนาคม 2527 คณะรัฐมนตรีมีมติให้นักศึกษาคู่สัญญาหรือเภสัชกรคู่สัญญาทุกคน 
(ที่สำาเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยของรัฐ	5	แห่ง	และได้รับใบประกอบโรคศิลปะ)	
ต้องไปทำางานใช้ทุนในชนบท โดยการเข้ารับราชการทันทีหลังจบการศึกษา เป็นระยะเวลา 2 ปี 
 มาตรการนี้ส่งผลให้มีเภสัชกรคู่สัญญารุ่นแรกออกไปปฏิบัติงานในชนบทตามโครงการเภสัช
ใช้ทุน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2532 และดำาเนินการสืบเนื่องมาจนถึงปี	2542
	 นับได้สิบปีเต็ม	 นับจากกลุ่มอาจารย์และศิษย์คณะเภสัชฯ	 ที่ร่วมก่อตั้ง	 กศย.เกิดความสนใจ
ต่อประเด็นการขาดแคลนเภสัชกรในชนบท	จนเกิดวิสัยทัศน์ที ่ต้องการจะเห็นเภสัชกรลงไปทำางานใน
ระดับอำาเภอ	และนำามาสู่ความพยายามในหลายๆ	ทางที่จะสานต่อความฝันให้เป็นจริง	
	 เริม่จากระดับปัจเจก	โดยเกิดกลุ่มแกนนำาเภสัชกรจบใหม่ทีอุ่ทิศตัว	 หันหลังให้ความสะดวกสบาย	
ตลอดจนเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี	สมัครไปทำางานในพื้นที่ชนบท	 เกิดการหล่อหลอมและสนับสนุนให้
เภสัชกรจบใหม่เข้าไปทำางานในชนบทมากขึ้นและมากขึ้น	
 จนกลายเป็นภารกิจปกติแห่งวิชาชีพในวันนี้

	 ณ	ช่วงเวลา	5	ปี	ระหว่าง	2523-2527	อันเรียกได้ว่าเป็น	“รอยต่อ”	ระหว่างยุคแห่งความพยายาม
ที่จะก้าวไปให้พ้นจากความขาดแคลนเภสัชกรในชนบทจนก้าวไปสู่การเกิดระบบ	“เภสัชกรคู่สัญญา”	
เฉกเช่นเดียวกับแพทย์		การเริ่มพัฒนาระบบให้เกิดเป็นรูปเป็นร่าง	เป็นมากกว่าแค่	“ทางผ่าน”	เพราะ
ได้สร้างเภสัชกรรุ่นใหม่ใน	โครงการ “จุฬา-ชนบท”	ที่มีอุดมการณ์ขึ้น	7	รุ่น	รวม	52	คน
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	 การรับสมัครดว้ยวิธีพิเศษแบบน้ีได้เปิดโอกาสให้ลูกหลานของชาวชนบทแท้ๆได้เข้ามารำ่าเรียนวิชา
ที่จะนำากลับไปสร้างประโยชน์แก่ท้องถิ่นของตนได้โดยตรง	 ในขณะเดียวกันคณะเภสัชศาสตร์	 จุฬาฯ	 ได้
กำาหนดเงื่อนไขเกียรติยศให้นิสิตผู้รับทุนต้องกลับไปทำางานในชนบทหรือถิ่นฐานบ้านเกิดเป็นระยะเวลา	
2	ปี	 จึงเรียกกันว่า	 “โครงการเภสัชใช้ทุน”	ซึ่งเป็นการโน้มนำาไปสู่วิสัยทัศน์ใหม่ให้กับวิชาชีพเภสัชกรรม
อีกด้วย	
	 พืน้เพของนิสิตเภสัชฯในโครงการน้ี	บางคนมาจากครอบครัวชาวไร่ชาวนา	บางคนมารดาขายของชำา
บิดาเป็นอัมพาต	ฯลฯ	ได้พิสูจน์ตนเองให้เห็นว่า	เม่ือได้รับโอกาสด้วยช่องทางพิเศษ	ก็มีศักยภาพไม่แพ้ใคร
	 เฉพาะช่วงปีการศึกษา	 2529-2530	มีนิสิตเภสัชโครงการจุฬา-ชนบท	จบการศึกษาระดับ
เกียรตินิยมถึง	4	คน	และเมื่อติดตามเส้นทางวิชาชีพหลังจบการศึกษา	พบว่าส่วนใหญ่กลับไปทำางานใน
ภูมิลำาเนาเดิมหรือใกล้เคียง
	 ฉัน	 ดร.ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก	 (อี๊ด)	 นักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา	 จ.นครราชสีมา	 เป็น
หนึ่งในผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์เข้าเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	ในปี	2526	ในฐานะ	“นิสิตทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท	รุ่นที่	2”	ขอย้อนความทรงจำาถึงความ
เป็นไปและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนั้นดังนี้
 “ฉันมักจะเข้าไปป้วนเปี้ยนวิ่งเข้าวิ่งออก ‘ห้องม่านแดง’ ภาควิชาสรีรวิทยาที่ท่านอาจารย์สำาลี
ใช้เป็นห้องทำางานพูดคุยแลกเปล่ียนประชุมเสมอๆ ยามท่ีว่างเว้นจากการเรียน ด้วยเหตุเพราะฉันรู้สึกคุ้นเคย
และสัมผัสถึงความเมตตา เพราะฉันเห็นท่านและจำาได้ตั้งแต่ท่านไปคุมสอบที่โรงเรียนของฉันตั้งแต่
ตอนสอบคัดเลือก ประกอบกับเวลาที่เข้าไปในห้องนั้น ฉันไม่เคยได้รับการปฏิเสธ”
 “ยิ่งไปกว่านั้นท่านยังได้เมตตาให้ฉันสามารถนั่งฟังและมอบหมายหน้าที่เลขาฯตัวน้อย ซึ่งจด
ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง รู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง สรุปส่งให้ท่าน มีหลายเรื่องที่ฉันได้รู้ได้ฟัง เป็นสิ่งที่ฉันเห็นและ
เคยใช้จนชินในชุมชนชนบทหรือที่ฉันเรียกกันว่าบ้านนอก เช่น ยาแก้ปวดผสมคาเฟอีน ยาชุด ยาซอง 
ฯลฯ ไม่เคยรับรู้ว่าเป็นปัญหา หรือ เป็นอันตราย ซึ่งได้ก่อความสนใจขึ้นในใจฉันอย่างไม่รู้ตัว และนับวัน
จะมีมากขึ้น...
 “ต้องถือว่านั่นเป็นสิ่งที่คนทั่วไปแม้ในวิชาชีพไม่ทำากัน อาจเพราะไม่เห็นเป็นปัญหาด้วยความ
เคยชินหรือคิดว่าไม่มีทางที่จะแก้ไขได้ และการลุกขึ้นมาเรียกร้องความถูกต้องเป็นธรรมให้กับสังคมอาจ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้ตนเองและครอบครัวก็เป็นได้ 
 “ฉันเองกเ็คยคิดเช่นน้ีและเคยถามท่านอาจารย์หลายท่าน รวมท้ังพ่ีๆท่ีอยู่ในทีมงาน ซ่ึงมีหลากหลาย
สาขาถึงเหตแุห่งการมาร่วมทำางานเหล่านี้ คำาตอบท่ีฉันได้รับออกมาสรุปได้ว่า การศึกษาที่เราได้รับ มาจาก
ภาษีอากรของประชาชน  ดังน้ันส่ิงท่ีได้เรียนรู้จะคุ้มค่าต้องนำามารับใช้สังคมประเทศชาติให้เกิดการพัฒนา
และสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชน 
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 “คำาตอบท่ีได้ทำาให้ฉันท่ีเป็นนิสิตทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท ท่ีดูแลไม่เฉพาะค่าเล่าเรียน แต่ครอบคลุม
ถึงปัจจัยสี่โดยที่ไม่ต้องรบกวนที่บ้านเลย ได้กลับมาทบทวนตัวเองจนเกิดความกระจ่างแจ้งในความคิด
อุดมการณ์ และกำาหนดเป้าหมายทิศทางการดำาเนินชีวิตได้ชัดเจน ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุทั้งหลาย ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมจนถึงปัจจุบัน ด้วยเล็งเห็นว่าการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพเป็นเร่ืองสำาคัญ
ที่จะต้องดำาเนินการให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมบริโภคที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น และ
เภสัชกรเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีบทบาทโดยตรงที่สำาคัญยิ่ง ในขบวนการดำาเนินการดังกล่าวแบบมีส่วนร่วม 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และฉันได้ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานมาจนทุกวันนี้  
 “ฉันเป็นหน่ึงในผู้ที่ผ่านเบ้าหลอมอันเข้มขน้จากโครงการ “จุฬาฯชนบท” เมื่อฉันเรียนจบได้มา
เริ่มต้นทำางานที่โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ให้ความสำาคัญกับ
การทำางานชุมชน เป้าหมายสำาคัญคือการพ่ึงตนเองได้ของประชาชนด้านสุขภาพ ฉันได้ใช้ชุดประสบการณ์
ที่ได้จากการเรียนรู้ มาใช้ในการทำางานแบบบูรณาการร่วมกับทีมงานโรงพยาบาลและญาติพีน้่องในชุมชน
ได้อย่างมีความสุขสนุกกับงานท่ีทำาท่ีสุด ด้วยความเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของกันและกัน มีจิตใจ
ที่พร้อมจะแบ่งเบาความทุกข์ แบ่งปันความสุขของกันและกัน และปัจจุบันยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
ถิ่นฐานบ้านเกิด ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งไม่ว่าจะไปทำางาน ณ ที่แห่งใด ในบทบาทไหน  
อุดมการณ์ที่อยู่ในใจไม่เคยเปลี่ยนแปลง

 “ฉันภาคภูมิใจที่ได้เป็นนิสิตเภสัชศาสตร์ ในโครงการ “จุฬาฯชนบท และขอตั้งปณิธานว่า

 “...ณ สถาบันแห่งนี้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ราว 37 ปี ทำาให้ฉันเข้าใจลึกซึ้งถึงบทบาทหน้าที่
ของเภสัชกรต่อสังคม ที่ฉันยึดมั่นเป็นหลักในการทำางานและดำาเนินชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้และตลอดไป
ตราบชีวิตหาไม่ ...”

	 โครงการเภสัชใช้ทุนใน	“โครงการจุฬา-ชนบท”	ดำาเนินการต่อเนื่องจากปฏิบัติการนำาร่องจนถึง
ปัจจุบัน
	 โครงการนี้นับเป็น	“ประตูแห่งโอกาส”	ที่สร้างคุณูปการทั้งแก่ตัวผู้เรียนและสังคม	ถือเป็นเรื่อง
หนึ่งที่น่าจดจำา	และสาธิตให้เห็นถึงบทบาทด้านหนึ่งของทีมงานกศย.ที่มีท่านอาจารย์สำาลีเป็นผู้นำาในการ
ผลักดันให้เกิดนโยบายที่ส่งผลเอื้อต่อการ	“แก้ปัญหายา”	อย่างยั่งยืนและถ้วนหน้าทุกหนแห่ง	
	 อีกทั้งยังพิสูจน์ให้เห็นว่า	 เจตนารมณ์ในการขจัดปัดเป่า	 “ปัญหา”	 ต่างๆ	 จะขยับจาก	 “ความ
ใฝ่ฝัน”	ไปสู่	“ความเป็นจริง”	ได้นั้น	ต้องอาศัยความมุ่งมั่น	อดทน	เพียรพยายาม	ควบคู่กับการติดตาม	
พัฒนา	และมองหาโอกาสอย่างไม่ลดละ
 ไม่นำาพาต่อระยะเวลาที่อาจยาวนานนับปี หรือเป็นทศวรรษก็ตามที...



66

“โครงการเภสัชกรคู่สัญญา” กับ “ปัญหายา” อันท้าทายเบื้องหน้า

          หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ในปี 2543 รัฐบาลได้กำาหนดนโยบายจำากัดกำาลังคนภาครัฐ 
ไม่จัดสรรตำาแหน่งใหม่ให้เภสัชกรคู่สัญญาเพียงวิชาชีพเดียว โดยกำาหนดให้ใช้ระบบ	“เภสัชกร
ใช้ทุนแบบปลายเปิด”	คือ	กระทรวงสาธารณสุขจะรับเภสัชกรคู่สัญญาประมาณปีละ	350	คน	เพื่อ
ทดแทนการสูญเสียเภสัชกร	และเพ่ิมเภสัชกรจำานวนเพียงเล็กนอ้ยเข้าสู่ระบบ	ซ่ึงถือได้ว่าไม่พอเพยีง
ต่อการให้บริการผู้ป่วยท้ังหมดในโรงพยาบาลและไม่เท่าทันสถานการณ์งานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ยาและสุขภาพที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
											“เภสัชกรใช้ทุนแบบปลายเปิด”	เหล่านี้มีที่มาโดยใช้หลักความสมัครใจ	เมื่อจับฉลากได้ครบ
จำานวนที่กระทรวงสาธารณสุขต้องการแล้ว	เภสัชกรที่เหลือก็ไม่ต้องไปใช้ทุน	
												นโยบายดังกล่าวยังคงปฏิบัติมาตราบจนทุกวันนี้	ส่งผลให้เริ่มขาดแคลนเภสัชกร	จนกระทั่ง	
โรงพยาบาลของรัฐต้องจ้างเภสัชกรลูกจ้างเพิ่มเติมทุกปี

 ที่น่าวิตกคอื ข้อมูลล่าสุดในเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งมีเภสัชกรคู่สัญญา 1,259 คน ขณะที่
รัฐบาลมีตำาแหน่งให้ 351 ตำาแหน่ง พบว่ามีเภสัชคู่สัญญาไปจับฉลาก 577 คน เท่ากับว่ามี
เภสัชกรที่พร้อมไปทำางานในชนบทแต่ต้องพลาดหวังถึง 226 คน... 
          ท้ังๆที่มีผู้ป่วยรอรับยาจากเภสัชกรโรงพยาบาลอยู่จำานวนมาก ตลอดจนงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพในยุค Thailand 4.0 ก็ยิ่งทวีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ 
 ปัญหาเก่า ปัญหาซำ้าซาก ปัญหาขาดแคลนเภสัชกรในชนบทกำาลังก่อตัว !
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อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี 
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

หนังสือที่เกี่ยวกับ ผศ.ภญ.สำาลี ใจดี

หนังสือชื ่อ	“ทำางานหนักอย่างขุนเขา	จากไปอย่างเบาสบาย”	
(หนังสืออนุสรณ์งานบำาเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
เภสัชกรหญิงสำาล	ี ใจดี)	 หนังสือเล่มน้ี	 จัดทำาข้ึนเพ่ือเป็นท่ีระลึกแด่
อาจารย์สำาลี	ใจดี	สตรีผู้ยิ่งใหญ่ในวงการยาและสาธารณสุข	ทีไ่ด้
จากพวกเราไปเม่ือเวลา	00.57	นาฬิกา	ของวันอาทิตย์ท่ี	7	เมษายน	
พุทธศักราช	2562	สิริอายุได้เกือบ	๗๗	ปี	ขาดไปเพียง	24	วัน
ดาวน์โหลดได้ท่ี	 http://www.thaihealthconsumer.org/news/
sumlee-jaidee/

1.

	 อาจารย์สำาลี	 ใจดี	 ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลสำาคัญของวงการยาและสาธารณสุขของประเทศไทย	
อาจารย์วางรากฐานระบบยา	รวมถึงการคุ ้มครองผู ้บริโภคมาอย่างยาวนานมากกว่า	40	ปี	ถึงแมว้่า
อาจารย์จะจากไป	แต่ผลงานของอาจารย์ยังคงเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นอยู่ถึงปัจจุบัน	รวมถึงบรรดาลูกศิษย์
ของอาจารย์ยังคงสานต่องานอาจารย์จนกว่าจะสำาเร็จ	ในวันนี้ผู้เขียนจะขอนำาเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับ	
ผศ.ภญ.สำาลี	ใจดี	เพื่อให้ผู้อ่านสามารถหามาอ่านประวัติความเป็นมารวมถึงผลงานของอาจารย์ได้

หนังสือ	“คนดีของแผ่นดิน	รางวัลเกียรติยศ	ผศ.ภญ.สำาลี	ใจดี	
เบ้ืองหลังปฏิมาสาธารณสุข”	เป็นหนังสือที่จัดทำาออกมาใน
ช่วงท่ีอาจารย์สำาลีได้รับรางวัล	“คนดีของแผ่นดิน”	ดาวน์โหลด
ได้ท่ี	 http://www.thaidrugwatch.org/download/books/
sumlee_jaidee.pdf

2.

หนังสือ	“เขย่าสังคมด้วยปัญหายา:	พลิกประวัติศาสตร์	4	ทศวรรษ	
กลุม่ศึกษาปัญหายา	(กศย.)”	 เป็นหนังสือประวัติศาสตร์การทำางาน
ของอาจารย์สำาลี	ใจดี	ตลอด	40	กว่าปีที่ผ่านมา	ซึ่งอาจารย์ได้เป็น
ผู้ริเริ่มก่อตั้ง	“กลุ่มศึกษาปัญหายา”	เพื่อให้คนไทยสามารถใช้ยา
ได้อย่างเหมาะสม	ส่ังซ้ือได้ท่ี	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
หรือส่ังซ้ือออนไลน์ได้ท่ี	https://www.chulabook.com/en/home

3.
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