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พี่จิ๋มคือ Idol ของเจย์ ๕๔  

	 ภญ.สรีรโรจน์	สุกมลสันต์	

หน้า 



7

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)

ประวัติและผลงานของเภสัชกรหญิงศิริพร จิตรประสิทธิศิริ ๕๗  

หลักการและแนวคิดในการทำงานเพื่อสังคม ๗๑  

พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๙๕  

คณะอนุกรรมการคัดเลือก “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๐๐  

คณะอนุกรรมการจัดงานมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๐๑  

คณะกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ๑๐๒ 

หน้า 
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คำนิยม

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ เป็นปีครบรอบศตวรรษแรกแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม

และการศึกษาเภสัชศาสตร์ นับตั้งแต่มีการออก “ระเบียบการจัดนักเรียน

แพทย์ผสมยา” เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ 

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม จึงร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการจัดการ

ประชมุสมชัชาเภสชักรรมไทย ๑๐๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๖) และองคก์รภาคเีครอืขา่ย  

จัดการประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖) “๑๐๐ ปี 

วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์: บทบาทเภสัชกรต่อสังคมไทย

ในศตวรรษที่ ๒” ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และจัดพิธีมอบ

รางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แก่ ภญ.ศิริพร  

จิตรประสิทธิศิริ ผู้ได้รับรางวัล ของมูลนิธิฯ ด้วย  

ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ เป็นเภสัชกรใช้ทุนรุ่นแรก (ตามมติ ครม. 

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๗ เรื่อง เภสัชกรคู่สัญญา) ของคณะเภสัชศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองการกระจายเภสัชกรสู่ชนบท โดยเข้า

รับราชการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี พ.ศ. 

๒๕๓๓ (เป็นเภสัชกรใช้ทุนพร้อมรุ่นท่ี ๒) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม

ชุมชน จนถึงทุกวันนี้ ตลอดระยะเวลาการรับราชการของเภสัชกรหญิงผู้นี้  

เธอร่วมมือกับทีมสุขภาพในโรงพยาบาลทำงานบริการผู้ป่วยและประชาชน 

ผูช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงส�ลี ใจดี, ภ.ด. กิตติมศักดิ์ (จุฬาฯ)
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ประสานกับองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ ร่วมศึกษา

และแก้ไขปัญหายา ปัญหาสุขภาพ ปัญหาชุมชน โดยเคารพศักยภาพและ

ความสามารถของกันและกัน ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ส่วนตนและ

วิชาชีพเภสัชกรรมน้อยกว่าผลประโยชน์ต่อสังคม มีบทบาทต่อสังคมทั้งใน

ระดับจังหวัดและระดับประเทศ อย่างต่อเนื่อง  

ในสมัยเป็นนิสิต ศิริพรเรียนรู้และใฝ่ฝันจะพัฒนาวิชาชีพให้เป็น

ประโยชน์ต่อประชาชน (เนื่องจากศิริพรเป็นคนโชคดีที่มีแม่สองคนที่ต่อสู้ให้

ลูกสาวทั้ง ๔ คนได้เรียนหนังสือ) จึงช่วยทำงานสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ เช่น 

การเตรียมความพร้อมเพื่อไปทำงานโรงพยาบาลในชนบท โดยเชิญรุ่นพี่มาเล่า

ขานงานเภสัชกรรมในพื้นท่ี ร่วมขับเคลื่อนเรื่อง พ.ร.บ. ยา พ.ร.บ. สิทธิบัตร 

จิ๋มเป็นลูกศิษย์ที่มีความมุ่งมั่น ชอบเล่นกีฬา ซื่อสัตย์ สุขุมเยือกเย็น รักความ

ยุติธรรม กล้าหาญ และพร้อมท่ีจะเป็นทีมวิชาการอยู่เบื้องหลัง เมื่อเชื่อมั่นว่า

งานนั้นถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ร่วมกับชาวบ้าน ก่อตั้ง 

“ชมรมรวมพลังเพื่อผู้บริโภค” ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

เข้าไปมีส่วนร่วมในการต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็นต้น 

ลักษณะโดดเด่นที่สะท้อนการใส่ใจปัญหาของสังคมปรากฏชัดเจนยิ่ง

ขึ้นเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จากกรณี “ทุจริตยา ๑,๔๐๐ ล้านบาท ในกระทรวง

สาธารณสุข” ในครานั้น ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและความยึดมั่นในสิ่งที่

ถูกต้อง ทำให้เธอก้าวออกมายืนแถวหน้าในฐานะผู้นำของ “ชมรมเภสัช

ชนบท” เพื่อต่อสู้กับอำนาจมืดทั้งหลาย และในที่สุด ฝั่งที่เธอยืนอยู่ก็เป็นฝ่าย

ชนะ ถือเป็นการรณรงค์ทางสังคมที่มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวง เนื่องจาก

เป็นการสร้างบรรทัดฐานหรือค่านิยมที่ทำให้นักการเมืองต้องพึงสังวรณ์มาก

ข้ึนต่อระบบธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในการบริหารงบประมาณแผ่นดิน กลุ่ม
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บุคคลผู้รักความถูกต้องซึ่งรวมถึงศิริพรที่ได้เข้าร่วมดำเนินการเรื่องนี้ได้เปิด

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่เป็นการแสดงปฏิริยาต่อต้านคนทุจริตคดโกงชาติ 

บ้านเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่องกระทั่งประสบผลสำเร็จ  

เรื่องที่สองที่นับได้ว่า เป็นนวัตกรรมด้านการเข้าถึงยา คือ การ

กระจายยาคุณภาพลงสู่ประชาชนด้วยรูปแบบ “ห้องยาชุมชน” ที่ชุมชน 

องค์กรพัฒนาสังคม ภาครัฐ (โรงพยาบาลสนามชัยเขต) ลงขันร่วมกันเป็น

เจ้าของ เปิดให้บริการยาและคำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ชาวบ้านท่ีตลาดใกล้ 

ท่ารถในเมือง นอกเหนือไปจากหน่วยบริการที่โรงพยาบาล ท้ังน้ี ได้เร่ิม 

ดำเนินการก่อนการประกาศใช้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

นอกจากนี้ ศิริพร ยังเป็นอาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

เภสัชกรรมสำหรับนิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ

จำนวน ๑๐ สถาบัน และมหาวิทยาลัยเอกชน ๒ สถาบัน 

ด้วยบทบาทดังตัวอย่างข้างต้น “ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ” ได้ทำ

หน้าที่ของเภสัชกรเพื่อสังคมอย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพื่อธำรง

ไว้ซ่ึง “เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพเภสัชกรรม คือ เกียรติแห่งการรับใช้ผู้ป่วย 

และสาธารณชน” จึงสมควรได้รับรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพ่ือสังคม ประจำปี 

พ.ศ. ๒๕๕๖” โดยแท้ 

 

 ประธานกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 

 วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

เภสัชกรหญิงศิริพร จิตรประสิทธิศิริ

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

คำประกาศเกียรติคุณ

เภสัชกรหญิงศิริพร จิตรประสิทธิศิริ เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะสูง ทุ่มเท

ทำงานหนักเพื่อชุมชน สังคม และวิชาชีพเภสัชกรรมมายาวนานเป็นระยะ

เวลา ๒๓ ปี ในฐานะเภสัชกรประจำโรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ จนถึงปัจจุบัน  

ได้ช่วยงานพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ 

คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นกรรมการ

โครงการฟาร์ม (FARM โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกร 

รายย่อย โดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วน

ของอำเภอสนามชัยเขต ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนา 

เอกชนกับภาครัฐ 

ทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ในนาม “ชมรมรวมพลังเพ่ือ 

ผู้บริโภค” เพื่อแก้ปัญหายาในชุมชน เริ่มดำเนินการใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งดำเนิน

งานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา ๒ ปี ก่อนปรับรูปแบบการทำงานโดยต่อยอด

เป็นโครงการอ่ืนๆ เช่นโครงการ “ห้องยาชุมชน” ซ่ึงเริ่มดำเนินการใน พ.ศ. 

๒๕๔๔-๒๕๕๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริม

ให้ประชาชนใช้ยาอย่างสมเหตุผลมากยิ่งขึ้น 
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ร่วมเป็นเครือข่ายความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ และคณะทำงาน

จัดทำหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามคุณภาพงาน (PQO) สำหรับ 

โรงพยาบาลชมุชน เพือ่ใช้แทนระบบการจา่ยคา่ตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน   

(P4P) ส่งผลให้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขในการเยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบจากนโยบาย P4P  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามคุณภาพ

งาน (PQO) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน และ ร่างแนวทางการลดความ 

เหลื่อมล้ำโดยปรับค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ 

งานที่ท้าทายความอดทนและแสดงถึงความเป็นคนสุจริต คือ การ

เปิดโปงกรณีทุจริตยา ๑,๔๐๐ ล้านบาท โดยชมรมแพทย์ชนบทและชมรม

เภสัชชนบท สถานการณ์ทุจริตยาเริ่มปรากฏชัดในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ถึงกลางปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จัดงานเปิด

ศักราชใหม่กระทรวงสาธารณสุขสีขาว ได้เชิญ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน 

และ เภสัชกรหญิงศิริพร จิตรประสิทธิศิริ ในฐานะผู้แทนประธานชมรมเภสัช

ชนบท เข้าร่วมประชุม ผู้แทนทั้งสองได้ขอให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลาออก 

เพื่อเปิดทางให้การสอบสวนเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม นอกจากนี้ยังได้ทำ

หน้าที่เป็นฝ่ายรวบรวมข้อมูลร่วมกับอีกหลายท่าน เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญ

รองรับการเคลื่อนไหวของชมรมแพทย์ชนบทและชมรมเภสัชชนบท ใน

ระหว่างการเคลื่อนไหวผู้อำนวยการโรงพยาบาลยังคงถูกหว่านล้อมจาก 

ส่วนกลางให้ซื้อยา สร้างแรงกดดันต่อเภสัชกรหญิงศิริพรเนื่องจากไม่เห็นด้วย 

แต่หลังจากความจริงปรากฏ ทำให้เปลี่ยนสถานภาพจากจำเลยเป็นพยาน 

และผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้การยอมรับมากขึ้น 

ในช่วงการต่อสู้ ทำให้ครอบครัวเป็นห่วงและขอร้องไม่ให้สู้ แต่เมื่อได้

อธิบายแก่ครอบครัวให้เข้าใจว่าถูกสั่งให้ทุจริต จึงสนับสนุนให้ต่อสู้ หลังจาก
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เหตุการณ์จบลง ได้รับการยอมรับจากครอบครัวมากขึ้น ถึงความมีสติและ

ความสุขุมในการตัดสินใจ 

จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็วา่ เภสชักรหญงิศริพิร จติรประสทิธศิริ ิ  

เป็นคนรักความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ครองตนอยู่ในความดีเสมอมาแม้ใน

สภาวะที่มีความกดดันสูง มีความเสียสละ มีความละอายต่อผลประโยชน์ที่มิ

ควรได้ มีการพัฒนาตน และจากประสบการณ์ชีวิตที่ต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤต 

ก็สามารถปรับตัว ก้าวข้ามปัญหาอย่างมีสติได้ และเป็นผู้นำที่มีส่วนทำให้

บทบาทของเภสัชกรในการสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพโดดเด่นเป็น

อย่างยิ่ง มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของแวดวงวิชาชีพและประชา

สังคม สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) 

วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 



ใบประกาศเกียรติคุณ
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เภสัชชนบทผูยืนหยัด

ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

จำได้ว่า พบศิริพร ครั้งแรกที่ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่มีการจัดอภิปรายใหญ่เร่ืองทุจริตยา  

ซึ่งวิทยากรคนสำคัญ คือ อาจารย์นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช ผู้ได้รับแต่งตั้งให้

เป็นประธานสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตยา ๑,๔๐๐ ล้าน 

ตอนนั้นกระทรวงสาธารณสุขกำลังเป็นข่าวอื้อฉาวเรื่องทุจริตยา  

หลังจากมีการออกมาแถลงข่าวโดยผู้บริหารระดับปลัด-รองปลัด ปฏิเสธ

ว่าการที่แพทย์ชนบทซึ่งนำโดยนายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ออกมา

เปิดโปงว่ามีแผนการทุจริตในการจัดซื้อยานั้นไม่เป็นความจริง ต่อมามีการต้ัง

คณะกรรมการในกระทรวงฯ ขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง สรุปว่าไม่มีการทุจริต 

แต่เสียงไม่ยอมรับกลับดังระงม จนต้องมีการตั้งบุคคลที่สังคมให้ความเชื่อถือ 

คือ อาจารย์บรรลุ ให้รับผิดชอบการสอบสวน 

ท่านอาจารย์บรรลุได้จัดอภิปรายขึ้นที่ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร 

หลังอภิปรายใกล้จบ อาจารย์บรรลุได้กล่าวขึ้นว่า “หมอวิชัยไปไหน อยู่ในห้อง

นี้หรือเปล่า เห็นไปพูดปาวๆ อยู่ที่โน่นที่นี่ นี่มีการพูดกันในบ้าน มีอะไรควรจะ

มาพูดกัน อย่าเอาแต่ไปพูดนอกบ้าน” อาจารย์บรรลุคงไม่รู้ว่าผมอยู่ในห้อง

ประชุมหรือเปล่า เพราะผมไปนั่งฟังอยู่เงียบๆกลางห้อง ไม่ได้เจออาจารย์  

เมื่อได้ยินเสียง “ท้ารบ” เช่นนั้น จึงออกไปพูดยืนยันว่ามีการทุจริตจริง โดย 
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ผู้บริหารระดับสูงรู้เห็นเป็นใจ และเรียกร้องให้ปลัดกระทรวงซึ่งเป็นผู้ร่วม

อภิปรายลาออก ทำให้เกิดการฮือฮาขึ้น ปลัดกระทรวงยืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์ 

และจะไม่ลาออก 

ต่อจากนั้น มีผู้ยกมือขอพูดต่อจากผมสองคน อาจารย์บรรลุก็เรียกให้

พูด ผมไม่รู้ว่าทั้งสองคนเป็นใครเพราะนั่งอยู่หลังผม ข้อสำคัญไม่รู้ว่าจะพูด

สนับสนุนหรือโต้แย้งผม ปรากฏว่าผู้พูดคนแรก คือ นพ.วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ 

ผอ. รพ.ด่านขุนทด ซึ่งแน่นอนสนับสนุนผม อีกคนคือศิริพร ก็เช่นกัน 

วันนั้น ถ้าท้ังสองคนท่ีพูดเป็นฝ่ายตรงข้าม ผมคงตกที่นั่งลำบาก 

แต่เพราะเป็นวรัญญูและศิริพร ผู้ที่ตกที่นั่งลำบากจึงเป็นปลัดกระทรวง ซึ่งใน

ที่สุดก็ถูกย้ายออกไปตบยุงอยู่สำนักนายกฯ และลาออกในเวลาต่อมา และมี

การกล่าวหาว่า เหตุการณ์วันนั้นเป็นการ “เตี๊ยมกัน” ระหว่าง อาจารย์บรรลุ 

ผม วรัญญู และ ศิริพร ซึ่งทุกคนคงยืนยันได้ว่า พวกเราต่างพูดออกมาจาก

ความคิดจิตใจของแต่ละคนโดยอิสระทั้งสิ้น มิได้มีการนัดหมายกันเลย 

เมื่อผมถูกฟ้องคดีอาญาฐานหมิ่นประมาทจากการเขียนบทความเรื่อง

นี้ โดยใช้ชื่อจริง ต้องขอบคุณศิริพร ที่ไปเป็นพยานให้อย่างไม่ลังเลเลย และมี

ส่วนช่วยให้ผมชนะคดี ผมยังระลึกถึงและชื่นชมเสมอที่ศิริพรยังเป็นเภสัช

ชนบทที่เข้มแข็ง มั่นคง เสมอต้นเสมอปลาย ทำงานเพ่ือชาติ เพ่ือประชาชน 

อย่างไม่คลอนแคลนเลย พบกันครั้งไรก็ชื่นใจที่เห็นรอยยิ้มและดวงตาที่ 

แน่วแน่มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง 

ดีใจที่ศิริพรได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ 



18

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ขอชนชม ศิริพร นองรัก

ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

แผนงานพัฒนากลไกเฝาระวังระบบยา (กพย.)

ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ นับว่า

เป็นเภสัชกรที่มีความสมภาคภูมิ เภสัชกรดี

เด่นเพื่อสังคมประจำปี ๒๕๕๖ 

ด้วยความมุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนา

บ้านเกิด จิ๋ม ศิริพร  ยืนหยัดทำงานที่ 

โรงพยาบาลสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา  

มาต่อเนื่องยาวนาน นอกจากนี้ยังริเริ่มการ

พัฒนามากมาย เช่น ห้องยาชุมชน การ

พัฒนาชนบทสังคม มีความเสียสละ มี

ความกล้าหาญ มีการชื่นชมในบทบาทว่า “เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกงานเภสัช

ชุมชน ที่คนในแวดวงปฏิรูประบบสุขภาพรู้จักกันดี”  และเป็นแบบอย่างที่ 

ทุกคนทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องได้ใช้ในการทำงานได้ 

ประทับใจในเรื่องความกล้าหาญเสียสละ ในปี ๒๕๔๐ ได้ร่วมก่อตั้ง 

ชมรมรวมพลังเพื่อผู้บริโภค จังหวัดฉะเชิงเทรา  และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ได้ร่วมในขบวนการเปิดโปงทุจริตยา จนต้องมีการสอบสวนคร้ังใหญ่ และในปี 

๒๕๔๖ จึงมีการพิจารณาตัดสินจำคุกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขในขณะนั้น 

ขอให้น้องมีสุขภาพแข็งแรง มีกำลังใจทำงานต่อไป 
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ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ 

คนดีของแผ่นดิน
นายแพทย์สมคิด วิระเทพสุภรณ์ 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต

ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ เริ่มรับราชการตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน 

๒๕๓๓ และเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคคนที่สอง

ของโรงพยาบาลสนามชัยเขต ณ ขณะนั้น โรงพยาบาลสนามชัยเขตเป็นโรง

พยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียง มีเภสัชกรเพียงคนเดียว ซ่ึงงานของกลุ่มงาน

เภสัชกรรมฯ ได้มีการพัฒนางานมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการเจริญเติบโต

ของโรงพยาบาลตลอดระยะเวลา ๒๓ ปี และภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ ได้

เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆของโรงพยาบาล

อย่างมากมาย 

ด้านการบริหาร 
๑) ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสนามชัยเขต เข้าร่วม

ประชุมและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็น

ประโยชน์โดยสม่ำเสมอ 

๒) ประธานคณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๓) ประธานคณะกรรมการสิทธิผู้ป่วย จริยธรรมองค์กรและรับ 

เรื่องราวร้องทุกข์ 

๔) ร่วมเป็นคณะกรรมการสภาคุณภาพ 

๕) ร่วมเป็นคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด  
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ด้านการบริการ 
๑) เป็นเภสัชกรให้บริการด้านเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยและผู้มารับ

บริการที่โรงพยาบาลและในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

๒) เป็นประธานเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิโซนลาดกระทิง และ

เป็นโซนที่มีการพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานอย่างดีเยี่ยมมาโดยตลอด 

๓) สนับสนุนการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมในคลินิกพิเศษต่างๆ 

ของโรงพยาบาล เช่น คลินิก Asthma, คลินิก COPD, คลินิก DM, คลินิก HT, 

คลินิก CKD, คลินิก Warfarin เป็นต้น 

๔) ได้เคยจัดตั้งห้องยาชุมชนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนใน

พื้นที่ได้ใช้ยาที่มีคุณภาพดี ราคายุติธรรม เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการความ

รู้เกี่ยวกับยาแก่ประชาชน โดยมิได้แสวงหากำไร เป็นองค์กรในกำกับของ 

โรงพยาบาลที่ดำเนินการในรูปแบบของไตรภาคี และได้ดำเนินการอยู่หลายปี

จนเกิดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ห้องยาชุมชนจึงได้ปิดตัวลง  

ด้านวิชาการ 
เป็นผู้ตื่นตัวเสมอในการศึกษา

ค้นคว้าเรื่องที่น่าสนใจต่างๆ อย่างลึกซึ้ง  

จนได้รับการยอมรับและได้รับเชิญเป็น

อาจารย์พิเศษของคณะเภสัชศาสตร์ใน

มหาวิทยาลัยต่างๆ และเป็นวิทยากรใน

เวทีต่างๆ หลายแห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น 
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ด้านอื่นๆ 
๑) เคยเป็นผู้ร่วมต่อต้านการทุจริตยาในกระทรวงสาธารณสุขวงเงิน 

๑,๔๐๐ ล้านบาท อย่างเข้มแข็งจนประสบผลสำเร็จ 

๒) เป็นผู้นำด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในอำเภอสนามชัยเขตและใน

พื้นที่ใกล้เคียง  

๓) เป็นผู้ร่วมดำเนินการการต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในเขต

พื้นที่อำเภอสนามชัยเขตและในพื้นที่ใกล้เคียง 

๔) เปน็ผูร้ว่มดำเนนิการพฒันาการใชย้าอยา่งมคีณุภาพทีจ่ฬุาลงกรณ-์ 

มหาวิทยาลัย 

๕) เป็นผู้นำโดยธรรมชาติของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามชัยเขต  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ  

เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานด้านสาธารณสุข ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ในอำเภอสนามชัยเขตและพื้นที่ใกล้เคียง ได้อุทิศตนเพื่อสังคมในงานด้าน

ต่างๆ โดยมิได้ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

มักจะไม่ได้กลับไปที่บ้านที่อำเภอเมืองแต่มักจะอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อจัดทำ

ข้อมูลด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และนำไปสู่การขับเคลื่อนในวงการ

สาธารณสุข สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่

อำเภอสนามชัยเขตและพื้นที่ใกล้เคียง 

ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า ควรยกย่องให้ ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ เป็นคน

ดีของแผ่นดินคนหนึ่งครับ  

นพ.สมคิด วิระเทพสุภรณ์  

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต 
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เภสัชกรเพื่อสังคม เภสัชกรเพื่อมวลชน

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิทยา กุลสมบูรณ์

มูลนิธิเภสัชชนบท/แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ

เภสัชกรหญิงศิริพร จิตรประสิทธิศิริ ได้ปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาล

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจากจบการศึกษา จนถึงปัจจุบัน รวม

แล้ว ๒๓ ปี ผมมีเพื่อนหลายคนท่ีมีวัตรปฏิบัติเช่นนี้ บางคนมองว่าคนเหล่านี้

วนเวียนอยู่กับงานเดิมๆ ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลง แต่นักคิดบางท่านบอกว่า การ

ย้ายเปลี่ยนงานบ่อยทำให้ขาดความเชี่ยวชาญ 
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อำเภอหน่ึง ๆ ของประเทศไทยเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สำคัญมาก   

การที่บัณฑิตจากรั้วมหาวิทยาลัยที่มีทางเลือกและโอกาสของชีวิตอีกมาก ได้

เลือกทางเดินเช่นนี้ เมื่อ ๒๓ ปีที่แล้ว ที่โอกาสของเภสัชกรมีมากมาย เป็น  

เรื่องที่ควรยกย่องและการที่ ภญ.ศิริพร ปักหลักร่วมมือกับทีมสุขภาพใน  

โรงพยาบาลทำงานบริการประชาชน ร่วมมือกับองค์กรประชาชนในพื้นที ่ 

แก้ปัญหาชุมชน และประสานกับองค์กรพัฒนาเอกชนขับเคลื่อนนโยบายที่

สำคัญของประเทศในเรื่องที่สำคัญๆ ถือได้ว่าเป็นการประมวลโอกาสจากภาวะ

วิสัยที่ดำรงอยู่ บูรณาการผลลัพธ์ที่สะเทือนสังคม มีผลเชิงบวกต่อการ

เปลี่ยนแปลงประดุจผีเสื้อขยับปีกแล้วโลกไหว 

กว่า ๒๓ ปี ของการเป็นหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ในโรงพยาบาล 

ความสามารถในการทำงานกับผู้อำนวยการและทีมงานอย่างต่อเนื่อง โดย

เคารพศักยภาพและความสามารถของกันและกันตลอดมา ถือได้ว่า ภญ.ศิริพร 

มีทักษะด้านการบริหาร การประสานงาน และการทำงานกับกัลยาณมิตรที่

เป็นแบบอย่างที่ดี 

ภญ.ศิริพร ได้ดำเนินการทดลองปฏิบัติการหลากหลาย นำแนวคิด

ใหม่เรื่องห้องยาชุมชน ลงทดสอบที่พื้นที่ โดยเปิดร้านยาที่ลงทุนโดยภาครัฐ 

องค์กรพัฒนาสังคมและประชาชน จากเดิมท่ีแนวคิดสหกรณ์ยา/กองทุนยา 

มักจะมีการค้าอยู่ที่ร้านค้าหมู่บ้าน มาเป็นศูนย์กลางการขายยาที่อยู่ในระดับ

อำเภอแยกออกมาจากหน่วยบริการที่โรงพยาบาล งานบุกเบิกเช่นนี้มีความ

ท้าทาย และมีน้อยคนที่กล้าแหวกวงล้อมเดิมๆออกมาจากพื้นที่ปลอดภัย 

(Comfortable Zone) และเลือกไม่ทำสิ่งท้าทาย การเรียนรู้แบบนี้ทำให้ 

ภญ.ศิริพร รู้ว่าหลังจากปฏิบัติงานมาหลายปี ประชาชน ชุมชนและสังคม

ต้องการอะไร และเราจะส่งเสริมสุขภาพได้มากพียงใด หาใช่แต่ฝันและไม่กล้า

ลงมือทำ 
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การทำงานเชิงนโยบายท่ีทำให้ ภญ.ศริพิร ไดร้บัการยอมรบัอยา่งสงูใน  

ฐานะสมาชิกชมรมเภสัชชนบท คือการต่อสู้ เช่น ทุจริตยา ๑,๔๐๐ ล้านบาท 

ถือเป็นการรณรงค์ทางสังคมท่ีมีคุณูปการอย่างสูงต่อสังคม สร้างบรรทัดฐาน

และค่านิยมที่นักการเมืองต้องให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลของการดูแลงบ

ประมาณของภาครัฐ  ถือได้ว่าขบวนการและบุคคลที่ได้เข้าร่วมดำเนินการ ใน

เรื่องนี้ได้เปิดเผยประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของปฏิกิริยาต่อการไม่เอาคนโกงชาติ 

โกงบ้านเมือง และ ภญ.ศิริพร เป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง 

ภญ.ศิริพร มีความชัดเจนในความจริงที่ว่า เธอไม่ได้เป็นเพียงเภสัชกร 

แต่เธอเป็นนักสุขภาพที่ต้องร่วมมือกับชุมชนและสังคม ในการดูแลต้นทางของ

ปัญหา เช่น การสร้างโรงงาน หรืออุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ บทบาทของเธอจึงไม่จำกัดแต่เพียงพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต แต่

ขยายออกไปในจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ข้างเคียงในกิจการของเภสัชกร

เพื่อสังคม  

เพราะ ภญ.ศริพิร มอีดุมคต ิ“เภสชักรเพือ่สงัคม” เธอจงึใหค้วามสำคญั  

กับผลประโยชน์ส่วนตนและสายวิชาชีพเภสัชกรรมน้อยกว่าผลประโยชน์ต่อ

สังคม เธอมักตรวจสอบการต่อสู้ขององค์กรวิชาชีพที่เธอร่วมด้วยเสมอมาว่า 

ทำไปเพื่อสังคมหรือเพื่อวิชาชีพของตนเท่านั้น วัตรปฏิบัติที่มิใช่ “เพื่อตน” แต่ 

“เพื่อสังคม” เช่นนี้ จึงทำให้เธอได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆในโรงพยาบาล 

ประชาชนในชุมชน และกัลยาณมิตรองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีเธอพร้อมเป็นคน

เล็กคนน้อยและร่วมงานโดยมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย 

จึงสมควรยิ่งแล้วที่ ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ จะได้รับการยกย่อง

จากมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคมให้เป็น เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมประจำปี 

๒๕๕๖ 
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พี่จอเขียนถึงจิ๋มในชะตากรรมรับรางวัล

ภก.สรชัย จำเนียรดำรงการ 

แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.)

คราใดที่ได้รับการทาบทามให้เขียนถึงคนที่ได้รับรางวัล ก็จะสับสน

ทุกทีไปว่า จะเขียนให้เจ้าตัวอ่าน หรือเขียนให้คนอื่นอ่าน ครั้นจะสนองทั้งสอง

ทาง ก็เกรงว่าคนอ่านจะสับสน 

อีกเรื่องที่ต้องคิดมากก่อนจะเขียนก็คือ เขียนไปเพ่ืออะไร ถ้าจะเขียน

ถึงเจ้าตัวเพื่อชื่นชมยินดีด้วย ก็ไม่ใช่อีก เพราะคนท่ีได้รับรางวัลแบบนี้คงไม่ได้

ทำงานโดยมีเป้าหมายเป็นรางวัล ครั้นจะเขียนให้คนอื่นอ่านเพื่อยืนยันว่าผู้ที่

ได้รับรางวัลเป็นคนดีสมกับรางวัล มันก็จะซ้ำไปซ้ำมากับของคนอื่นๆ 

สำหรับจิ๋ม-ศิริพร ก็เลยตั้งใจว่า จะไม่ชม จะไม่เชียร์ เรามี

ประสบการณ์ตรงต่อกันอย่างไร ก็บอกถึงกันในโอกาสพิเศษนี้ดีกว่า เผ่ือจะ

เป็นอาหารใจหล่อเลี้ยงจิตให้ชุ่มชื่นได้บ้าง 

พี่มองจิ๋มแบบสรุปได้สามประเด็น คือ ๑. กล้าหาญ  ๒. ซื่อสัตย์สุจริต  

และ ๓. รักความเป็นธรรม  และด้วยคุณสมบัติสามประการนี้ ทำให้จ๋ิมต้อง

ออกมายืนแถวหน้าอยู่บ่อยๆ ผิดกับพี่ซึ่งขี้กลัวเป็นนิจศีล แต่ก็ให้อภัยแก่ตัว

เองว่า ไม่เป็นไร เราเป็นกองหนุนให้ก็แล้วกัน 

มีเภสัชกรไม่กี่คนดอก ที่พี่รู้สึกว่าถ้าขาดเขาเหล่านั้นแล้ว วิชาชีพ

เภสัชกรจะเป็นเช่นไร และจิ๋มก็เป็นคนหนึ่งในเภสัชกรเหล่านั้น 



26

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

นอกจากจิ๋มจะเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลต่อวิชาชีพเภสัชกรแล้ว จิ๋มยัง

มีอิทธิพลต่อจิตใจของพี่  อยากรู้ใช่ไหม  ก็จะเฉลยความในใจให้รู้กันในโอกาส

นี้ละ 

จำได้ไหม ในยามท่ีพี่กังวลและเครียดเรื่องที่พี่ไม่สามารถทำงาน

สนับสนุนน้องๆเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนได้ดั่งใจ (ทั้งๆที่เป็นงานในความ 

รับผิดชอบเมื่อปฏิบัติงานที่กองสาธารณสุขภูมิภาค) และได้ระบายให้จ๋ิมฟัง

ทางโทรศัพท์ว่า มันเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หาทางออกไม่ได้ คือ ถ้า

จะทำต่อ ก็ทุกข์ เพราะทำงานนั้นไม่ได้ดีและจิตของตัวเองก็ตกต่ำ ถ้าจะย้าย

หนีงานก็ห่วงว่าน้องๆเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนจะขาดที่พึ่ง  ในครานั้น จิ๋มได้

ช่วยพี่อย่างมาก แม้เพียงพูดว่า “ไม่ต้องเป็นห่วงดอกพี่จ๋อ อะไรจะเกิด ก็ให้

มันเกิด” ซึ่งก็เป็นคำพูดธรรมดาๆ ที่ใครๆก็คิดได้ แต่สำหรับพี่ในภาวะนั้น มัน

เหมือนคำอนุมัติให้วางงานซะ เหมือนจิ๋มเป็นตัวแทนน้องๆจริงๆ ที่เป็นห่วงพี่ 

ไม่ใช่เอาแต่เรียกร้องจากพี่  ดังน้ัน จิ๋มจึงเป็นได้มากกว่าน้องร่วมวิชาชีพ เป็น

เสมือนญาติจริงๆ  

อีกอิทธิพลหนึ่งที่เป็นผลมาจากบุคลิกภาพโดยธรรมชาติของจิ๋ม ส่ง

ผลให้พี่รู้สึกว่า เราแทบจะไม่มีช่องว่างต่อกัน ทั้งรอยยิ้ม คำพูด สีหน้า แววตา

และภาษากายอื่นๆ ทั้งหมดรวมกันอย่างปราศจากรังสีอำมหิตโดยสิ้นเชิง 

ทำให้รู้สึกอยากพูดคุยด้วย พูดด้วยแล้วสบายใจ  ครั้นมาประชุมร่วมกันทีไร พี่

จะต้องสอดส่ายสายตามองหาจิ๋มก่อนเพื่อนว่ามารึเปล่า  การแสดงออกของ

มนุษย์แม้จะไม่ทั้งหมด มันมาจากก้นบ้ึงของหัวใจ พี่เชื่อว่าจิ๋มมีทัศนคติต่อผู้

อื่นในทางที่ดีเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในสังคมที่จิ๋มอยากเข้าไปสัมพันธ์ด้วย 

มันมีผลนะ ผลลัพธ์ก็คือมันทำให้คนที่สัมผัสสัมพันธ์ด้วยรู้สึกอบอุ่น รู้สึก

ปลอดภัยที่ได้คบกัน 
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อย่างไรก็ตาม แทบทุกเรื่องในชีวิต มันจะมีคู่ขัดแย้งที่ตรงข้ามกันอยู่

เสมอ และทำให้เราลังเลว่าจะตัดสินใจอย่างไรหรือวางตัวอย่างไร ในกรณ ี

ข้างต้นก็คือ “รังสีอำมหิตกับความเป็นมิตร” ในการวางตัวแบบรังสีอำมหิต 

ก็คือ ปั้นหน้า มีฟอร์ม เข้าถึงยาก มองคนแบบไม่ไว้วางใจ พร้อมที่จะแสดง

อาการหรือเอ่ยวาจาให้คนอื่นเจ็บปวดอยู่ทุกขณะ เป็นต้น ส่วนในความเป็น

มิตรหรือความใจดีนั้น ก็อธิบายได้ง่ายนิดเดียว ก็คือแบบที่จิ๋มเป็นนั่นแหละ ถ้า

เราอำมหิตมาก คนก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามาประชิด ก็ดีตรงที่ว่า ไม่ค่อยถูกรบกวน 

การสั่งการลูกน้องก็ง่ายเพราะเขาเกรงกลัว แต่ข้อเสียก็คือ เราจะไม่ค่อยได้

ข้อคิดเห็นจากผู้อื่นสักเท่าไร ตรงกันข้าม หากเราใจดีมาก คนรอบตัวก็ชอบ

เข้าหา ข้อดีก็คือ ได้ข้อมูลเยอะแยะ (ซึ่งบางครั้งก็ดีเพราะทำให้รอบคอบมาก

ข้ึน แต่บางครั้งก็เป็นผลเสีย คือ มากจนกระทั่งตัดสินใจไม่ได้หรือทำให้ล่าช้า 

ไม่ทันกิน) ข้อเสียก็คือ จะถูกรบกวนมาก ปกครองคนได้ยาก บางครั้งก็จะถูก

หลอกได้ง่าย เพราะความใจดีและไม่เคยระแวงระวัง ดังนั้น ในการดำเนินชีวิต 

ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว หรือชีวิตในการทำงาน เราคงต้องจัด

สมดุลให้ดีระหว่าง “รังสีอำมหิตกับความเป็นมิตร”  

ก็คงมีเรื่องเตือนสติกันด้วยความหวังดีในวาระนี้เท่านี้แหละ 

พี่จ๋อ 
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หญิงแกร่งของวิชาชีพเภสัชกรรม

ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

เหตุการณ์ทุจริตยา ๑,๔๐๐ ล้าน ในกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ ๑๐ 

กว่าปีที่แล้ว มีการพิสูจน์ความผิดทำให้นักการเมือง ๒ คนต้องคำพิพากษา

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้จำคุก 

หนึ่งในผู้ที่ช่วยทำให้หลักฐานต่างๆปรากฏอย่างชัดแจ้ง คือ ศิริพร 

หรือจิ๋ม ในครั้งนั้น อาจารย์นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ได้รับแต่งตั้งเป็น

ประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่า รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งเป็นเคร่ือง

มือและอำนวยความสะดวกในการทุจริตยาหรือไม่ ต้องนำเอกสารหลักฐาน

จำนวนมากมาศึกษา ซึ่งเป็นงานที่ยากและหนักมาก เฉพาะเอกสารใบสั่งซื้อยา

ก็มีมากกว่า ๗๐,๐๐๐ ฉบับ จิ๋มอยู่ในโรงพยาบาล จึงทราบชื่อการค้าของยา

และราคาของบริษัทต่างๆเป็นอย่างดี จิ๋มได้ลางานมาช่วยอย่างเข้มแข็งในช่วง

ระยะเวลาหน่ึง และต่อมารายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐาน

ต่างๆของชุดอาจารย์นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน เป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้พิสูจน์

ความผิดในศาลฎีกาฯ 

ด้วยผลงานอื่นๆของจิ๋มในการพัฒนาเภสัชกรรมเพ่ือประโยชน์สุขของ

ประชาชนในชนบทที่มีต่อเนื่องมายาวนาน ตั้งแต่จบจากจุฬาฯ และอาสาไป

อยู่ในชนบท จิ๋มจึงเป็นบุคคลที่สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น “เภสัชกร

ดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๕๖” ด้วยความภาคภูมิใจของเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
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จิ๋ม… หญิงอึด 

ที่ไม่เคยหลงทางในการทำงานเพื่อสังคม

ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร

ยี่สิบเจ็ดปีที่รู้จักจิ๋มมา ตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ เป็นช่วงที่พี่ๆเภสัชกรที่ทำงาน

ในโรงพยาบาลตื่นเต้นกันมากที่จะมีน้องเภสัชใช้ทุนรุ่นแรกเข้ามาในระบบ จึงมี

การเตรียมการอย่างดีของพวกพี่ๆ ในตอนน้ันได้รู้จักและทำงานร่วมกันกับ 

น้องเภสัชจุฬาฯ จนรู้ว่าเภสัชจุฬาจะมี ๒ จิ๋ม จิ๋มเล็กกับจิ๋มใหญ่ซึ่งเป็นนัก

กิจกรรมทั้งคู่ ต่อมาคนที่มาอยู่กับพี่ต้อมคือ จิ๋มเล็ก ภญ.สมพร สุวรรณมาโจ 

จ๋ิมเล็กเป็นนักวิชาการ ส่วนจิ๋มใหญ่เป็นผู้นำในการทำงานอย่างเป็นตัวของตัว

เอง แข็งแกร่งแต่ไม่ก้าวร้าว ทั้งคู่มีรอยยิ้มเป็นนิสัย เป็นรอยยิ้มจากข้างใน…ยิ้ม

แห่งความรักและพร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นทันทีท่ีทำได้เป็นนิสัยที่พี่สัมผัสได้

อยู่เสมอ และในปีต่อมาเราก็มีโอกาสทำงานร่วมกันในการเป็นพี่เลี้ยงเภสัชกร 

โรงพยาบาลชุมชนในการพัฒนางานด้านต่างๆอยู่ระยะหนึ่ง 

จ๋ิมเป็นแกนหนึ่งของเภสัชชนบท พี่ได้รับฟังข่าวคราวจิ๋มตลอด 

ติดตามการเคลื่อนไหวของจิ๋มด้วยความเคารพแม้เราจะคิดต่างกันบ้างบาง

เรื่องเพราะเง่ือนไขที่เราพบไม่เหมือนกัน แต่พี่ก็เชื่อมั่นว่าในใจจ๋ิมนั้นมี

ประชาชนเป็นที่ตั้งเสมอ และบางเรื่องพี่ก็ขอคารวะจิ๋มจากใจเนื่องจากตัวพี่เอง

จะไม่แข็งแกร่งในการฝ่าความขัดแย้ง สับสน ความกดดันอย่างกรณีทุจริตยา
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อย่างที่จิ๋มเป็น จิ๋มกล้ากว่าพี่หลายเท่า พี่ยังไม่รู้เลยว่าถ้าเป็นพี่ ในสถานการณ์

เช่นนั้นพี่อาจจะเลือกท่ีจะหนี เลือกท่ีจะเงียบ ไม่ต้องเป็นเป้าที่อาจจะเกิด

อะไรขึ้นก็ได้  พี่จึงขอยกย่องจิ๋มในความอดทนต่อความกดดัน ยืนกรานใน

ความจริง แม้จะหวั่นไหว เจ็บปวด แต่ก็ไม่ทิ้งสิ่งที่เชื่อมั่น 

สิ่งที่พี่ดีใจคือการท่ีจิ๋มข้ามพรมแดนของการเป็นเภสัชกรที่ดูแลเฉพาะ

ยาและผู้ป่วยในโรงพยาบาลมาสู่การดูแลชีวิตท้ังมวล คงยากที่จะไปบอกใคร

ว่าทำไมเราต้องมาสู้กับโรงงานไฟฟ้าถ่านหินแต่พี่เข้าใจดีและรู้สึกขอบคุณการ

ที่เราเป็นเภสัชกรซึ่งทำให้เราสามารถใช้ความรู้ได้อย่างหลากหลายกว้างขวาง

และครอบคลุมไปหมดทั้งทางด้านสุขภาพ ยาและผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมและ

สังคม ที่สำคัญคือเราจะถูกฝึกให้มีสัญชาตญาณในการป้องกันพิษภัยให้กับคน 

ขอบคุณที่จิ๋มสู้เพื่อสิ่งนี้ 

เรื่องที่แปลกอีกอย่างคือ พี่รู้ดีว่าจิ๋มเป็นคนที่ไม่อยากออกหน้าเป็น

ท่ีสุด จิ๋มพร้อมที่จะเป็นทีมอยู่เบื้องหลัง พร้อมที่จะเป็นจุดเล็กๆ แต่โชคชะตา

หรืออะไรก็ไม่ทราบทำให้จิ๋มมักจะมีข่าวคราวในสื่อต่างๆอยู่เสมอ และมันก็

ออกมาดีด้วยเพราะมันออกจากใจ จากความเชื่อว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้อง พี่รู้ว่า

บางคร้ังจ๋ิมเหน่ือย หยุดไปบ้าง พักบ้าง แต่บนเส้นทางของการทำเพื่อสังคม 

พี่ยังเห็นจิ๋มเดินอยู่บนเส้นทางนี้เสมอ…ไม่เคยหลงทาง 

ด้วยรักและเชื่อมั่น 

พี่ต้อม
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รางวัลนี้ไม่มีใครเหมาะเท่าคุณ

สารี อองสมหวัง 

มูลนิธิเพื่อผูบริโภค

เกือบจะเขียนเรื่องราวให้จิ๋ม หรือศิริพร จิตรประสิทธิศิริ ไม่ทัน 

ผิดนัดน้องที่ประสานงานถึงสองรอบ แต่ด้วยเป็นแฟนพันธุ์แท้กันและกัน 

สุดท้ายก็เขียนได้สำเร็จ 

ดีใจ และชื่นชมเมื่อรู้ว่าน้องได้รางวัลเภสัชกรดีเด่นของปีนี้ ... ขอบอก

ว่า “รางวัลนี้ไม่มีใครเหมาะเท่าคุณ” 

รู้จักกับจิ๋ม ศิริพร มาเกือบ ๒๕ ปี ตั้งแต่ทำงานองค์กรพัฒนาเอกชน 

(NGOs) ใหม่ๆ ที่คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพ่ือการ
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สาธารณสุขมูลฐาน (คปอส.) ในฐานะองค์กรประสานงานที่จะต้องร่วมมือ 

และประสานกับองค์กรสุขภาพในการทำงานเคลื่อนไหวเรื่องนโยบายด้าน

สุขภาพ ทำให้มีโอกาสร่วมทำงานกับจิ๋มท่ีมาในฐานะตัวแทนของกลุ่มเภสัชกร

โรงพยาบาลชุมชน (ปัจจุบันคือ ชมรมเภสัชชนบท) 

จิ๋มมีผลงานหลายชิ้นที่สำคัญและสำเร็จ แต่กรณีที่ดังที่สุดและจิ๋ม

เข้าไปเก่ียวข้องโดยตรง คงเป็นกรณีการตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง

ในกระทรวงสาธารณสุข หรือรู้จักกันดีในนามทุจริตยา ก็ต้องถือว่า ชมรม

เภสัชชนบทเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการผลักดันให้เร่ืองนี้ถึงฝ่ัง ภายใต้การ 

ประสานงานของจิ๋ม ด้วยความกล้าหาญ ยึดมั่นต่ออุดมการณ์ การทำงาน

อย่างต่อเนื่องของจิ๋มเป็นสิ่งที่ทุกคนนับถือและยืนยันตรงกัน  

เรื่องที่สองที่นับได้ว่า เป็นนวัตกรรมด้านการเข้าถึงยาของประชาชน 

การกระจายยาที่มีคุณภาพต่อประชาชน การที่ประชาชนหรือชุมชนเป็น

เจ้าของร้านยาร่วมกัน ก่อนที่ประเทศนี้จะมีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

รวมทั้งงานในความรับผิดชอบในฐานะเภสัชกรหรือวิชาชีพ การออกหน่วยให้

ความรู้เรื่องยา งานด้านเภสัชกรรมสังคม ก็มีความสำเร็จอีกมากมาย  

ถึงแม้จะไม่ค่อยได้เจอด้วยต่างฝ่ายต่างมีงานมากมาย แต่จิ๋มเป็นเพื่อน

ถาวรที่ทุกคนจะได้เจอเมื่อมีปัญหาใหญ่ๆ ที่ต้องจัดการหรือรวมพลังกันของ 

สหวิชาชีพ ถึงแม้จะอยู่ไกล แต่ก็ได้รับรู้ข่าวคราวกันเป็นระยะ หากผ่านไปแถว

นั้น จิ๋มก็จะเดือดร้อน ได้รับโทรศัพท์ ข้ันต่ำก็ทักทายว่าคิดถึง ถามหาคำ

แนะนำร้านอาหารอร่อยๆท่ีจิ๋มไม่ค่อยรู้จักและบอกทางไม่ถูก หากเพี้ยนจัดก็

จะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ แล้วแยกย้าย หรือแม้หลังๆจะไม่ค่อยได้เจอ 

กัน แต่บางครั้งก็จะได้รับโทรศัพท์ถามทาง “เจ๊จะไปที่นี่ไปยังไง” หากถามทาง

เป็นต้องถามจิ๋มกลับก่อนว่า “เติมน้ำมันเต็มถังแล้วยัง” แต่เดี๋ยวนี้เชื่อว่า 

ปัญหานี้หมดไป เพราะน้องพี่ใช้ GPS หรือใช้คนข้างกายเป็น GPS แทน 
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เราเป็นเหมือนพี่น้องที่รู้ใจ หากมาไม่ได้ จ๋ิมก็มักจะลำบากใจท่ีจะ

ปฏิเสธ แต่จะถามว่า “เจ๊งานนี้จิ๋มต้องไปมั้ย” แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการ 

จิ๋มก็จะไปปรากฏตัว 

ล่าสุดก็รับรู้ว่าคุณน้องจิ๋มของเรา ไปมีส่วนร่วมกับการผลักดันให้พื้นที่

เกษตรกรรมของตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

รอดพ้นขั้นตอนที่ ๑ ที่ EHIA ไม่ผ่านคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) 

จากการขออนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน ดีใจ ชื่นชม กับความ 

เข้มแข็งและการทำงานอย่างต่อเนื่องด้านยา และการทำงานกับชุมชน  ยกเว้น

งานกลไกคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทราที่ยังรอให้ 

ช่วยทำให้สำเร็จ (ฮา+++)  

พี่ปุ่ม 
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เวลาเปลี่ยนแต่คนไม่เปลี่ยน

ภก.ภาณุโชติ ทองยัง

ประธานชมรมเภสัชชนบท

ผมมีโอกาสรู้จักกับ ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ (จ๋ิม) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 

๒๕๒๗ ในฐานะรุ่นพี่ปีสามและน้องปีหนึ่งของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย หากมองในแง่ความสดใสร่าเริงและเสียงหัวเราะที่ดังลั่นอย่างน่า

ตกอกตกใจ จิ๋มก็คงไม่ต่างจากน้องปีหน่ึงคนอ่ืนๆ แต่หากมองในแง่วิธีคิด  

จิ๋มกลับมีความโดดเด่นจากน้องคนอ่ืนๆมาก จำได้ว่าในปีนั้นผมได้มีโอกาส

ออกค่ายอาสาพัฒนาร่วมกับน้องปีหนึ่งหลายคน จิ๋มมักจะตั้งคำถามที่แตกต่าง

จากคนอื่นเสมอๆ แม้หลายครั้งที่คำถามของจิ๋มจะทำให้พ่ีๆงุนงงเพราะฟังไม่รู้

เร่ือง (ฮา) แต่พวกพี่ๆก็พยายามตั้งใจฟังเพราะมีหลายประเด็นในคำถามที่น่า

สนใจ  

ในปีต่อๆมา ผมมีโอกาสได้ต้อนรับจิ๋มในฐานะน้องที่เข้ามาช่วยงาน

สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จิ๋มเข้ามาช่วยงานในกิจกรรมวิชาชีพประเภทสายแข็ง

ที่หลายๆคนไม่ค่อยอยากลงมาทำ (เช่น งานขับเคลื่อนเรื่อง พ.ร.บ.ยา สิทธิ

บัตรยา และอื่นๆ) จิ๋มยังคงมุ่งมั่นตั้งใจทำงานร่วมกับพี่ๆอย่างต่อเนื่อง และ

คำถามของจิ๋มก็มักจะทำให้พี่ๆงุนงงเช่นเคย เพราะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนเดิม 

แถมจะมากขึ้นอีกด้วยซ้ำ ตามความยากของงาน (ฮา) แต่อย่างไรก็ตามพี่ๆก็ยัง

รับฟังจิ๋มเสมอเพราะมองเห็นความมุ่งมั่นในแววตาคู่นั้นของจิ๋ม 
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หลายครั้งที่พวกเราคนทำงานต้องมานั่งปรับทุกข์ร่วมกัน จ๋ิมเป็นหนึ่ง

ในกลุ่มที่พวกเราได้เปิดอกพูดคุยกัน ได้เห็นทั้งสิ่งที่อยู่ในใจและน้ำตาของจิ๋ม 

พวกเราจึงได้เรียนรู้จิ๋มมากขึ้น จิ๋มเป็นคนมีความละเอียดในการมองปัญหา 

มีความอาทรในความรู้สึกที่จะกระทบต่อผู้คน สิ่งเหล่านี้เองที่จิ๋มพยายาม 

แปรออกมาเป็นคำถาม แต่ด้วยเหตุที่จิ๋มมีรายละเอียดในการมองมากกระมัง 

จึงทำให้คำถามที่ถามออกมาซับซ้อนจนพี่ๆฟังไม่ค่อยเข้าใจ (ฮา) 

เมื่อจิ๋มจบการศึกษา ผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับจิ๋มอีก ในฐานะรุ่นพี่

เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน จิ๋มเป็นหนึ่งในเภสัชกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่มาช่วยงาน

ของชมรมเภสัชชนบท สิ่งที่พี่ๆเภสัชชนบทสัมผัสได้ คือความมุ่งมั่นและมั่นคง

ในความซื่อสัตย์ยุติธรรมทั้งต่องานและต่อสังคมรอบๆตัว เหตุการณ์ที่พิสูจน์ 

ให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยว มั่นคง กล้าหาญของจิ๋มมากยิ่งข้ึน คือการเข้ามาร่วม

ในการเคลื่อนไหวเปิดโปงกรณีทุจริตยาของกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้น 

นอกจากเรื่องในแวดวงวิชาชีพแล้ว จิ๋มยังมีความใส่ใจในเร่ืองความทุกข์ร้อน

ของชุมชน ซึ่งผมมักจะได้ข่าวท่ีจิ๋มลงไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในหลายกิจกรรม

เสมอๆ ล่าสุดเมื่อทราบข่าวว่าจิ๋มกำลังเคลื่อนไหวร่วมกับชุมชนเพ่ือคัดค้าน

การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ฉะเชิงเทรา ผมในฐานะรุ่นพ่ีที่เคยมีประสบการณ์

ต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินที่สมุทรสงคราม จึงอดไม่ได้ที่จะส่งข้อมูลที่มีไปให้ 

เพราะมั่นใจว่าจิ๋มจะสามารถนำมันไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี 

ปี ๒๕๕๖ ผมยังคงมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับจ๋ิมอย่างต่อเนื่อง จ๋ิมยัง

คงเป็นจ๋ิมคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เป็นน้องท่ีผมรักและภูมิใจ  เป็นเภสัชกรที่

เห็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นเภสัชกรที่ไม่เรียกร้อง

สิทธิเกินตัวจนข้ามไปเอาเปรียบคนอื่น เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่เป็นความหวัง
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ของวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นเภสัชกรท่ีใส่ใจในความทุกข์ร้อนของผู้คนในทุก

ระดับ เป็นเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมอย่างแท้จริง 

และหากถามว่าไม่มีสิ่งใดในตัวจิ๋มท่ีเปลี่ยนแปลงบ้างเลยหรือ คำตอบ

คงเป็น การตั้งคำถามหรือการพูดคุยที่ฟังรู้ เร่ืองเข้าใจได้ง่ายข้ึนแล้ว

กระมัง...(ฮา)   

พี่ณุ 
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จิ๋ม ผูมีชีวิตเพียงพอ 

และทำทุกสิงบนพื้นฐานของส่วนรวม

ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รู้จักกันมาจนถึงวันนี้น่าจะกว่า ๒๐ ปี ทุกคนล้วนเติบโตจากเด็กน้อย

เป็นผู้ใหญ่ ความรับผิดชอบมากข้ึนตามหน้าท่ี แต่ความรู้สึกที่มีต่อกันก็คือ 

“น้องยังเป็นน้อง” คอยรับรู้เรื่องราวอยู่ห่างๆ (แบบห่วงๆ) ทั้งชีวิตการงาน

และชีวิตส่วนตัว จนมาวันนี้จิ๋มก็มีความพร้อมและสมบูรณ์ในหน้าที่การงาน 

และชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น (ยังขาดก็แต่เจ้าตัวน้อย) 

กับชีวิตที่เพียงพอและทำเพื่อส่วนรวม 

การทำงานคือความสุขส่วนหนึ่งของทุกคน หลายคนเลือกท่ีจะทำ

อะไรเพราะได้ผลตอบแทนเป็นตัวเงิน รายได้ที่เพิ่มขึ้นในกระเป๋า เพ่ือความ
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ม่ันคงของชีวิต เราทุกคนล้วนมุ่งหวังแตกต่างกันในชีวิต บางทีมีอยู่อย่างเพียง

พอ ก็เป็นสุขแล้ว จิ๋มเป็นคนหนึ่งที่มีชีวิตเพียงพอ เลือกจะทำอะไรบนพื้นฐาน

ของส่วนรวม และที่สำคัญคือการปฏิเสธที่จะต้องดิ้นรนเคลื่อนไหวเพื่อ

ประโยชน์ตน จุดยืนนี้แน่วแน่และมั่นคงมาโดยตลอด เราทุกคนล้วนนับถือตัว

ตนอันนี้ของจิ๋ม 

ช้าได้ใจ แต่แน่นอน (Slow but sure) 

ความช้าของจิ๋มมาจากลักษณะของ “หมี” ที่ต้องการความชัดเจนใน

ประเด็นที่ทำ น่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับการทำงานเชิงข้อมูล ลดความผิดพลาด

หากไม่ไตร่ตรอง และลดปัญหาความสับสนในการทำงาน ว่าทำไปเพื่ออะไร 

เพื่อตัวเรา หรือเพื่อใคร อย่างไรก็ตาม พี่ว่าจิ๋มรู้แล้วว่าตัวเองต้องเดินหน้าต่อ

ยังไง  พี่เชื่ออย่างนั้นนะ 

เล็กๆไม่ ใหญ่ๆจิ๋มเอง 

ประเด็นเคลื่อนไหวที่ผ่านมา ทำให้จิ๋มในฐานะผู้แทนชมรมเภสัช

ชนบทต้องช่วยดูแลเครือข่ายน้องๆในรพช. ชาวบ้านในพื้นที่และประโยชน์

ชาติ ล้วนหนักหนาสาหัสทีเดียว มันเป็นความท้าทายว่า “ความถูกต้อง 

ยุติธรรมมีอยู่จริง” แต่เราต้องลงแรงทำให้มันเป็นจริง ประเด็นทุจริตยา 

ประเด็นโรงไฟฟ้า หรือมาประเด็น พีฟอร์พี ที่เกือบเป็นชนวนไล่รมต. ล้วนเป็น

เครื่องพิสูจน์ “จิ๋ม” 

รางวัลนี้เพื่อน้อง 

ดีใจด้วยจริงๆกับรางวัลที่จิ๋มได้ครั้งนี้ เป็นความงดงามสำหรับ

ตอบแทนการทำงานที่ผ่านมาที่ไม่เคยหวังผลตอบแทน  ไชโย 

พี่ตู่ 
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นองสาวคนดี 

และหมอยาผูมุ่งมั่นในวิชาชีพ

นางเพ็ญประภา หร่ายเจริญ

ครูวิทยฐานะเชียวชาญ  โรงเรียนดัดดรุณี  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดิฉันเป็นพี่สาวของ ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ  อายุห่างกันประมาณ 

๑๐ ปี เพราะเกิดมาหน้าตาจุ๋มจิ๋ม พี่ชายคนโตจึงตั้งชื่อเล่นให้ว่า “จุ๋มจิ๋ม”  

ต่อมาเรียกสั้นๆว่า “จิ๋ม” เป็นน้องสาวคนเล็กของครอบครัวซ่ึงเกิดมาตอนพ่ีๆ

เติบโตกันเป็นวัยรุ่นแล้ว จึงเป็นลูกหลงของพ่อแม่ ตอนเด็กๆ จะเป็นที่รักของ

พี่น้อง เป็นเด็กน่ารัก คุณแม่จะชอบแต่งตัวให้เหมือนตุ๊กตา เป็นเด็กที่มีความ

เมตตาต่อสัตว์ โดยเฉพาะแมว ชอบเลี้ยงแมว จะจับแมวมานั่งเรียงแถวตอน

กินข้าว เรียงลำดับตั้งแต่ พ่อ แม่และลูกแมว เมื่อตัวหนึ่งกินข้าวเสร็จตัวถัดไป

จึงเข้ามากิน นับว่า ภญ.จิ๋ม เป็นคนจัดระเบียบสังคมและเป็นคนมีเมตตาตั้งแต่

เด็ก 

พอเข้าโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้าห้อง ทำงานรับใช้คุณครู 

เพื่อนๆ ด้วยความมุ่งมั่น แม้กระทั่งงานบางอย่างที่อยู่บ้านไม่เคยทำ เช่น งาน

ถูพื้นห้อง อยู่บ้านคุณแม่ไม่เคยให้ทำ เนื่องจากเป็นลูกคนเล็ก แต่มีเพื่อนคุณ

แม่มาบอกที่บ้านว่าลูกสาวอยู่โรงเรียนถูพื้นห้องเก่งมาก ด้วยความมีจิตสำนึกที่

ดี มีความมุ่งม่ัน รับผิดชอบในการเป็นผู้นำจึงเสียสละทำงานเสียเอง เพื่อให้

ห้องเรียนสะอาด คุณครูก็ชมเชย เพื่อนๆก็รัก อยากให้เป็นหัวหน้าห้องทุกปี 
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ต่อมาสอบเข้าเรียนคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ทุกคนหวังว่าเมื่อเรียนจบจะมาเปิดร้านขายยาท่ีบ้าน เนื่องจากที่บ้านเป็นร้าน

ค้าในตลาด มีทำเลดี เหมาะกับการค้าขาย และอยากให้ ภญ.จิ๋ม อยู่ใกล้ญาติ

พี่น้อง คุณแม่เคยไปฝากงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่รักษาประจำ แต่ 

ภญ.จิ๋ม บอกทางบ้านว่าจะเลือกไปอยู่จังหวัดที่ไกลท่ีสุดของประเทศไทย เช่น 

แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี หรือ นราธิวาส ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทความรู้ที่

เรียนมาเพ่ือผู้คนที่ห่างไกล และต้องการความช่วยเหลืออย่างยิ่ง แต่เมื่อเห็น

คุณแม่เครียดและห่วงกังวล จึงเลือกโรงพยาบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่ก็ยัง

ไม่ละทิ้งอุดมการณ์เดิมคือเลือกโรงพยาบาลท่ีไกลที่สุดของจังหวัด จึงมาเป็น

โรงพยาบาลสนามชัยเขต ซึ่งทุกคนเป็นห่วงและคอยฟังข่าว ทราบว่าทำงานท่ี

โรงพยาบาลแบบไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ วันหยุดเข้าไปในป่าเพื่อให้ความรู้
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เรื่องยาให้ชาวบ้านที่ยากจนเพื่อให้เขาพึ่งตนเองได้ และคิดว่าเป็นเภสัชกรหญิง

ของโรงพยาบาลแห่งนี้ที่บุกเบิกงานจัดระบบงานและพัฒนางานเภสัชกรรมทั้ง

ในโรงพยาบาลและในชุมชนอย่างทุ่มเท เพื่อให้ชาวบ้านได้รับยาที่มีคุณภาพ

และมีสุขภาพอนามัยที่ดี ด้วยความเป็นห่วงในฐานะพี่สาว คุณแม่ให้ไป

เยี่ยมเยียนที่สนามชัยเขตว่าทำอะไรอยู่ ทำไมไม่กลับบ้าน พบว่า ภญ.จิ๋มอยู่

ร้านยาชุมชนในตลาดที่เป็นห้องแถว จึงนับว่าเป็นผู้เสียสละความสุขส่วนตัว

เพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง ได้กลับมาบ้านบอกคุณแม่ คุณแม่ก็ปลงตกและบอก

พวกเราว่า “ดวงของจิ๋มเป็นดวงของแม่ชี” ท่ีต้องบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ

ส่วนรวม 

ในโอกาสที่เภสัชกรศิริพร จิตรประสิทธิศิริ ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น 

“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ปี ๒๕๕๖ ดิฉันในนามของญาติพี่น้อง ขอแสดง

ความยินดี และขอให้รักษาความดีตามหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

เภสัชกรรมสืบไป 

จากพี่ๆ ตระกูลจิตรประสิทธิศิริ  และหร่ายเจริญ 
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พี่จิ๋ม เภสัชกร เพื่อสังคม ประชาชน 

ผูปวยและองค์กรอย่างแทจริง

แพทย์หญิงวิมล จังสมบัติศิริ

ขาราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

โรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้าพเจ้าได้รู้จักกับ ภญ.ศิริพร ในฐานะแพทย์ใช้ทุน ท่ีมาปฏิบัติงานท่ี

รพ.สนามชัยเขต ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ สัมผัสแรกกับงานห้องยาที่มี ภญ.ศิริพร  

(พ่ีจิ๋ม) เป็นหัวหน้างานและออกแบบงาน คือ มีการตรวจสอบยาของผู้ป่วยที่

แพทย์สั่งโดยเภสัชกร และมีการโทรศัพท์กลับมาเพ่ือยืนยันคำส่ังหรือแลก

เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของเภสัชกรและแพทย์ผู้รักษาผู้ป่วยรายนั้นๆ 

ซึ่งอาจมีโรงพยาบาลไม่กี่แห่งที่มีวิธีการเช่นนี้ ซึ่งข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าเป็น

เรื่องที่ดี เนื่องจากเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ร่วมกัน

ระหว่างแพทย์และเภสัชกร โดยยึดที่ความปลอดภัยของผู้ป่วย แม้แพทย์อาจ

จะรู้สึกไม่ดีเท่าใดที่มีการตรวจสอบ แต่เมื่อมองกันอย่างไม่มีอคติ เราจะเข้าใจ

ว่าที่ห้องยาปฏิบัติเช่นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยจาก

การใช้ยา โดยอิงหลักวิชาการของแต่ละวิชาชีพร่วมกัน ซ่ึงปัจจุบันทางห้องยา

ของรพ.สนามชัยเขตยังปฏิบัติเช่นนี้อยู่เสมอมา  

ในป ี๒๕๔๕ เป็นปีท่ีเริม่มกีารประกาศใช้หลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้  

ทางผู้อำนวยการรพ.สนามชัยเขต ได้ริเริ่มให้มีการดูแลประชาชนในพื้นที่

สนามชัยเขตโดยการแบ่งเป็นโซน และมีทีมสหสาขาวิชาชีพประจำ ประกอบ
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ด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่อนามัย (ในสมัยนั้นยังเรียก 

เจ้าหน้าที่อนามัย) ซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือ ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ไกลเข้าถึง

บริการได้มากขึ้นและได้รับการดูแลปัญหาแบบองค์รวมมากขึ้น ซึ่งทำให้ทีม

สุขภาพเข้าใจถึงวิถีชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวแต่ละรายได้ดีขึ้น เข้าใจถึง

ปัญหาที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วย หรือปัญหาของการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย

มากขึ้น ในโซนลาดกระทิง พี่จิ๋มได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีม (ตั้งแต่ปี 

๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน) มีการออกเยี่ยมบ้านสัปดาห์ละครั้ง และนำปัญหาของ 

ผู้ป่วยแต่ละรายมาคุยกันในทีมและวางแนวทางแก้ปัญหา แม้ว่าบางปัญหา

อาจดูเหมือนไม่ใช่หน้าที่ของเภสัชกรที่จะต้องมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ผู้ป่วย 

แต่พี่จิ๋มก็พยายามที่จะหาผู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือ หลายคร้ังที่คนไข้ในโซน

ลาดกระทิงมารพ.สนามชัยเขต เพื่อต้องการพบหมอจิ๋มให้ช่วยเหลือ/ปรึกษา

มากกว่าแพทย์ที่จะให้การตรวจรักษาช่วย แสดงให้เห็นว่าในบางครั้งอาการ

เจ็บป่วยอาจไม่ได้รักษากันด้วยแค่การตรวจและจ่ายยาของแพทย์เท่านั้น อาจ

ต้องการรักษาทางใจ เช่น ความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ การรับฟังและท่าทีใน

การเอาใจใส่ผู้ป่วยมากกว่า  

นอกจากหน้าที่ของเภสัชกรในรพ.แล้ว พี่จิ๋มยังมีความพยายามที่จะ

ให้ประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องของการใช้ยา ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าสังคมชนบท 

เรื่องของการใช้ยาชุดหรือสเตียรอยด์ เป็นเรื่องท่ียากที่จะปรับเปลี่ยนความคิด

ในการใช้ยาของประชาชนอย่างมาก โดยพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วย

ที่มารับบริการที่ รพ. หรือการหาและให้ข้อมูลเชิงรุกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

และพยายามจัดให้มีตรวจหา สารสเตียรอยด์จากยาที่ผู้ป่วยซื้อกินเองที่ รพ.ได้ 

ทำให้ทีมสุขภาพสามารถแนะนำผู้ป่วยในเรื่องของการหลีกเลี่ยงการใช้ยาชุดได้

ดีขึ้น 
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ในช่วงหลายปีมานี้ พี่จิ๋มและพรรคพวกได้ต่อสู้กับการรักษาพื้นที่

เกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคาดหวังแค่ต้องการรักษาพื้นที่เดิมของ 

ชาวบ้านให้ทำมาหากินได้ภายใต้วิถีชีวิตเกษตร โดยไม่หวั่นไหวกับการข่มขู่

ของผู้หวังผลประโยชน์จากกิจการโรงไฟฟ้าสารพัดชนิดและกำลังผลิตท่ีกำลัง

จะผุดขึ้นที่อำเภอพนมสารคามหรือพื้นที่อื่นๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ยงัมอีกีหลายงานท่ีพีจ่ิม๋ทำอยู ่ ไมว่า่จะในงานของเภสชักรโรงพยาบาล  

ชุมชน งานของเภสัชชนบท หรืออื่นๆท่ีข้าพเจ้าไม่ทราบถึงรายละเอียดของ

งานมากนัก แต่จากลักษณะของงานที่พี่จิ๋มทำมาทั้งหมดนั้น พอจะบอกได้ว่า 

สิ่งที่พี่จิ๋มทำนั้น เพื่อสังคม ประชาชน ผู้ป่วยและองค์กรอย่างแท้จริง โดยไม่ได้

ผลตอบแทนพิเศษใดๆ  

ในการปฏิบัติงานหลายครั้ง ข้าพเจ้าได้นำแนวคิดและแนวทางปฏิบัติ

งานเพื่อประโยชน์สังคมของพี่จิ๋มมาเป็นต้นแบบ 

ขอแสดงความยินดี กับเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมท่านนี้ค่ะ “เภสัชกร

หญิงศิริพร จิตรประสิทธิศิริ” 
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พี่จิ๋มผูเปนตนแบบในการทำงานเพื่อชุมชน

สิริรักษ์ เกตุจินดา พยาบาลวิชาชีพชflนาญการ

โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ ท่ีข้าพเจ้าได้ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามชัยเขต 

และได้รู้จักกับพี่จิ๋ม ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ ซึ่งเป็นหัวหน้างานเภสัชกรรม แต่

ยังไม่สนิท ไม่คุ้นเคย รู้แต่ว่าพี่จิ๋มเป็นคนมีอุดมการณ์ในการทำงานสูงมาก เป็น

เภสัชกรที่ทำงานร่วมกับชุมชน เข้าถึงชุมชนอย่างมาก จนเมื่อมีโอกาสได้ร่วม

งานกันในทีมสิทธิผู้ป่วย จริยธรรมองค์กร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ซึ่งพี่จิ๋มเป็น

หัวหน้าทีม ส่วนดิฉันเป็นกรรมการและเลขานุการ ได้เห็นความมุ่งมั่น ตั้งใจใน

การทำงานของพี่จิ๋ม ไม่ละเลยปัญหาเล็กๆน้อยๆ มีความยุติธรรมกับทุกคน 

และที่รู้สึกประทับใจมากคือวิธีการสอนงานของพี่จิ๋ม คือพ่ีจะให้โอกาสเราไป

ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่เราควรรู้ในงานท่ีเราต้องทำ ขวนขวายหาช่องทางให้เราได้

ไปศึกษาอบรม โดยให้โอกาสข้าพเจ้าได้ไปประชุมเร่ืองการฟ้องร้องทาง

สาธารณสุข ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา การประชุมในครั้งนั้นทำให้

ข้าพเจ้าได้พบกับผู้เข้าร่วมประชุมหลากหลายวิชาชีพ ทำให้เห็นมุมมองของ

วิชาชีพอื่นที่มีต่อวิชาชีพแพทย์ พยาบาล รู้จุดด้อย จุดเด่นของตนเอง ทำให้

เรามีแรงบันดาลใจในการกลับมาทำงานเพื่อพัฒนาทีมต่อไป เมื่อกลับมาเล่าให้

พี่จิ๋มฟัง พี่จ๋ิมบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่พี่อยากให้พวกเธอได้รู้ในสิ่งที่พี่เคยรู้ไง 

ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจมากๆ และข้าพเจ้าก็ได้นำวิธีการนี้ไปใช้กับน้องในงาน

โดยการให้โอกาสและพาน้องๆไปเรียนรู้ในเรื่องราวท่ีจะสร้างภูมิให้กับตนเอง 
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ซ่ึงก็ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง เป็นการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พี่จิ๋มมักจะบอกกับพวก

เราเสมอว่า ทำเหตุในปัจจุบันให้ดี แล้วไม่ต้องหวังในผล และยิ่งประทับใจมาก

ขึ้นเม่ือมาทำงานร่วมกันในทีมปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงมี

ทั้งแรงสนับสนุนและแรงต้านพอสมควร แต่พี่จิ๋มก็ไม่เคยหวั่นไหว มีความมุ่ง

ม่ัน มีหลักการที่ดี อดทนและเสียสละอย่างมาก ให้กำลังใจในวันที่เรารู้สึกท้อ 

แต่เมื่อพวกเราเห็นความตั้งใจจริงของพี่จิ๋ม เราก็ไม่เคยถอย ยังคงเดินหน้าทำ

ในสิ่งที่ถูกต้องต่อไป นอกจากงานประจำแล้ว พี่จิ๋มยังได้ช่วยเหลือสังคมอีก

หลายอย่าง โดยเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 

กลุ่มต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็นต้น แม้ว่าปัจจุบันข้าพเจ้าจะย้ายมาปฏิบัติ

งานที่โรงพยาบาลพุทธโสธรแล้ว แต่ก็ยังระลึกถึงและจะมีพี่จิ๋มเป็นต้นแบบใน

การทำงานต่อไป 

ในโอกาสที่พี่จิ๋มได้รับการคัดเลือกให้เป็นเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม จาก

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมต่อความวิริยะ 

อุตสาหะ เสียสละในการทำงาน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนางานให้

ก้าวหน้าและก่อให้เกิดความสามัคคี ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์

สิทธิ์ในสากลโลกที่พี่เคารพนับถือ โปรดจงดลบันดาล ประทานพรให้พี่จิ๋มและ

ครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง จิตใจ

แจ่มใส และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการตลอดไป 
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หมอจิ๋ม ตนแบบของขาราชการ

ที่เปนขารับใชของประชาชน

สารจากใจคนลุ่มน้ำคลองท่าลาดถึงกัลยาณมิตร ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ

นันทวัน หาญดี ผูนำสารจากใจคนลุ่มน้ำคลองท่าลาด

ภาพความทรงจำอันงดงามร้อยเรียงจากอดีตสู่ปัจจุบันกว่า ๒๐ ปี ใน

การทำงานของ ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ หรือที่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและคนที่

รู้จักเรียกขานว่า “หมอจิ๋ม” ภาพผู้หญิงที่เรียบร้อยนุ่มนวล แต่กระตือรือร้น

เต็มเปี่ยมด้วยพลังและเป้าหมายการปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาชีพเภสัชกรรมใน

ฐานะเภสัชกรประจำโรงพยาบาลสนามชัยเขตและการทำงานเพ่ือสังคม ซ่ึง

กล่าวได้ว่าเป็นการงานด้วยหัวใจและจิตวิญญาณที่ถูกหล่อหลอมมาให้เป็น
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เภสัชกรที่รับใช้ผู้ป่วย ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการ

ใช้ยาแต่ละชนิดอย่างถูกต้อง และรับรู้ถึงปัญหาการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม 

เช่น ยาอันตรายที่แพร่กระจายอยู่ในชุมชนด้วย ท้ังนี้เพราะการบริหารจัดการ

ระบบยาและการพัฒนาระบบสุขภาพที่ตั้งรับอยู่ในโรงพยาบาลไม่สามารถ

พัฒนาสุขภาพสังคมได้ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่หมอ

จิ๋มมองเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกับชุมชน และได้ประสานความ

ร่วมมือทั้งผู้นำชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชนและผู้บริโภคในตลาดอำเภอ

สนามชัยเขตในการแลกเปลี่ยนปัญหาและเรียนรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภค ทำให้เกิด

การรวมตัวเป็นชมรมรวมพลังเพื่อผู้บริโภคอำเภอสนามชัยเขต ซ่ีงได้ทำ

กิจกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคท้ังด้านสุขภาพ การซ้ือสินค้าและบริการ 

ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภคในการผลักดันนโยบายและ

กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  มิตรภาพท่ีเริ่มต้นจากการทำงานได้ทำให้เกิด

ความเชื่อมั่นในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมสุข

ภาวะร่วมกัน ห้องยาชุมชนเป็นรูปธรรมที่บ่งบอกถึงปณิธานความมุ่งมั่นของ

หมอจ๋ิมในการพัฒนาสุขภาพสังคมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของโรงพยาบาล

ชุมชน สถานีอนามัย ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นในการพัฒนาต้นแบบร้านขายยาที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรมและมีเภสัชกร

ให้คำปรึกษาการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ประชาชนโดยได้รับการสนับสนุน

เรื่องยาและเภสัชกรจากโรงพยาบาลสนามชัยเขต และมีเป้าหมายการให้ความ

รู้การใช้ยาที่ถูกต้องแก่ประชาชน  การเฝ้าระวังและการขจัดยาอันตรายออก

จากชุมชน ภารกิจที่หมอจิ๋มและน้องเภสัชกรโรงพยาบาลสนามชัยเขตมาอยู่

ประจำห้องยาชุมชน การรับรู้ปัญหาสุขภาพของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่เป็น

เกษตรกรทำงานหนัก มีการใช้สารเคมีอันตราย มีปัญหาการใช้ยาไม่เหมาะสม
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และขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว  

ข้อเท็จจริงเหล่าน้ีเป็นแรงผลักดันให้หมอจิ๋มต้องทำงานเชิงรุกที่เน้นการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้แก่ชุมชนให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ  การรักษาการเจ็บ

ป่วยเบื้องต้นและความรู้ในการใช้ยาที่ถูกต้อง  และการเฝ้าระวังยาอันตรายใน

ชุมชนด้วยการศึกษาเรียนรู้แนวทางดำเนินการร่วมกับชุมชนเพ่ือเป็นต้นแบบ  

ประการสำคัญเพื่อนพ้องน้องพี่ในชุมชนท้องถิ่นได้รับรู้ว่าหมอจ๋ิมได้มีบทบาท

สำคัญในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตยาในกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือปกป้อง

สิทธิประโยชน์ของคนไทยทุกคนในการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ ระบบการจัดซื้อ

ยาที่ถูกต้องโปร่งใสและมีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญ  

กล่าวได้ว่าการปฎิบัติงานและการปฎิบัติตนของหมอจ๋ิมได้เป็นต้นแบบของ

เภสัชกรเพื่อสังคมที่น้องๆเภสัชกรประจำห้องยาโรงพยาบาลสนามชัยเขตและ

นักศึกษาเภสัชกรจากสถาบันการศึกษาต่างๆท่ีมาฝึกงานได้เรียนรู้และเข้าใจว่า 

“เกียรติภูมิของวิชาชีพเภสัชกรรม คือ เกียรติแห่งการรับใช้ผู้ป่วยและ

สาธารณะ” แต่สำหรับคนลุ่มน้ำคลองท่าลาด เราตระหนักว่าหมอจิ๋มเป็นต้น

แบบของข้าราชการที่เป็นข้ารับใช้ของประชาชน ทำงานด้วยจิตวิญญาณและ

ความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นกัลยาณมิตรที่เป็นพลังสนับสนุนการปกป้อง

พื้นที่ความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพของประชาชนท้ังเบื้องหน้าและเบื้อง

หลังจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินตำบลเขาหินซ้อน ๖๐๐ เมกะวัตต์ และภัย

คุกคามอื่นๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าลาด ต้นธารน้ำจืดที่สำคัญของลุ่ม

น้ำบางปะกง สายน้ำแห่งชีวิตของคนแปดริ้ว พื้นที่เพาะปลูกอาหารที่สำคัญ

ของภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กรณีที่มีการใช้เครื่องมือ “เอชไอเอ” (การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 

Health Impact Assessment: HIA) จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
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แห่งชาติ (สช.)  เพื่อยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณและเสริมสร้างกำลังใจแก่คณะ

นักวิจัย เอชไอเอชุมชนกรณีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินตำบลเขาหินซ้อน 

อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาประเมินผล

กระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน (เอชไอเอชุมชน) ที่มีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

ในพื้นที่ หมอจิ๋มเป็นหนึ่งในคณะนักวิจัยที่ร่วมทำงานหนักอย่างต่อเนื่องที่

ทำให้เอกสารรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนฉบับ

สมบูรณ์สำเร็จลง และได้เสนอข้อมูลของชุมชนเข้าสู่หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้

ประกอบการพิจารณาการตัดสินใจระดับนโยบาย กระบวนการ เอชไอเอ

ชุมชนได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญที่ที่เปิดโอกาสให้คนลุ่มน้ำคลองท่า

ลาดเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของตนเอง เอชไอเอชุมชนกรณี

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินตำบลเขาหินซ้อนได้ขยายบทเรียนประสบการณ์ไปสู่

ภาคีเครือข่ายภาคตะวันออกและพัฒนาความร่วมมือของคนตะวันออกในนาม 

“วาระเปลี่ยนตะวันออก” ที่มีเป้าหมายการปกป้องพื้นที่ความมั่นคงทาง

อาหาร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนอย่าง 

ยั่งยืน  

รางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมที่หมอจิ๋มได้รับไม่ได้เป็นเกียรติภูมิแก่

ตัวเองและครอบครัวเท่านั้น แต่เป็นเกียรติภูมิของวิชาชีพเภสัชกรรม และ

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคมท่ีมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพควรค่าแก่รางวัล

อันทรงเกียรตินี้ 
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พูดเสียงดังอย่างนี้ตองแต่งงานแลว

ศิริพร โชติชัชวาลย์กุล 

อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

พ.ศ. ๒๕๓๓ ฉนัยา้ยทีอ่ยูจ่ากอาศรมวงศส์นทิ อ.องครกัษ ์จ.นครนายก  

ไปอยู่ที่ สวนฝากฟ้า อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา  

ทำงานสวนทุกวันก็มีเหตุเจ็บไข้ได้ป่วย โรงพยาบาลใกล้ที่สุดคือ  

โรงพยาบาลสนามชัยเขต ห่างจากท่ีฉันอยู่ประมาณ ๔ กม. ฉันจึงไปรับการ

รักษาที่นั่น 

คร้ังแรกที่ไปรับการรักษา ระหว่างนั่งรอรับยาก็ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่

จ่ายยาอธิบายวิธีใช้ยาด้วยเสียงดังฟังชัด “อันนี้เป็นยาต้านเชื้อ กินคร้ังละ  

๑ เม็ด วันละ ๔ ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน ป้าต้องกินจนหมดยาที่ให้นี้นะ

คะ ถ้ากินๆ หยุดๆ อาจจะไม่หาย และอาจจะดื้อยา ส่วนอันนี้เป็นยาแก้ปวด 

ลดไข้ กินครั้งละ ๑ เม็ด เวลาปวด ให้กินห่างกัน ๔ ชั่วโมง ถ้าไม่ปวด ไม่มีไข้ไม่

ต้องกินนะคะ” 

เสียงเจ้าหน้าท่ีสาวท่านนี้ดังจนเรียกความสนใจจากคนไข้ทุกคนที่นั่ง

อยู่บริเวณนั้น (รวมทั้งฉันด้วย) ทุกคนก็เลยไม่ต้องนั่งรอเปล่าๆ ต่างเพลิดเพลิน

กับการฟังเสียงอธิบายนี้ ได้รับความรู้เรื่องการใช้ยากันถ้วนหน้า  

เม่ือฟังแล้วต่างก็หันไปจับตามองเธอผู้เป็นเจ้าของเสียงด้วย เสียงเธอ

เข้ม แต่ไม่ได้ดุดัน ยามพูดอธิบายวิธีใช้ยาเธอจะมองสบตาคนไข้เพื่อประเมินว่า

เข้าใจสิ่งที่เธอบอกหรือไม่ แล้วก็บอกย้ำจนมั่นใจว่าเข้าใจ ดูเธอต้ังอกต้ังใจ
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ทำงานมาก เห็นได้ชัดถึงความปรารถนาดีต่อผู้มารับบริการ เป็นความสัมพันธ์

แบบเอาใจใส่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีให้แก่ประชาชนที่ฉันไม่ค่อยพบเห็นในยุคนั้น 

(เมื่อ ๒๐ กว่าปีมาแล้ว) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และ 

เจ้าหน้าที่ประจำงานบนที่ว่าการอำเภอ 

มานึกทบทวนตอนนี้ ฉันไม่รู้ว่าการพูดอธิบายเสียงดังจนคนไข้อื่นๆ 

ได้ยินด้วยนั้นเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่ เพราะอาจทำให้เกิดความ

สนใจหรือคาดเดาว่าคนโน้นคนนี้ป่วยเป็นอะไร ซึ่งผู้ป่วยเองอาจไม่ชอบหรือไม่

ต้องการให้คนอื่นรู้ แต่ยังจำได้ว่าในบรรยากาศจริงวันนั้นก็ไม่ได้มีใคร (รวมทั้ง

ฉันด้วย) แสดงความไม่พอใจ เห็นแต่ความนับถือชื่นชมเธอ อย่างไรก็ตามมี

คนไข้ชาวบ้านผู้หญิงท่ีน่ังรอรับบริการพร้อมกับฟังเธอไปด้วย แอบพูดกันแบบ

ชื่นชมแต่เกรงๆ “พูดเสียงดังอย่างนี้ คงมีผัวแล้ว ถ้าเป็นพวกสาวๆล่ะก็ขี้อาย 

พูดเสียงเบา ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก” “อยู่บ้านไม่รู้ดุลูก ดุผัวรึป่าวนิ?” ฉันนึก

ขำทัศนคติของชาวบ้านผู้นั้นไปพร้อมๆกับเห็นใจคนถูกนินทา 

เดือนต่อมาขณะเดินชมกิจกรรมและนิทรรศการเกี่ยวกับการเกษตร

และสมุนไพรที่ ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ร่วมกับหน่วยงานราชการจัดขึ้นที่วัด

ห้วยหิน ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านท่ีฉันอยู่ ก็ได้มีโอกาสรู้จักเจ้าหน้าที่สาวท่าน

นั้น โดยเธอเดินเข้ามาทักทายฉันก่อน 

“สวัสดีค่ะ ทราบว่าพี่เป็นนักกิจกรรม เข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ จิ๋มทำงาน

อยู่ที่โรงพยาบาลสนามชัยเขตค่ะ” “สวัสดีค่ะ พี่ชื่อพี่ปอน ยินดีที่ได้รู้จักคุณจิ๋ม

ค่ะ” เอาล่ะ ได้รู้จักแล้วว่าเธอชื่อคุณจิ๋ม “ถ้ามีกิจกรรมอะไรจิ๋มจะมาบอกพี่นะ

คะ พี่จะได้เข้าร่วม” เธอแสดงน้ำใจ “ขอบคุณค่ะ เช่นกัน ถ้าคุณจิ๋มมีอะไรจะ

ให้พี่ทำก็ส่งข่าวมานะคะ” 
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หลังจากน้ันเราก็ได้ทราบชื่อจริงและหน้าที่การงานของเธอ เธอชื่อ 

ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ เป็นเภสัชกรประจำโรงพยาบาลสนามชัยเขต เราแอบ

นินทาต่อว่าชื่อและนามสกุลของเธอมีสระอิเยอะจัง 

เราไปหาสู่กันสม่ำเสมอ หลังจากเลิกงานประจำเธอมักจะขับรถ

จักรยานยนต์คู่ใจมาเยี่ยมเยียนเราท่ีสวน นำข่าวความเคลื่อนไหวทางสังคม

และการเมืองทั้งระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ มาเล่าสู่กันฟัง เพราะ 

พวกเราชาวสวนฝากฟ้าใช้ชีวิตสมถะ ไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่มีโทรทัศน์ วิทยุ และ 

ไม่ค่อยได้ออกไปไหนมาไหน รวมท้ังไม่ค่อยได้ไปซ้ือหนังสือพิมพ์ด้วย ส่วน 

คุณจิ๋มก็เรียนรู้วิถีชีวิตและวิถีเกษตรกรรมธรรมชาติจากเรา แต่สิ่งที่เธอ

กระตือรือร้นสนใจโดยตลอดก็คือความถูกต้องเป็นธรรมทางสังคมและ

การเมือง และสิทธิประโยชน์ท่ีประชาชนควรได้รับ เธอจะร่วมแรงแข็งขันใน

การทำกิจกรรมเพื่อนำไปสู่สิ่งนี้เสมอ และยังชักชวนให้มิตรสหายได้เข้าร่วม

กิจกรรมเหล่านั้นด้วย เหมาะสมแล้วที่เธอได้รับรางวัลนี้ 
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“พี่จิ๋มคือ Idol ของเจย์”

ภญ.สรีรโรจน์ สุกมลสันต์

แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) 

“คนหนึ่งคน หล่อหลอมความเป็นตัวตนให้กับคนอีกหนึ่งคน” 

ย้อนความทรงจำกลับไปสิบกว่าปี จำได้ว่าฉันเร่ิมรู้จักพ่ีจ๋ิม ต้ังแต่ฉัน

ยังเป็นนิสิตเภสัช จุฬาฯ แต่ฉันมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปล่ียนมุมมองกับพ่ีจ๋ิม 

จริงๆจังๆ ก็ตอนที่ฉันกำลังจะเรียนจบในปี ๒๕๔๓ ซ่ึงอยู่ในช่วงวิกฤติ 

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายลดขนาดกำลังคนภาคราชการ ทำให้

ไม่สามารถบรรจุนักเรียนคู่สัญญา (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) และนักเรียน

ทุนกระทรวงสาธารณสุข (พยาบาล และเจ้าพนักงานสาธารณสุข) ทั้งหมดเป็น

ข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุขจึงให้ข้อเสนอใช้อัตราว่างที่มีอยู่บรรจุแพทย์ 

ทันตแพทย์ เภสัชกรก่อน ส่วนนักเรียนทุนของกระทรวงสาธารณสุขที่เหลือ

ให้หาทางจ้างเป็นลูกจ้างของส่วนราชการ และประสานกับองค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่นหาทางจ้างต่อไป 

ในขณะนั้นความยากลำบากของฉันในฐานะทีมประสานงานคือ การ

ตัดสินใจว่าจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไร และเป็นความโชคดีที่พ่ีจ๋ิมมา

ช่วยเป็นพี่เลี้ยงและคอยให้ความมั่นใจกับทีมเราในการหาทางออกท่ีดีท่ีสุดใน

ตอนนั้น โดยพี่จิ๋มให้แนวคิดกับพวกเราว่า “ให้ตัดสินใจด้วยความเห็นอก

เห็นใจเพื่อนร่วมสหวิชาชีพ และให้เห็นแก่ความทุกข์ยากของประชาชนใน

พื้นที่ห่างไกลที่ยังต้องการเภสัชกรไปทำงาน” จนเป็นที่มาของข้อตกลงร่วมกับ
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รัฐที่จะรับนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุข และนักศึกษาคู่สัญญาทุกคนที่จบ

การศึกษาในปี ๒๕๔๓ และที่กำลังศึกษาอยู่เข้าทำงาน แต่จะจ้างให้เป็น 

พนักงานของรัฐ ฉันจึงได้มีโอกาสได้เป็น “พนักงานของรัฐรุ่นแรก” ของ

กระทรวงสาธารณสุข ได้เริ่มชีวิตเป็นเภสัชกรเต็มตัวที่โรงพยาบาลบ้านแท่น 

จังหวัดชัยภูมิ และได้เริ่มการเรียนรู้และเติบโตในเส้นทางของตัวเองตั้งแต่นั้น 

แล้วฉันก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับพี่จิ๋ม อีกครั้งเมื่อฉันตัดสินใจย้ายมา

ทำงานเป็นลูกน้องของพี่จิ๋มท่ีโรงพยาบาลสนามชัยเขต ตลอดระยะเวลา ๑ ปี

เต็มที่ฉันได้ทำงานที่นี่ พี่จิ๋มตั้งอกตั้งใจถ่ายทอดวิทยายุทธ์ทุกอย่างที่มีให้กับฉัน

และน้องๆทุกคน อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทั้งงานในโรงพยาบาล งานห้องยา

ชุมชน และงานของชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคม 

ในโอกาสที่พี่จิ๋ม ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมประจำปี ๒๕๕๖ 

ฉันจึงมีความยินดียิ่ง และหวังว่า ความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมสหวิชาชีพและ

การเห็นแก่ความทุกข์ยากของประชาชนของพี่จิ๋ม จะเป็นแรงบันดาลใจให้ใคร

อีกหลายคนในการทำงานเพื่อสังคม และอยากจะบอกพี่จิ๋มว่า “พี่จิ๋ม ศิริพร 

เป็นคนที่หล่อหลอมความเป็นตัวตนให้ฉันเป็นอย่างเช่นทุกวันนี้” 

น้องเจย์ 
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ประวัติและผลงานของเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เภสัชกรหญิงศิริพร จิตรประสิทธิศิริ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๗๘๐๕ 

ตำแหน่ง/ที่ทำงานปจจุบัน 
เภสัชกรปฏิบัติการ  

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  

โรงพยาบาลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต  

จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐ 

ที่อยู่ปจจุบัน บ้านห้วยหิน หมู่ ๑ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต

ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐ 

เภสัชกรหญิงศิริพร จิตรประสิทธิศิริ เกิดวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๐๗ ที่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ่อชื่อ นายยกเบ่ง แซ่สือ มีแม่  

๒ คน คอื นางลีเ้คง็ แซอ่ึง้ (อามา้-แมผู่ใ้หก้ารศกึษา ความคดิและชวีติทีเ่ตบิใหญ)่  

และ นางซู่เค็ง แซ่อึ้ง (อาแหมะ-แม่ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูให้ความรัก) มีพี่น้อง

จากทั้งสองแม่ทั้งหมด ๕ คน โดยตัวเองเป็นคนสุดท้อง พ่อเกิดในเมืองไทย ที่

บ้านสวน แม่เป็นคนจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในแผ่นดิน

ไทย สมัยเด็กชอบให้แม่ทั้งสองคนเล่าให้ฟังถึงความยากลำบากในเมืองจีน 

และการต่อสู้ดิ้นรนของแม่ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา ซ่ึงแม่ทั้งสองคนรักการ

เรียนแต่ไม่สามารถเรียนหนังสือได้เพราะข้อจำกัดทางฐานะเศรษฐกิจ ต้อง
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ผลัดกันเรียนคนละ ๑ เทอม ผลัดทั้งชุดนักเรียน และหนังสือตำรา ทั้งๆ ที่ 

คุณทวดมีฐานะเป็นขุนนางจีนชั้นสูง และแม่มีฐานะเทียบเท่าคุณหนู ดังนั้น 

เมื่อถึงคราวที่แม่มีลูกสาวและพ่อยกเบ่งมีความเห็นว่า จะให้ลูกชายคนโตเรียน

หนังสือเพียงคนเดียว ส่วนลูกสาวที่เหลืออีก ๔ คนไม่ต้องเรียนเพราะเป็น 

ผู้หญิง อีกหน่อยก็ต้องแต่งงานมีครอบครัว ไม่ได้ใช้วิชาอะไรมากนัก แม่ทั้งสอง

จึงไม่ยอม และตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว ที่จะเป็นคนส่งลูกๆทุกคนให้เรียนจน

จบด้วยตนเอง พี่น้อง ๕ คนนั้นคือ 

๑) อาจารย์ศิริ จิตรประสิทธิศิริ  

๒) นางสาวพรเพ็ญ จิตรประสิทธิศิริ  

๓) อาจารย์เพ็ญประภา หร่ายเจริญ  

๔) ดร.ศิริพรรณ จิตรประสิทธิศิริ  

๕) ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ  
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เภสัชกรหญิงศิริพร จิตรประสิทธิศิริ 

สมรสกับ นายเชิญ จันทร์เจ็ก อาชีพธุรกิจส่วน

ตัวด้านการเกษตรกรรม อาศัยอยู่ที่บ้านห้วยหิน 

หมู่ ๑ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๒๐ จบประถมศึกษาตอนปลาย รร.ปัญจพิทยาคาร 

จ.ฉะเชิงเทรา 

พ.ศ. ๒๕๒๕ จบมัธยมศึกษาตอนปลาย รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 

จ.ฉะเชิงเทรา 
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มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๒๕ – พ.ค. พ.ศ. ๒๕๒๗ ศึกษาเตรียมพยาบาลศาสตร์  

(สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์รามาธิบดี) ที่มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขตศาลายา(หลังจากนั้นได้ลาออกเพื่อสอบเข้า

มหาวิทยาลัยใหม่) 

พ.ศ. ๒๕๓๓ จบปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการทำงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๕ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลสนามชัยเขต 

พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๔ หวัหนา้กลุม่งานเทคนคิบรกิาร โรงพยาบาลสนามชยัเขต 

พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๔ ประธานชมรมเภสัชชนบท 

พ.ศ. ๒๕๕๔-ปัจจุบัน หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  

โรงพยาบาลสนามชัยเขต 

ตำแหน่งปจจุบัน หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  

โรงพยาบาลสนามชัยเขต 

ผลงานเด่น  
ห้องยาชุมชน

มิถุนายน ๒๕๔๔ ร่วมกับ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุข 

อำเภอ อบต. เทศบาล กำนนั ผูใ้หญบ้่าน  

อสม. ผู้นำธรรมชาติในชุมชน องค์กร 

พัฒนาเอกชนในพื้นที ่ และประชาชน 

ในชมุชน จำนวนกว่า ๕๔๑ คน กอ่ตัง้ 

ห้องยาชุมชน โดยระดมหุ้นจาก
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สมาชิกได้ ๒๔๘,๒๓๐ บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและ 

ส่งเสริมการสร้างสุขภาพดีในชุมชน ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาจน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และเป็นที่ยอมรับ ดังนี้ 

๑) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ 

จังหวัดนครสวรรค์ ศึกษาดูงาน เรื่อง “การจัดการระบบยาในชุมชน” เมื่อ ๒๕ 

ธันวาคม ๒๕๔๔ 

๒) ได้รับเชิญให้นำเสนอในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๘-๙ สิงหาคม 

๒๕๔๕ กิจกรรมลานสมัชชา “สังคมสุขภาพ สุขภาพสังคม” 

๓) ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ คอลัมน์ 

“Outlook” เมื่อ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

๔) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งนักศึกษาแพทย์

ช้ันปีที่ ๖ เข้าศึกษาระบบบริหารและบริการสาธารณสุขในระดับจังหวัด และ

ระบบบริการสาธารณสุขในเขตเมือง เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ 

๕) ออกอากาศรายการ “รวมพลังสร้างสุข” ทางสถานีวิทยุและ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ เมื่อ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

๖) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.มงคล ณ สงขลา) 

เยี่ยมชมเมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ 

๗) ออกอากาศรายการ “เพื่อสยาม” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก

ช่อง ๕ เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

๘) เป็นสถานพยาบาลดีเด่นด้านสาธารณสุขมูลฐาน ๑ ใน ๗ แห่ง ที่

คณะผู้จัดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol 

Award Conference 2008) คัดเลือกให้ผู้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลและ 

ผู้เข้าประชุมวิชาการเข้าเยี่ยมชม เมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ โดยได้รับคะแนน
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ประเมินความพึงพอใจโดยรวมต่อการเยี่ยมชมงาน ๔.๔๔ (คะแนนเต็ม ๕ 

คะแนน) และได้รับคะแนนสูงสุดในหัวข้อท่ีสำคัญคือ ประสบการณ์และ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเยี่ยมชมงาน และ การมีส่วนร่วม/แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในระหว่างการเยี่ยมชมงาน 

พัฒนาระบบยาในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

จากการทำหน้าที่ด้านเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคในโรงพยาบาล 

สนามชัยเขต ทำให้เกิดการพัฒนาระบบยาในโรงพยาบาลที่ดีมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น และในฐานะกรรมการบริหาร มีส่วนร่วมทำให้โรงพยาบาลผ่าน HA 

ขั้นที่ ๒ จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในปี ๒๕๔๙ และ

ได้รางวัลนวัตกรรมดีเด่น รางวัลที่ ๓ เรื่อง “ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” จากเขต ๘, ๙ 

และทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลผ่านการประเมินภายใน ของ HNQA และ

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง

ครอบครัวระดับทอง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมอนามัยในปี ๒๕๕๐ 
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และได้รับการรับรองคุณภาพ ๕ส. จากสถาบันฝึกอบรมทักษะและพัฒนา

กำลังคน ในปี ๒๕๕๑ นอกจากนี้ยังมีงานสำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

๑) หัวหน้า พีซียู โซนลาดกระทิง และร่วมกับทีมงานดำเนินการ

พัฒนากิจกรรมด้านสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งด้าน รักษาพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค ฟ้นฟูสุขภาพ โดยยึดหลัก “บริการ

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” จนได้รับความสนใจจากสำนักงานศูนย์เวชศาสตร์

ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้เป็นแหล่งฝึกของ 

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓ ในวิชาเวชศาสตร์ชุมชน  

๒) หัวหน้าทีมสิทธิผู้ป่วย จริยธรรมองค์กรและรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

ของโรงพยาบาลสนามชัยเขตตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ และร่วมกับทีมในการพัฒนา

ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์จนเข้มแข็งข้ึนเรื่อยๆ กระทั่งสามารถเริ่มดำเนิน

โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ โดยเริ่มจากโครงการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยกระบวนการจิตวิวัฒน์ ซึ่งมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงที่จิต

ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้มีความรักผู้ป่วย และให้บริการด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย์ 
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๓) เป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ของศูนย์ประสานงานหลักประกัน

สุขภาพประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อาจารย์ประจำแหล่งฝึกให้นิสิตนักศึกษา

๑) ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ชั้นปีที่ ๔ ของคณะเภสัชศาสตร์

ในสังกัดของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย 

(ศศภท.) อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยของรัฐจำนวน ๑๐ สถาบัน และ

มหาวิทยาลัยเอกชน ๒ สถาบัน 

๒) ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพกึ่งเฉพาะทาง สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและ

บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ชั้นปีที่ ๕)  

๓) ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชศาสตร์สังคมเชิงลึก 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชั้นปีที่ ๕) 

การทำงานต่อต้านการทุจริตยา และงานคุ้มครองผุ้บริโภคร่วมกับภาค

ประชาสังคม

ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ร่วมกับชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ ก่อตั้ง

ชมรมรวมพลังเพื่อผู้บริโภค  

ปี พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๗ ร่วมกับประชาคมสาธารณสุข โดยเฉพาะ

ชมรมแพทย์ชนบทและชมรมเภสัชชนบท ทำการเปิดโปงกรณีทุจริตยา 

๑,๔๐๐ ล้านบาท จนส่งผลให้มีการลงโทษผู้กระทำผิด  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ร่วมกับชุมชนและคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อตั้งกลุ่มผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา (กบ.ฉช.) ภายใต้

โครงการนำร่องพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ง

ดำเนินการโดย แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายก

รัฐมนตรี (สคบ.) โดยสมาชิกกลุ่มประกอบด้วยผู้นำชุมชน อสม. ชาวบ้าน

ทั่วไป ครู เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลบางส่วน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการ

คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนให้เข้มแข็ง และขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น 

โดยกิจกรรมในปีแรก ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัย

จากการใช้กระดาษเป้อนหมึกรองรับอาหาร เน้นให้สมาชิกกลุ่มเกิดการเรียนรู้

และตระหนักถึงปัญหา จนสามารถคุ้มครองตนเองให้ปลอดภัยจากพิษตะกั่ว

ในกระดาษเป้อนหมึกรองรับอาหาร และขยายผลให้ผู้บริโภครายอื่นรวมทั้ง 
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ผู้ขายได้ร่วมตระหนักเช่นกันด้วย กิจกรรมประกอบด้วย สมาชิกร่วมกันสำรวจ

สถานการณ์การใช้กระดาษเป้อนหมึก และการจัดเวทีเผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่ม

เป้าหมายได้รับทราบ (๔ กลุ่ม คือ ครู นักเรียนชั้นประถมศึกษา นักศึกษา

สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ สื่อมวลชน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) จากการ

สัมมนาถอดบทเรียน พบว่าประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง คือ สมาชิกเกิด

ความตระหนักและเห็นความสำคัญในการคุ้มครองตนเองให้ปลอดภัยจาก 

การบริโภค จนกระทั่งมีความต้องการให้เกิดการขยายเครือข่ายในปีต่อไป 

เป็นหนึ่งในคณะนักวิจัยชุมชน ทำการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ชุมชนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินกรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ๖๐๐ 

เมกะวัตต์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (Community Health Impact Assessment: 

CHIA) ซึ่งโรงไฟฟ้าจะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลสนามชัยเขต ประมาณ ๑๐ กม. 

ชุมชนได้นำข้อมูลจากการวิจัยไปยื่นต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ใน

การพิจารณาการอนุญาตโรงไฟฟ้าพลังชีวมวลขนาด ๔๗.๔ เมกะวัตต์ ที่จะขอ
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ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงร่วม ประกบคู่กับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าเอง ผลปรากฏว่า คชก.พิจารณาไม่ให้ความเห็นชอบ

ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าเอง เมื่อ ๑ 

มีนาคม ๒๕๕๕ และชุมชนนำข้อมูลไปยื่นต่อ คชก. อีกชุดหนึ่งที่พิจารณา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน

กรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ๖๐๐ เมกะวัตต์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลปรากฏว่า คชก. พิจารณาไม่ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันเมื่อ ๑๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๕ 
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รางวัลที่ได้รับ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้าราชการสาธารณสุขดีเด่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้าราชการสาธารณสุขดีเด่นจังหวัดฉะเชิงเทรา  

พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดฉะเชิงเทรากลุ่มระดับ ๑-๕ 

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

พ.ศ. ๒๕๕๕ บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่นเขต ๓ สาขา

เภสัชกร 
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หลักการและแนวคิดในการทำงานเพ่ือสังคม
เภสัชกรหญิงศิริพร จิตรประสิทธิศิริ

การซึมซับจากครอบครัว 
ซึมซับศิลปะการดนตรีจากพ่อ เพราะพ่อเป็นนักดนตรีให้สมาคม

สงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นวงดนตรีของคนจีนที่มารวมตัวกัน พ่อ

เล่นได้หลายอย่าง ทั้งขิม ซอและขลุ่ยจีน มักซ้อมเล่นที่บ้านเสมอๆ ทำให้รับ

สัมผัสจากดนตรีตั้งแต่เล็กๆโดยไม่รู้ตัว แต่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไรนักในตอน

นั้น มาเห็นคุณค่าจริงๆของการได้ฟังดนตรีตั้งแต่เล็กก็ต่อเมื่อพ่อเสียแล้ว 

ซึมซับความเป็นคนซื่อสัตย์ มัธยัสถ์ อดออมและรักการเรียนจากแม่

ทั้งสองคน แม่สอนทั้งด้วยวาจาและการกระทำ ในด้านการมัธยัสถ์ และ 

อดออมนั้น แม่จะกล่าวชมทุกครั้งที่มีเหรียญบาทกลับมาจากโรงเรียนมาหยอด

กระปุกออมสินได้ จนเมื่ออยู่ ป.๔ สามารถเก็บเงินได้ถึงสามหมื่นบาท ทำให้
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จดจำคุณค่าของการเก็บหอมรอมริบทีละนิดๆได้อย่างไม่รู้ลืม จนสามารถนำ

มาใช้กับเหตุการณ์อื่นๆในชีวิตได้อีกด้วย เช่นการฝึกตนให้มีสติระลึกรู้อยู่กับ

ลมหายใจ ตอนแรกฝึก รู้สึกหงุดหงิดตนเองว่าทำไมทำไม่ได้ตลอดเวลา แต่เมื่อ

ได้รับคำชี้แนะจากกัลยาณมิตร (ภก.สุพจน์ อัศวพันธุ์ธนกุล) ทำให้เข้าใจ

แนวทางและปลอบใจตัวเองว่า ระลึกถึงลมหายใจเสมือนหยอดเหรียญบาท 

ลงกระปุก ระลึกได้แค่ ๑ ลมหายใจ เหมือนหยอดเหรียญ ๑ บาท แต่ได้ ๑  

ลมหายใจก็ดีแล้ว นานวันเข้าก็จะเพิ่มขึ้นได้เอง เหมือนกับที่เคยประทับใจกับ

พลังของการหยอดเหรียญ ๑ บาทลงกระปุกในสมัยเด็กนั่นเอง ส่วนเรื่องการ

เรียนนั้น ถ้าเมื่อไรแม่รู้ว่ากำลังทำกิจกรรมกับการเรียน แม่จะไม่กวน แถมยัง

อารมณ์ดีอีกด้วย หรือแม้แต่ขอเงินไปซื้อหนังสือมาอ่านเอง แม่ก็ไม่บ่นไม่ว่า 

ทั้งที่ถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วแม่จะเครียดมากที่จะต้องเสียเงินเนื่องจากการมี

ประสบการณ์ความลำบากสมัยอยู่เมืองจีน ด้วยเหตุที่แม่ส่งเสริมการอ่าน จึง

ทำให้ได้อ่านหนังสือตั้งแต่เล็ก โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ จึงทำให้สะสมความ

เข้าใจเหตุการณ์บ้านเมืองมาตั้งแต่ ป.๔ เป็นต้นมา 

หลักการและแนวคิดในการทำงาน 
จากข่าวเหตุการณ์วันมหาวิปโยค 

๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้กระตุ้นให้

ข้าพเจ้าอยากรู้รายละเอียดของเหตุการณ์ 

ทั้งๆที่ ก่อนหน้าน้ีพอจะทราบเหตุการณ์

บรรยากาศของความน่ากลัวมาบ้างจากพี่

สาวทั้ งสองคนที่ ไปเรียนในกรุ ง เทพฯ 

ข้าพเจ้าจึงสนใจอ่านหนังสือทุกเล่มที่มีเรื่อง

ราวของเหตุการณ์นี้ และเริ่มต้นสนใจอ่าน
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หนังสือพิมพ์ตั้งแต่นั้นมา ข้าพเจ้าสะเทือนใจอีกคร้ังเมื่อเกิดเหตุการณ์ ๖ 

ตุลาคม ๒๕๑๙ เมื่อเห็นภาพข่าวการนองเลือดด้วยตาของตัวเองผ่านส่ือ

โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ โดยท่ีนักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้ลุกขึ้นมาประท้วงทั้ง

หลายตกเป็นจำเลยของสังคมว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดเหตุการณ์นั้น ข้าพเจ้ายังไม่

ปักใจเชื่อนัก จึงยิ่งเพิ่มการแสวงหาหนังสือที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นมาอ่านเพ่ือ

ตอบคำถามตัวเองว่า เมื่อตัวเองโตขึ้นและกลายเป็นนักศึกษาเอง ข้าพเจ้าจะ

ตัดสินใจเข้าร่วมเหตุการณ์นั้นหรือไม่อย่างไร การที่ข้าพเจ้าติดตามข้อมูลข่าว

สารมาอย่างตลอดและต่อเนื่อง ทำให้ข้าพเจ้าได้รับการสะสมข้อมูล และยัง

เป็นการได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ เขียนบทความสะท้อนผ่านหน้า

หนังสือพิมพ์ แรกๆ ข้าพเจ้าไม่สามารถมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองได้ เวลา

ได้รับความคิดเห็นของใครที่มีความคิดเห็นผ่านสื่อ ข้าพเจ้าจะเห็นด้วยกับทุก

ความคิดเห็นเสมอ แม้จะเป็นความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน จนกระทั่งข้าพเจ้าเอง

วิตกกังวลว่า ทำไมข้าพเจ้าเชื่อคนง่ายเช่นนี้ แต่เมื่อมาถึงวัยนี้ของข้าพเจ้า 
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ข้าพเจ้าจึงพบว่าวัยที่ผ่านมาเป็นวัยของการสะสมข้อมูลเพ่ือนำมาใช้งานในวัย

น้ี และยังต้องสะสมข้อมูลอย่างต่อเนื่องไปตลอด ความคิดที่ตัวเองคิดว่าถูก 

ในตอนนี้ อาจกลายเป็นความคิดที่ล้าสมัยในวันหน้าที่มีบริบทต่างไปจากวันนี้

แล้ว 

จากการติดตามข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์เป็นหลัก ได้กระตุ้นความ

รู้สึกว่าต้องรับใช้สังคม มวลชนและส่วนรวม ข้าพเจ้าเริ่มลงมือปฏิบัติการ 

ด้วยการสมัครเข้ารับการเลือกตั้ ง เ ป็นประธานนักเรียนของโรงเรียน 

เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ขณะกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 

๕ และด้วยการช่วยหาเสียงสนับสนุนของกลุ่มเพื่อนสนิทอย่างเข้มข้นจึง 

ได้เป็นประธานนักเรียนหญิงคนแรกของโรงเรียน และเมื่อข้าพเจ้าต้องเลือก

คณะที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้ตามใจแม่ที่จะให้สมัครเข้าคณะ

พยาบาลศาสตร์ แล้วข้าพเจ้าก็ได้กลายเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขตศาลายารุ่นแรกจากการสอบติดคณะพยาบาลศาสตร์รามาธิบดี 

ประสบการณ์การเป็นศาลายารุ่นแรกยิ่งเพิ่มความเข้มข้นทางความคิดใน 

การรับใช้ชนบทให้ข้าพเจ้า จากการท่ีรุ่นพี่ๆจากทุกคณะเป็นห่วงน้องน้อยที่

ศาลายา จึงเดินทางมาเยี่ยมน้องๆอย่างใกล้ชิดเกือบทุกวัน พยายามจัด

กิจกรรมต่างๆ ที่เต็มไปด้วยสาระอยู่บ่อยๆ และภายใต้การนำของพี่พงษ์พิสุทธิ์

จงอุดมสุข (ปัจจุบันจบเป็นนายแพทย์ผู้ทำงานในเชิงนโยบาย) ในฐานะนายก

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดระบบการรับน้อง แบบแบ่งกลุ่ม

น้องกลุ่มละประมาณ ๒๐ คน และมีพี่จากหลากหลายคณะกลุ่มละประมาณ 

๑๐ คน คอยดูแลน้องตลอด ๑ ปี ในช่วงเวลานั้น พี่ เลี้ยงกลุ่มรับน้อง 

ของข้าพเจ้าได้แลกเปลี่ยนกับพวกเราอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะพี่คนหนึ่งที่มี

ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับบรรยากาศในช่วงตั้งแต่ ๒๕๑๙-๒๕๒๓ ที่ต้องระวัง
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การแสดงความคิดเห็น มีการถูกข้ึนช่ือแบล๊กลิสต์ ไปออกค่ายชนบทจะถูก

สอดส่องจนถึงขั้นกดดัน คิดว่านักศึกษาจะไป “ล้างสมอง” ชาวบ้าน แต่

สถานการณ์เหล่านั้นคลี่คลายลงแล้วตั้งแต่มีนโยบาย ๖๖/๒๓ บรรยากาศของ

การเรียนรู้และรู้จักปัญหาของสังคม จึงสามารถแทรกอยู่ในเกือบทุกอณูของ

ศาลายา เช่นกิจกรรมของชมรมสลัม ที่พาน้องไปสัมผัสกับผู้คนที่สลัมใน

กรุงเทพฯ ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ขับเคลื่อนต่อต้านการสร้างเขื่อนน้ำโจน 

หรือแม้แต่กิจกรรมรับน้อง รวมทั้งเพลงที่มานั่งร้องร่วมกันในตอนเย็น  

เป็นต้น 

ขณะกำลังเรียนพยาบาลในชั้นปีที่ ๒ ซึ่งเริ่มเรียนวิชาชีพแล้ว ข้าพเจ้า

พบว่าลักษณะบุคลิกนิสัยของข้าพเจ้าไม่เหมาะกับการเป็นพยาบาล และ

ข้าพเจ้าไม่มีความสุขขณะเรียน จึงตัดสินใจสอบเอนทรานซ์ใหม่ ครั้งนี้ข้าพเจ้า

ค้นพบคณะใหม่ คือ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รหัสชนบท 
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ที่ต้องไปทำงานในชนบทหลังจากจบการศึกษาแล้ว (ในปีนั้นมีให้เลือก ๒ รหัส 

คือ รหัสปกติ ซึ่งไม่มีข้อผูกพันใดๆ หลังจากจบการศึกษา และรหัสชนบท) 

ข้าพเจ้าเลือกคณะนี้โดยทันที ซึ่งครอบครัวของข้าพเจ้าไม่ได้เอะใจอะไรคิดแต่

ว่าข้าพเจ้าเลือกดีแล้ว เพราะจบมามีโอกาสหางานทำง่าย ซึ่งข้าพเจ้าสอบได้

คณะนี้ในที่สุด แต่ก่อนท่ีจะเปิดเรียน ก็มีมติคณะรัฐมนตรีให้นิสิตนักศึกษา 

ต้ังแต่ปีการศึกษานี้เป็นต้นไป ต้องทำงานชดใช้ทุนหลังจากจบการศึกษา ใน

ฐานะเป็นวิชาชีพขาดแคลน เรียกว่าเป็น “เภสัชกรคู่สัญญา” ข้าพเจ้าจึงดีใจ

มากเพราะไม่ต้องอธิบายอะไรมากกับครอบครัวอีกต่อไป แต่ในทางกลับกัน 

เพื่อนๆที่เข้าเรียนรุ่นเดียวกันกลับมีบรรยากาศของความไม่พอใจเพราะมีมติ 

ครม. หลังจากที่เขาตัดสินใจเลือกคณะและมีผลสอบแล้ว  

เมื่อข้าพเจ้าเข้าเรียนปี ๑ คณะเภสัชศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ นั้น  

ในวันเปิดโลกกิจกรรม ข้าพเจ้ามาสะดุดใจกับซุ้มของฝ่ายวิชาชีพ สโมสรนิสิต

คณะเภสัชศาสตร์ ที่มีพี่พัชรี ตั้งตุลยางกูร (พี่หนุ่ย) (ปัจจุบันเป็นเภสัชกรใน 

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่ชานเมืองกรุงเทพฯ) เป็นประธาน พี่หนุ่ยชวน

พูดคุยด้วยขณะที่ข้าพเจ้ากำลังจะเดินออกจากซุ้มนั้น ท้ังท่ีเพ่ิงก้าวขาเข้าไปยัง

ไมเ่ตม็ตวั เพราะคิดวา่ฝา่ยนีน้า่จะเป็นการทำเพือ่ผลประโยชนข์องกลุม่พวกพอ้ง  

ซ่ึงข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย แต่หลังจากได้คุยแลกเปลี่ยนกับพ่ีหนุ่ยแล้ว จึงเข้าใจว่า
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เป็นการพัฒนาวิชาชีพเพื่อให้วิชาชีพเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ข้าพเจ้า

ประทับใจกับหลักการนี้มาก จึงสมัครเข้าฝ่ายของพี่หนุ่ย แล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆ 

พีห่นุย่พาทำกจิกรรมหลายอยา่ง ไดแ้ก ่การวจิยัหลกัสตูรเภสชัศาสตรว์า่วชิาไหน 

ควรลด วชิาไหนควรเพิม่ การเคลือ่นไหวเพือ่ใหเ้กดิการแกไ้ขพระราชบญัญตัยิา  

พ.ศ. ๒๕๑๐ ในประเดน็ “โควตา้รา้นขายยา” การจดัทำทีต่ัง้รา้นยาในกรงุเทพฯ  

เพื่อเป็นข้อมูลให้ยกเลิกโควต้าร้านขายยยา จำได้ว่าช่วงนั้นมีการกล่าวหาว่า

เภสัชกรหลอกลวง แขวนป้าย ไม่ไปปฏิบัติงานจริง เปิดร้านเองก็ไม่ยอมเปิด 

แล้วจะมาเรียกร้องให้ยกเลิกโควต้าร้านขายยา ได้ข่าวว่ามีพี่เภสัชกรท่านหนึ่ง 

(ข้าพเจ้าจำได้แต่ว่าชื่อพี่จิ้น วงกรรมาชน ยุคสิบสี่ตุลา) ทนไม่ได้ต้องแต่งเพลง 

“ศักดิ์ศรีเภสัช” (เขียวมะกอกไม่เคยหลอกลวงใคร...) ซ่ึงเป็นเพลงท่ีเพราะ

มาก การได้ทำกิจกรรมใกล้ชิดพี่หนุ่ย นับเป็นโอกาสอันดีของข้าพเจ้า เพราะ 

พี่หนุ่ยได้เปิดโลกให้ข้าพเจ้าหลายเรื่องด้วยหนังสือ เท่าที่ยังจำได้ถึงทุกวันนี้คือ

หนังสือ “แสวงหารากฐานของชีวิตบนรากฐานของกิจกรรม” ของ 

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เป็นหนังสือที่ข้าพเจ้ารักและหวงแหนมาก  
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เม่ือข้าพเจ้าเรียนปี ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ พี่หนุ่ยไปทำงานกับพี่จิ๋ว 

(ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์) รพ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ตอนนั้นพี่จิ๋วกำลังทำ

โครงการ “ห้องยาชุมชน” ตามแนวคิดของ อ.สำลี ที่พยายามหารูปแบบและ

วิธีการให้เภสัชกรสามารถปฏิบัติงานในร้านยาได้ ในรูปแบบของการใช้ทุน 

และอาจเป็นแนวคิดของทีม รพ.สูงเนินด้วย ที่ต้องการทดลองแก้ไขปัญหายา

ในหมู่บ้านด้วยการต้ังร้านยาปะทะกับร้านยาท่ีมีเภสัชกรแขวนป้าย ช่วงนั้น

กำลังมีการประเมินโครงการ พี่หนุ่ยจึงชวนให้ข้าพเจ้ารวบรวมน้องประมาณ 

๑๕ คนไปเก็บข้อมูลในลักษณะไปอยู่ค่ายเพื่อให้มีการเรียนรู้ชนบทไปในตัว 

เน่ืองจากเป็นน้องใช้ทุนรุ่นแรก พี่ๆจึงมีความเป็นห่วงน้องๆมาก มี

ความพยายามกระตุ้นให้น้องเตรียมตัวตั้งแต่ชั้นปี ๑ ข้าพเจ้าเองได้รับการ

กระตุ้นจากพี่หนุ่ยโดยตรง ข้าพเจ้าและเพื่อนๆที่เห็นคุณค่าของการไปทำงาน

ในชนบทจึงรวมตัวกันทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เภสัชกรคู่สัญญารุ่น ๑ มี

ทัศนคติที่ดีที่จะไปทำงานใช้ทุน จึงเกิดกิจกรรมค่ายชนบทชั้นปี ๑ เพื่อพา



79

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)

เพื่อนๆในช้ันปีไปรู้จักและทำความคุ้นเคยกับชนบท พร้อมกันนั้นมีความ

พยายามปลุกปลอบใจกรณีท่ีไม่พอใจเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ด้วยการ

ทำความเข้าใจกับคำว่า “ใช้ทุน” ทั้งที่เราใช้ทุนตัวเองเรียนไม่ได้ขอทุนใคร รวม

ทั้งการขายความคิดว่าขอเวลา ๒ ปีที่ใช้ทุนทำให้ดีท่ีสุด ให้ทุกคนรู้จัก 

“เภสัชกร” เพราะขณะนั้นประชาชนทั่วไป แม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมสุขภาพเอง

ก็รู้น้อยมากว่าจะได้รับประโยชน์อะไรได้บ้างจากเภสัชกร เพราะไม่เคยได้

ทำงานร่วมกัน หรือเคยได้รับบริการจากเภสัชกรมากนัก แต่เนื่องจากจะมี

เภสัชกรเกือบพันคน เดินเข้าสู่ชนบทจึงนับเป็นโอกาสอันดี และโดยอาศัยจุด

แข็งของวัฒนธรรมเภสัชกรที่ตกทอดมาจากรุ่นพี่ๆ คือความรักกัน พี่ต้องให้

น้อง ต้องรักน้อง ข้าพเจ้าและเพื่อนๆร่วมอุดมการณ์จึงเสนอแนวคิดว่าไป

ทำงานในชนบทให้ดีท่ีสุดเพื่อน้องรุ่นต่อไป หากเราทำดีไว้ น้องรุ่นต่อไปที่ไป

ทำงานต่อหลังจากเรากลับสู่กรุงแล้ว จะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเพื่อนร่วม

ทีมสุขภาพของโรงพยาบาลนั้นๆ และจะทำงานได้ง่ายขึ้น แนวคิดเหล่านี้พวก

เราได้พยายามสอดแทรกเข้าไปในทุกกิจกรรม ที่แต่ละคนในกลุ่มได้เข้าไปมี

ส่วนร่วมกับกลุ่มชมรมต่างๆตลอดเวลา ๔ ปีที่เป็นนิสิตอยู่ นอกจากนั้นแล้ว 

เรายังเชิญพี่ๆรุ่นบุกเบิกที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลมาถ่ายทอดประสบการณ์

การทำงานให้แก่เพื่อนๆในช่วงวันหยุด เช่น ภก.ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ 

โรงพยาบาลเสนา จ.อยุธยา, ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย

ภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เป็นต้น พี่ๆมาพูดคุยกับพวกเราโดยไม่ได้ค่าวิทยากร 

หรือแม้กระทั่งค่าเดินทางแต่อย่างใด เพราะในขณะนั้น พวกเราไม่รู้จักเร่ือง

พวกน้ีเลย แค่โทรศัพท์ไปชวนเชิญพี่ พี่ก็มาทันที เป็นการจัดกิจกรรมที่ทำกัน

ด้วยใจจริงๆ มีการชวนกันออกไปเยี่ยมพูดคุยกับพี่ๆที่โรงพยาบาล เช่น พี่ลี้ 

รพ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา และยังมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้อำนวยการของพี่ลี้ 
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(พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร) พี่สุพล ลิมวัฒนานนท์ ที่ รพ.บำเหน็จณรงค์ 

จ.ชัยภูมิ ฯลฯ โดยออกค่าเดินทางกันเอง ไปโดยรถประจำทางหรือรถไฟ ตาม

แต่สถานการณ์  

เมื่อพวกเรากำลังเรียนชั้นปีที่ ๔ จากการคิดร่วมกันของเพื่อนร่วม

อุดมการณ์ และรุ่นพี่โดยเฉพาะจากพี่แป๋ม (ภญ.เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ) ในขณะ

ท่ีทำงานในกองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ

การกระตุ้นจากอาจารย์ โดยเฉพาะจากอาจารย์สำลี ใจดี จึงเกิดความคิดว่า

ควรมีการเตรียมตัวในกระบวนการการเลือกสถานที่ใช้ทุนที่กำลังจะเกิดขึ้นใน

อีกประมาณ ๒ ปีข้างหน้า มีการชวนกันมาทำงานร่วมกันทั้ง ๕ สถาบัน ขอมติ

จากคนในชั้นปีจากทุกสถาบันเกิดเป็น “คณะกรรมการเภสัชกรคู่สัญญา” โดย

มีเพื่อนจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธาน กิจกรรมเริ่มตั้งแต่สอบถามไปยัง

คณะกรรมการฯที่รับผิดชอบการจัดสรรสถานที่ชดใช้ทุนสำหรับเภสัชกรคู่

สัญญา ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่จะต้องรับผิดชอบพวกเราโดยตรง โดยขอทราบ

ความชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่ทำงานที่จะให้พวกเราเลือกได้ รวมท้ัง

กระบวนการเลือก พบว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจากผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง 

พวกเราจึงติดตามความคืบหน้า พร้อมเสนอตัวกับคณะกรรมการจัดสรรขอ

เป็นผู้ประสานในส่วนของนิสิตนักศึกษา นอกจากนั้นยังพยายามสร้างกติกา

ร่วมกันในหมู่พวกเรา พร้อมรณรงค์เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลในการเลือก

สถานที่ ซึ่งไม่ต้องใช้แรงมากนัก เนื่องจากบรรยากาศของทั้ง ๕ สถาบันในรุ่น

นั้น มีใจให้กันมากกว่าการแก่งแย่งแข่งขันกัน อาจเนื่องมาจากมีการติดต่อ

ประสานการทำงานกันอย่างใกล้ชิดโดยตลอด มีการทำแบบสอบถามไปยัง 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ัวประเทศถึงข้อมูลของโรงพยาบาล รวมทั้งลักษณะ

เภสัชกรที่พึงประสงค์ของโรงพยาบาลน้ันๆ มีการทดลองเลือก (คือการทำ
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โพลล์ในสมัยนี้) ๒ รอบ ด้วยความช่วยเหลืออย่างมากจากพี่แป๋ม เพราะต้อง

ใช้แรงอย่างมากกว่าจะได้รายชื่อโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมา

ให้เราทำ โดยรอบแรกในช่วงปลายปี ๔ มีความถูกต้องของรายชื่อสถานที่ 

๕๐% ขณะที่อีกรอบทำในช่วงเทอมต้นปี ๕ มีความถูกต้องของรายชื่อ ๘๐% 

ซึ่งการทดลองเลือกมีประโยชน์กับพวกเรามาก เพราะทำให้เรามีเป้าหมายราย

ชื่อโรงพยาบาลชัดเจนที่เราสามารถไปดูสถานที่จริง ไปพูดคุย (สัมภาษณ์) กับ

ผู้บริหารโรงพยาบาลนั้นๆ เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อให้มีข้อมูล

มากพอในวันเลือกจริง (เสมือนเป็นกระบวนการคัดเลือกที่ทำงาน) ผลจากการ

ทำงานของพวกเราตลอด ๕ ปี ทำให้วันปิดงาน คือ วันเลือกสถานที่ใช้ทุนซึ่ง

จัดขึ้นที่โรงพยาบาลสงฆ์เป็นไปอย่างเรียบร้อย ราบร่ืน อบอวลด้วยมิตรภาพ 

และสง่างาม นอกจากนั้นแล้วผลจากกระบวนการทั้งหมดของทุกคนที่มุ่งมั่น

เพ่ือแสดงสปิริตของเภสัชกรต่อสังคมในห้วงเวลานั้น ยังสะท้อนผ่านจำนวน

ของเภสัชกรคู่สัญญารุ่นที่ ๑ ที่ยังคงเหลือทำงานอยู่ในภาครัฐในทุกวันนี้ 

ประมาณกว่า ๕๐% ของรุ่น (จาก ๕ มหาวิทยาลัย) 
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เมื่อเภสัชกรคู่สัญญารุ่น ๑ ออกไปทำงานได้ประมาณครี่งปี มีการ

ปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนทั่วประเทศ ที่ทำให้เภสัชกรเสียสิทธิ์ มี

เส้นกราฟความก้าวหน้าตกไปจากเพื่อนที่เป็นวิชาชีพอื่นในทีมสุขภาพด้วยกัน 

แรกที่ข้าพเจ้าได้รับการส่งเสียงจากเพื่อนๆ ขอให้มีการเคล่ือนไหวแก้ไขปัญหา

นี้ ข้าพเจ้ายังไม่ชัดเจนในปัญหา แต่กลับคิดล่วงหน้าแล้วว่าเป็นเร่ืองของผล

ประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ข้าพเจ้าเครียดและอึดอัดมาก จึงไปขอเรียนปรึกษา

อาจารย์สำลี โดยไปถามแบบฟันธงจากอาจารย์ว่า “หนูควรจะเคลื่อนหรือไม่

คะ” ข้าพเจ้าถูกอาจารย์ดุจนต้องเสียน้ำตา ข้าพเจ้าเพิ่งมาเข้าใจได้หลังจากที่

เติบโตขึ้นในภายหลังว่า อาจารย์กำลังสอนให้ข้าพเจ้า ตัดสินใจบนฐานของ

ข้อมูลไม่ใช่ใช้ความรู้สึก หลังจากดุแล้ว อาจารย์ก็เริ่มติวว่ามีตัวละครใด

เกี่ยวข้องบ้าง และให้ข้าพเจ้าเดินไปหาตัวละครเหล่านั้น ไปขอข้อมูล 

สอบถามสิ่งที่ยังไม่รู้ จนได้ข้อมูลมากพอ จึงพบว่าเป็นเรื่องของขวัญกำลังใจ

จากการเสียสิทธิ์ ไม่ใช่เรียกร้องผลประโยชน์เข้าพวกพ้องตัวเอง อาจารย์จึงพา

ข้าพเจ้าวิเคราะห์และหาทางเลือกว่าควรมีข้อเสนออะไรบ้าง หลังจากนั้น ภาย

ใต้คำแนะนำจากอาจารย์ ข้าพเจ้าจึงเริ่มหาแนวร่วม ติดต่อขอความช่วยเหลือ
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ไปยังพี่กลุ่มต่างๆ คือ กลุ่มเภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กลุ่มเภสัชกร

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงพ่ีๆ

ท้ังหมดให้ความช่วยเหลือร่วมมือขับเคลื่อนด้วยกัน ทั้งที่ตอนแรกข้าพเจ้าไม่

มั่นใจนักว่าจะได้รับความร่วมมือ เพราะความเดือดร้อนครั้งนี้เกิดขึ้นกับรุ่นที่

เพิ่งเข้ารับราชการเท่านั้น การเคลื่อนร่วมกันคร้ังนั้นมีกลุ่มเภสัชกรโรง

พยาบาลชุมชนซึ่งมี ภก.ไพบูลย์ ดาวสดใส (ปัจจุบันเป็นอาจารย์ท่ีภาควิชา

เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

ประธานกลุ่มในขณะน้ันเป็นองค์กรนำ ในการสรุปหาข้อเสนอนั้น มีข้อเสนอ

หนึ่งที่น่าสนใจ ที่คิดได้โดยอาจารย์สำลี คือ “เงินเดือนแรกบรรจุ คือ ซี ๓ ขั้น 

๒ รับราชการระยะเวลา ๑ ปี ปรับเป็น ซี ๔ ขั้น ๒” ข้อเสนอนี้จะแก้ไขความ

ไม่เป็นธรรมที่เคยมีมาแต่เดิมด้วย กล่าวคือเดิมก่อนที่จะมีการปรับเงินเดือน

น้ัน บันไดวิชาชีพ (career ladder) ที่กพ.ออกแบบเป็นการใช้ระยะเวลาใน

การศึกษาเป็นฐานอ้างอิง (ยิ่งใช้เวลาในการศึกษามาก ก็ควรจะได้รับความ

ก้าวหน้ามากกว่า) เส้นกราฟวิชาชีพของ ๕ ปี จะลงมาทับเส้น ๔ ปี หลังจากที่

รับราชการไปแล้ว ๒ ปีขณะที่ของ ๖ ปี กลับทิ้งห่างอย่างมาก ดังนั้น ข้อเสนอ

นี้จะทำให้เส้นกราฟของ ๕ ปี อยู่ตรงกลางระหว่าง ๔ และ ๖ ปี พอดี แต่ข้อ

เสนอนี้มีจุดอ่อนหลายอย่าง เริ่มจากต้องได้รับความยินยอมจากพี่รุ่นก่อนหน้า

เภสัชกรคู่สัญญา ๑ รุ่น ซึ่งเป็นรุ่นที่อาสาไปทำงานในชนบท (ไม่ใช่รุ่นใช้ทุน) 

ก่อน เพราะข้อเสนอนี้จะทำให้พี่รุ่นนี้ได้รับเงินเดือนที่น้อยกว่าน้อง ๑ ขั้น จึงมี

การขอความคิดเห็นจากรุ่นพี่ ปรากฏว่าไม่มีการคัดค้านข้อเสนอนี้ใดๆ เพราะ

ทุกคนในแต่ละภาคส่วนเห็นพ้องต้องกันว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ จะเป็นโอกาส

แก้ไขความไม่เป็นธรรมท่ีมีมาแต่เดิมอย่างยาวนาน และเพื่อขวัญกำลังใจใน

การทำงานในชนบทให้น้องรุ่นต่อๆไปด้วย อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังเจอ
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อุปสรรคอีก คือ กพ.บอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะข้าราชการพลเรือนทุกคน

ต้องบรรจุที่ขั้น ๑ เสมอ และหากปรับซีแล้ว ก็ต้องเริ่มที่ขั้น ๑ นอกจากนั้น

แล้ว ระยะเวลาในการปรับซีก็ต้องใช้เวลา ๒ ปี ข้อเสนอของเราจึงพิสดาร

แปลกแยกออกไปเพียงกลุ่มเดียว ถ้าทำตามข้อเสนอนี้แล้วจะเกิดความลักลั่น

กับข้าราชการพลเรือนทั้งหมด ภายหลังจากที่กลุ่มเคลื่อนไหวทั้งหมดได้ข้อ

สรุปร่วมกันแล้วว่าจะใช้แนวทางนี้เป็นข้อเสนอการแก้ไขปัญหา จึงเริ่มทำงาน

กับผู้ใหญ่และผู้เก่ียวข้องท้ังหมด ได้แก่การเดินสายเข้าพบเพื่อสื่อสารความ

ต้องการและทำความเข้าใจกับวิธีคิด จัดเวทีวิชาการเป็นการกดดันไปกลายๆ 

สื่อสารผ่านสื่อมวลชน ฯลฯ จนในที่สุดปัญหานี้ก็ได้รับการแก้ไขด้วยข้อสรุปว่า 

“เงินเดือนแรกบรรจุคือซี ๓ ขั้น ๒ รับราชการระยะเวลา ๑ ปี ปรับเป็น ซี ๔ 

ขั้น ๑” มีผลให้เส้นกราฟวิชาชีพกลับมาอยู่ในสถานะดีกว่าเดิมเล็กน้อย โดยที่

รุ่นพ่ีก่อนหน้า ๑ รุ่นยังคงได้รับผลกระทบ คือน้องก้าวขึ้นมาเท่ากัน ความ

ประทับใจของข้าพเจ้าต่อเรื่องนี้ คือ การเคลื่อนไหวโดยท่ีไม่ใช้วิธีการประท้วง

ที่อื้อฉาว เช่นนัดหยุดงาน แทบจะเรียกได้ว่าการเคลื่อนไหวเกือบทั้งหมด

เป็นการวางแผนจากอาจารย์สำลี นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังประทับใจสปิริตของ

รุ่นพ่ีตั้งแต่มานำการเคลื่อนไหวท้ังท่ีพี่ไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากการเคลื่อน

เร่ืองนี้เลย แต่ในทางกลับกลัน กลับยอมเสียสละให้น้องก้าวขึ้นมาทันกันหรือ

แม้แต่จะล้ำหน้า ทั้งหมดนี้มีเหตุผลอยู่เพียงเหตุผลเดียวคือเพื่อให้เภสัชกรคู่

สัญญามีขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับคนในชนบท 

เมื่อข้าพเจ้าจบการศึกษา ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะเลือกทำงาน

ที่ไหนดี ในตอนแรกคิดว่าจะเลือกไปในท่ีไกลๆ เพราะประโยค “คำตอบอยู่ที่

หมู่บ้าน” ของคนเดือนตุลาอยู่ในห้วงคำนึงตลอดเวลา แต่คุณแม่ขอร้องให้

เลือกที่แปดริ้ว เมื่อเห็นความทุกข์ใจของแม่ ข้าพเจ้าจึงต่อรองว่าขอเลือก
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อำเภอที่ไกลและกันดารที่สุดของแปดริ้ว ขณะนั้นถือได้ว่าอำเภอสนามชัยเขต

เป็นอำเภอที่ไกลและกันดารของจังหวัด (อำเภอท่าตะเกียบยังไม่มี) มีรุ่นพี่

อาสาทำงานอยู่แล้ว คงเหลือแต่อำเภอที่ถือได้ว่าเป็นเขตเมืองทั้งนั้น ซึ่งไม่เป็น

ที่น่าสนใจของข้าพเจ้า แต่เมื่อเห็นความทุกข์ใจของคุณแม่ที่แสดงออกให้เห็น

ทางสีหน้า ประกอบกับคำพูดของเพื่อนที่ว่าควรเลือกทำงานใกล้บ้านเพราะ

ครอบครัวจะช่วยได้ในยามมีปัญหา ทำให้ข้าพเจ้าลังเล ไม่สามารถฟันธงให้ตัว

เองได้ ทั้งๆที่ข้าพเจ้าเห็นขัดแย้งกับคำพูดของเพื่อนว่า ครอบครัวไม่รู้เรื่องการ

ทำงานของเรา แล้วจะช่วยให้คำปรึกษายามมีปัญหาให้เราได้อย่างไร แต่ใน

ท่ีสุดความต้องการของแม่และข้าพเจ้า สามารถจบได้อย่างลงตัว เมื่อรุ่นพี่ขอ

ย้ายเข้าโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา (ปัจจุบัน คือ รพ.พุทธโสธร) ด้วยเหตุ

ฉุกเฉิน ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจได้ที่จะเลือกอำเภอสนามชัยเขต ท้ังท่ีมีความกลัว

แฝงอยู่ เพราะชื่อเสียงของอำเภอนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นอำเภอที่มีสถิติการขอย้ายของ

เจ้าหน้าที่มากที่สุดและบ่อยที่สุด จึงมีผลให้ไม่มีสภาพความเป็นทีม มีปัญหา

เรื่องความสามัคคีของเจ้าหน้าท่ี พื้นท่ีกว้างใหญ่ (เท่ากับครึ่งหนึ่งของจังหวัด
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ในขณะน้ัน) รัฐบาลประกาศให้เป็นเขตพื้นท่ีสีชมพูที่มี “คอมมิวนิสต์” หลบ

หนีมาอยู่ที่นี่ มี “เจ้าพ่อ” หลายซุ้ม การคมนาคมไม่สะดวกมีถนนลาดยาง

เพียงเส้นเดียว คือ ถนนวิ่งจากอำเภอพนมสารคามเข้าอำเภอสนามชัยเขต

เท่านั้น ส่วนถนนเข้าหมู่บ้านเป็นทางลูกรังเท่านั้น เดินทางโดยรถประจำทาง

ต้องไปต่อรถที่อำเภอพนมสารคาม โรงพยาบาลมีฐานะยากจน (ขนาด ๑๐ 

เตียง) ข้าพเจ้ากลัวว่าจะไม่มีความสามารถพอท่ีจะทำงานอยู่ที่นี่ได้นานเช่น

เดียวกับคนอื่น แต่ด้วยความตั้งใจตั้งแต่เข้าเรียนแล้ว จึงคิดว่าเป็นไงเป็นกัน  

ในปีแรกที่ข้าพเจ้าเข้าทำงาน ก็เป็นเภสัชกรคนเดียวของโรงพยาบาล 

มีพ่ีพยาบาลร่วมงานในฝ่ายอีกคนหนึ่งเท่านั้น เจ้าหน้าที่ทั้งโรงพยาบาลมีไม่

เกิน ๒๐ คน เจ้าหน้าที่รู้จักเภสัชกรแล้ว แต่ประชาชนไม่รู้จัก เขายังคิดว่า

ข้าพเจ้าเป็นแค่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่มีหน้าที่หยิบยาตามท่ีแพทย์ส่ังและบอกวิธี

กินยาให้เขาเท่านั้น ทั้งวันทำได้แค่งานบริการผู้ป่วยและงานบริหารเวชภัณฑ์

เท่านั้น ขณะที่พี่พยาบาลรับผิดชอบการเงิน (ขณะนั้นยังไม่ได้แยกห้องเก็บเงิน
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ออกจากห้องยา) งานแบ่งบรรจุยา ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ ต้องทำเองคนเดียว

ทั้งหมด รวมถึงต้องนำลังบรรจุยาที่มาจากบริษัทขนส่งไปเก็บเอง มีอยู่ครั้ง

หนึ่งที่มียามาพร้อมกันทีเดียว ๕๐ ลัง ข้าพเจ้าแบกลังยาผ่านหน้าพนักงานขับ

รถผู้ชายที่เขากำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือ ทั้งที่ยา ๕๐ 

ลังตั้งอยู่ตรงหน้าเขา ช่วงนั้นข้าพเจ้าเครียดและท้อมาก คิดแต่ว่าข้าพเจ้าอยาก

มาทำงานในชุมชน อยากใช้ความเป็นวิชาชีพ ไม่ใช่มาแบกลังยา บางวันแค่

จ่ายยาก็หมดเวลาแล้ว ต้องใช้เวลากลางคืนมานั่งตัดสต๊อกก๊าร์ด ส่ังซ้ือยา ทำ

เอกสารจัดซื้อยา มีหมอ ๒ คน นอกจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลแล้ว หมอ

คนที่ ๒ โยกย้ายเป็นประจำ หรือบางครั้งก็เหลือแค่ผู้อำนวยการเพียงคนเดียว 

ทำให้มีปัญหาต่อคลังยา บางครั้งขาด บางครั้งเกิน เจ้าหน้าที่เองก็ไม่สามัคคี

กัน ตกกลางคืนก็ล้อมวงนินทา หรือไม่ก็ไปอยู่เวรที่อื่นหารายได้พิเศษ ข้าพเจ้า

น่ังถามตัวเองว่าข้าพเจ้าจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไร เริ่มทบทวนว่าจะเอาอย่างไรต่อ

ไปดี แต่ด้วยความมุ่งมั่นมาตลอดอาจเรียกได้ว่าตั้งแต่ ๒๕๑๖ แล้วก็ว่าได้ รวม

ทั้งคำสัญญาที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับแม่ ทำให้ข้าพเจ้าไม่กล้าตัดสินใจใดๆ ได้แต่เอา

เพลงเพื่อชีวิตที่เคยร้องในมหาวิทยาลัยมาปลอบใจตัวเอง บางวันร้องเพลงไป

น้ำตาไหลไป โดยเฉพาะเพลง “แสงดาวแห่งศรัทธา” (..ขอเยาะเย้ยทุกข์ยาก

ขวากหนามลำเค็ญ....) รวมท้ังเพลง “รัตติกาล” (..เขานั้นสูงหรือสูงเกินใจ 

หนทางไกลไกลหรือเกินคน...) นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังอ่านหนังสือธรรมะ หรือ

กลอน หรือหนังสือประเภทให้กำลังใจ โดยเฉพาะ “สารโกมล” ที่มีบทความ

ให้กำลังใจกับคนรุ่นใหม่ และหนังสือที่เขียนโดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน ซึ่งพี่หนุ่ย

เคยให้ไว้ตั้งแต่สมัยเรียน แต่ตอนนั้นไม่ค่อยสนใจ อาจารย์วิชัยเขียนบทความ

เกี่ยวกับแนวคิดการทำงานในโรงพยาบาลอำเภอ เท่าท่ีจำได้คือ “แรกเข้า

ทำงาน มีไฟ แต่ไม่มีบารมี หากอาวุโสขึ้น มีบารมี แต่หมดไฟแล้ว เราควรจะ
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ประคับประคองตัวเอง จนถึงวันที่เรามีทั้งบารมีและมีไฟ” หรือแม้กระท่ังคำ

พูดของพี่จิ๋ว (ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์) ที่ว่า “จงเป็นนักวิ่งมาราธอน เพราะ

เมื่อถึงเส้นชัย เราจะได้ทั้งระยะทางและยังมีแรงเหลืออยู่ อย่าเป็นนักวิ่งเร็ว 

เพราะเราจะได้ระยะทางที่สั้นกว่า และหมดแรงที่จะวิ่งต่อเมื่อถึงปลายทาง”  

จนกระทั่งวันหนึ่ง ที่อยู่ๆก็มีความคิดแวบเข้ามาในห้วงความคิดของ

ข้าพเจ้า ทำไมข้าพเจ้าไม่คิดว่า “ปัญหาและการแก้ไขปัญหา” คืองานงานหนึ่ง

ด้วยเหมือนกัน เม่ือเภสัชกรอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จะอยู่ในระดับนำของ

โรงพยาบาล ในฐานะ “นำ” ต้องรับผิดชอบงานบริหารด้วย ไม่ใช่แค่งาน

วิชาชีพเพียงอย่างเดียว ถ้าข้าพเจ้าจะชี้นิ้วกล่าวโทษว่าผู้อำนวยการบริหาร 

โรงพยาบาลไม่ดี ไม่เพิ่มคนให้ฝ่ายเภสัชฯ ข้าพเจ้าควรจะสำรวจตัวเองก่อนว่า

ได้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาให้โรงพยาบาลแล้วหรือยัง ตั้งแต่นั้นข้าพเจ้ารู้สึก

ราวกับว่าตัวเองได้อ้าแขนรับปัญหาด้านการบริหารเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานที่



89

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)

ตัวเองต้องทำด้วย ทำให้ระลึกได้ถึงคำพูดหนึ่งของพ่ี จ๋ิว คือ “Think 

Globally, Act Locally” ข้าพเจ้ามีความสุขในการทำงานขึ้น และเริ่มใช้เวลา

ตอนเย็นออกไปเที่ยวบ้านผู้นำในชุมชน ในเมื่อข้าพเจ้ายังไม่มีกำลังพอที่จะ

ทำงานชุมชนได้ ข้าพเจ้าก็ไม่ควรปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ เป้า

หมายแรกที่ข้าพเจ้าไปหาคือ “ผู้ ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม” ตามท่ีพ่ีต้อม 

(ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร) ได้เคยบอกไว้ว่าให้ข้าพเจ้าไปช่วยงานผู้ใหญ่วิบูลย์ด้วย 

หลังจากที่รู้ว่าข้าพเจ้าจะไปอยู่สนามชัยเขต  

เมื่อถึงเวลาข้าพเจ้าเลิกงาน ข้าพเจ้ามักจะคว้ามอร์เตอร์ไซค์ขี่ไปบ้าน

ผู้ใหญ่วิบูลย์ ไปนั่งคุย ข้าพเจ้าเป็นคนตั้งคำถาม พ่อผู้ใหญ่จะตอบได้อย่างยาว

มาก บางครั้งเป็นชั่วโมง ซึ่งข้าพเจ้าชอบมากเพราะพ่อมีข้อมูลมาก และเป็น

ข้อมูลที่ผนวกเข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านไว้ ท่ีข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินจากในระบบ

การศึกษาที่ข้าพเจ้าได้ผ่านมา จนกระทั่งข้าพเจ้ารู้สึกว่า นี่คือมหาวิทยาลัยอีก

แห่งของข้าพเจ้า แนวความคิดใหม่ท่ีข้าพเจ้าได้รับ แต่ไม่เข้าใจในตอนแรก 

ข้าพเจ้าจะนำมาขบคิดหาคำตอบ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาเป็นหลายปีกว่า

ข้าพเจ้าจะเข้าใจ เช่น การพึ่งตนเอง ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าการที่เราจบทำงานมี
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เงินเดือนไม่ใช่การพึ่งตนเองได้อย่างไร เราต้องไม่อาศัยเงินเลยหรือ เราต้อง

ผลิตปัจจัยสี่เองทั้งหมดเลยหรือถึงจะเรียกว่าพึ่งตนเอง หรือ การเรียนรู้ เรา

ต้องทำให้เขาเรียนรู้ ไม่ใช่แค่ให้ความรู้เขาเฉยๆ (นั่นคือทฤษฏี ‘KAP’) หรือ 

การศึกษาเรื่องภูมิปัญญาโดยเฉพาะเรื่องการแพทย์สมัยก่อน เราต้องมองด้วย

ตาของคนสมัยก่อน ไม่ใช่ด้วยตาของเรา ในวันที่ข้าพเจ้าลงมือบันทึกในวันนี้ 

ข้าพเจ้าสามารถเข้าใจคำพูดเหล่าน้ีได้อย่างง่ายดาย แต่ในวันนั้น วันที่ข้าพเจ้า

ได้ยินคำพูดเหล่านี้เป็นครั้งแรก ข้าพเจ้ากลับรู้สึกว่าช่างเป็นความคิดที่ยากเกิน

เข้าใจเสียเหลือเกิน โชคยังดีของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าไม่ละทิ้งคำพูดเหล่านี้ แต่ยัง

นำมาศึกษาทำความเข้าใจจนกระทั่งสามารถเข้าใจได้ในที่สุด  

ในการขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาพ่อผู้ใหญ่ในเวลานั้น เป็นอะไรที่เสี่ยง

อันตรายอยู่เหมือนกัน เพราะไปตอนเย็นใกล้มืด ถนนเป็นถนนลูกรัง ฝุ่นฟุ้ง

กระจาย จนข้าพเจ้าต้องเลือกวันท่ีจะไปคือวันท่ีข้าพเจ้าจะสระผม แต่ในตอน

นั้นข้าพเจ้าไม่รู้สึกกลัวอะไรเลย บางครั้งเมื่อคุยเพลินจนถึงมืด พ่อจะให้พัก

ค้างที่บ้าน ไม่ให้กลับ และ ณ ที่นี้ทำให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ฟังนักคิด นักปฏิบัติ 

หัวก้าวหน้าทั้งหลาย ทั้งในระดับอำเภอ และในระดับประเทศ พูดคุยกันซ่ึง
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เป็นโอกาสเรียนรู้ที่ดีของข้าพเจ้า บุคคลที่ข้าพเจ้าได้ใกล้ชิดและเรียนรู้ด้วย

ได้แก่ น้าน้ำค้าง  มั่นศรีจันทร์ ผู้นำธรรมชาติของชุมชน (ปัจจุบันมีบทบาทใน

ระดับจังหวัดและระดับประเทศ) ให้ข้าพเจ้าเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

และวิธีคิดของคนในชุมชน พี่เกษม เพชรนที ให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจสิทธิชุมชน

และการพัฒนาแบบยั่งยืนท่ีชุมชนมีส่วนร่วม (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) พี่นันทวัน  

หาญดี (ปัจจุบันเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัด

ฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกลุ่มเกษตรอินทรีย์) ให้ข้าพเจ้าเห็น 

และซึมซับปฏิบัติการการมีส่วนร่วม แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญด้านธรรมะของ 

พุทธศาสนาอีกสองแหล่ง คือ สวนฝากฟ้า ซึ่งมี ภก.สุพจน์ อัศวพันธุ์ธนกุล  

ผูแ้นะนำใหรู้จ้กัวธิปีฏบิตัภิาวนาอยา่งงา่ยแตม่พีลงั พีอ่ฐู (นนัทนา พรหมมลมาศ  

ปัจจุบันบวชเป็นแม่ชี) และพี่ปอนด์ (ศิริพร โชติชัชวาลกุล) ผู้เป็นพี่เลี้ยง 

ประคบัประคองพาฝกึปฏิบัตติามวิธกีารท่ีพีส่พุจน์แนะนำ รวมทัง้คา่ยหว้ยนำ้ใส  

ทีม่พีีว่นัชยั ฤทธิล์ขิติ ผูเ้ปดิโลกกวา้งเกีย่วกบัศาสนาและสนัตวิธิ ีดว้ยการพาอา่น 

หนังสือธรรมะที่มีคุณค่ายิ่ง โดยเฉพาะหนังสือพุทธธรรมของพระธรรมปิฎก 

(ป.อ.ปยุตโต) และพี่ติ่ง (ดุษดี กังสดาล) ผู้ปฏิบัติให้ดูจนเป็นแบบอย่างให้

ขา้พเจา้เหน็วา่ชวีติสมถะสามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งไร ทกุคนทีก่ลา่วมา เปน็กำลงัใจ 

สำคัญที่มีอิทธิพลต่อข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้ายังคงยืนทวนกระแสทุนนิยม และ

วัตถุนิยม อยู่ได้ในโลกปัจจุบันนี้ 

ด้วยเหตุทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นแรงผลักดันสำคัญท่ีทำให้ข้าพเจ้า 

มุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสังคม เพื่อประชาชนผู้ด้อยโอกาสในชนบทต่อเนื่องมา

จนถึงปัจจุบัน และจะต่อเนื่องตลอดไปในอนาคต 



92

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

การครองตน 
ยึดหลักธรรมะเป็นแกนกลางของชีวิต ดำรงตนให้อยู่ในความดี ความ

งาม ความจริงอยู่เสมอ มุ่งทำความดีเพื่อความดี ศึกษาเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองให้รู้เท่าทันต่อกิเลสตัณหาในใจของตัวเอง ซื่อสัตย์สุจริตต่อทุกขั้นตอน

ของชีวิต เป็นพลเมืองของประเทศและของทีมสุขภาพอย่างเข้มแข็ง ศักด์ิศรี

และคุณค่าของตัวเองอยู่ที่การทำหน้าที่และรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

อย่างเคร่งครัด ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ดำรงชีวิตด้วยหลักมัชฌิมาปฏิปทา ยึด

หลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ประมาท สุภาพอ่อนน้อม ดูแลรักษาสุขภาพกาย

และใจให้เข้มแข็งอยู่เสมอ เจริญสติในชีวิตประจำวัน และพัฒนาด้านในของ 

ตัวเอง ให้เติบโต และรู้เท่าทันด้านมืดของตัวเอง 
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ให้ความเป็นธรรมต่อทุกคน สร้างสภาวะแวดล้อมให้คนทำงานมี

ความสุขในการทำงาน พร้อมช่วยเหลือสนับสนุนและให้คำแนะนำเมื่อประสบ

ปัญหาอุปสรรคทั้งในการทำงานและชีวิต บ่มเพาะเมตตากรุณาให้เติบโตขึ้น

เรื่อยๆในใจตัวเอง พัฒนาตนเองให้สามารถเข้าใจคนอื่นให้มากขึ้นเรื่อยๆ มุ่ง

สร้างให้เกิดทีมในการทำงาน รับฟังและเคารพความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน 

รู้จักให้อภัย  

รักษาระเบียบวินัยข้าราชการ ยึดผลประโยชน์ของประชาชนและ

ประเทศชาติเป็นหลัก มุ่งแก้ปัญหาด้านสุขภาพให้ประชาชนที่ด้อยโอกาส 

อดทน หากเจอปัญหาอุปสรรคจะมองหาแง่มุมใหม่ๆ ให้เห็นหลายๆมุม ยึด

หลักเป็นนักวิ่งมาราธอน ไม่เร่งเป็นนักวิ่งเร็ว แสวงหาทางแก้ปัญหาด้วย
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มาตรการเชิงบวก ทำเหตุปัจจัยให้ดีที่สุด ปล่อยวางในผลปฏิบัติต่อผู้รับบริการ

เสมือนญาติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา กระตือรือร้นที่จะติดตามความรู้ใหม่ๆ 

ตลอดเวลา 
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พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” 

ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม(มภส) 

(Pharmacy for Society Foundation /PSF) 

วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ห้องประชุมตั้ว ลพานุกรม ชั้น ๗ ตึก ๘๐ ปี เภสัชศาสตร์  

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กทม. 

สืบเนื่องจาก เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพ่ือ

สังคม ที่มุ่ง “ริเริ่ม สรรสร้างเภสัชกรให้มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา

สุขภาพสังคม การบริหารจัดการระบบยา ระบบสุขภาพ และการคุ้มครอง 

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ อย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม” 

มูลนิธิจึงมีมติดำเนินการพิจารณาคัดเลือก “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” เพื่อ

สรรหาเภสัชกรที่ประกอบวิชาชีพเพื่อสังคมได้อย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่ง

วิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติ รวมท้ังเป็นแบบ

อย่างของความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพตาม
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บทบาทอำนาจหน้าที่ของเภสัชกรทุกสาขา และนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 

ต่อไป 

สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้เป็นวาระสำคัญที่วิชาชีพเภสัชกรรมและ 

การศึกษาเภสัชศาสตร์มีอายุครบ ๑๐๐ ปี มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพ่ือสังคม 

จึงร่วมกับ สภาเภสัชกรรม ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

องค์กรภาคีเครือข่าย จัดการประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี (พ.ศ. 

๒๕๕๖) “๑๐๐ ปี วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์: บทบาท

เภสัชกรต่อสังคมไทยในศตวรรษท่ี ๒” ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมตั้ว ลพานุกรม ชั้น ๗ ตึก ๘๐ ปี เภสัชศาสตร์ คณะ

เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และให้มีพิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดี

เด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ “เภสัชกรดีเด่น

เพื่อสังคม” ที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันท่ี ๘ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อร่วมขบวนการสานต่อ พัฒนา และระลึกถึงวันสถาปนา

วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์ (แผนปัจจุบัน) ในประเทศสยาม 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ อย่างสืบเนื่องต่อไป  

นอกจากนี้ มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ยังร่วมกับ แผนงานสร้าง

กลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไก

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม 

(วจภส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสังคม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มศึกษาปัญหายา และองค์กรภาคีเครือข่าย 

จัดงานเถลิงศตวรรษท่ี ๒ เภสัชกรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๖๕๖): “ร้อยปี

เภสชักรรมไทย	 รอ้ยใจเพือ่ปวงชน” รวมทั้งแสดงความยินดีและเลี้ยงฉลองให้
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กับ เภสัชกรหญิงศิริพร จิตรประสิทธิศิริ เภสัชกรไทยคนที่ห้าที่ได้รับรางวัล

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ของมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ในช่วงเย็นของวัน

ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๐ อาคารนวัตกรรมทาง

เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันสร้างขวัญกำลังใจ ความ

ภาคภูมิใจ และแรงบังดาลใจในการประกอบวิชาชีพตามบทบาท อำนาจและ

หน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรมไทย เพื่อประชาชนสืบไป 

“เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพเภสัชกรรมคือ

เกียรติแห่งการรับใช้ผู้ป่วยและสาธารณชน”
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กำหนดการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ 
วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมตั้ว ลพานุกรม 

ชั้น ๗ ตึก ๘๐ ปี เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน

การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖) เพื่อเฉลิมฉลอง

วาระครบรอบ “๑๐๐ ปี วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์: 

บทบาทเภสัชกรต่อสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒”  

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม”  

ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

S ประกาศเกียรติคุณ 

  โดย รศ.ภญ.ดร.พรเพ็ญ เปรมโยธิน 

   ประธานอนุกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม   

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 S ขับเสภา ผลงานเพื่อสังคมของ ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ 

  โดย ดร.ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก 

 S มอบรางวัล เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และให้โอวาท 

  โดย ผศ.ภญ.สำลี ใจดี 

   ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 

 S ประกาศเจตจำนง 

  โดย ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ 

   เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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กำหนดการ เถลิงศตวรรษที่ ๒ เภสัชกรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๖๕๖) 

“ร้อยปีเภสัชกรรมไทยร้อยใจเพื่อปวงชน”

สุนทรียสนทนา และแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัล “เภสัชกรดีเด่น 

เพ่ือสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทาง 

เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๗.๐๐-๑๙.๔๕ น. ขับเสภา บรรเลงดนตรีไทย   

โดย ดร.ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก และทีมสโมสรนิสิต

  เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สุนทรียสนทนา: ร้อยปีเภสัชกรรมไทย   

 ร้อยใจเพื่อปวงชน ร่วมใจพัฒนาระบบยาและสุขภาพ 

 โดย 

 • แขกรับเชิญพิเศษ  

 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

 • เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม (๕ คน) 

 • เภสัชกรนักกิจกรรมทางสังคม 

 ร่วมแสดงความยินดีกับ ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ 

ผู้ได้รับรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” คนที่ ๕ 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 

๑๙.๔๕-๒๐.๐๐ น.  พิธีปิด โดย นายกสภาเภสัชกรรม 
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คณะอนุกรรมการคัดเลือก “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๖
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คณะอนุกรรมการจัดงานมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๖
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ข่าวทุจริตยา   

มติชน วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ 



เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม

ผลงานเพื่อสังคม ของ
เภสชกรหญิงศริพร จิตรประสทธิศริ

 เภสชกรผูหาญกลาทาอธรรม

เปนผูนํามุงมั่นไมหวั่นไหว

สุจริตยุติธรรมคือหัวใจ

เพื่อความสุขพึ่งตนไดของผองชน

 เภสชกรหญิงศริพร จิตรประสทธิศริ

รวมพิชตตานทุจริตยาพากอผล

อีกกอตั้ง “หองยาชุมชน”

ทุกปญหากลาผจญเห็นผลงาน

 “พัฒนาระบบยา รพช. รพ.สต.”

สรางทีมกอนวัตกรรมนําผสาน

“รวมกับภาคประชาสงคมดําเนินการ

คุมครองผูบริโภค” ทุกดานดวยปญญา

 เภสชกรดีเดนเพื่อสงคม

เกียรติยศศกดิ์ศรีสมกับคุณคา

แหงคุณงามความดีที่ทํามา

เพื่อสุขภาพประชาสงคมไทย

 ใหตั้งจิตมั่นศรัทธา

อุดมการณเพื่อประชานั้นยิ่งใหญ

เปนเภสชกรเพื่อสงคมตลอดไป

มีธัมมะประจําใจตลอดกาล.
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