
60

อาจารย์สำาลี ใจดี กับโครงการเภสัชสู่ชนบท

ดร.ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก

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

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

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

 “ฉันภาคภูมิใจที่ได้เป็นนิสิตเภสัชศาสตร์ ในโครงการ “จุฬาฯชนบท และขอตั้งปณิธานว่า

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

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

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

 ที่น่าวิตกคอื ข้อมูลล่าสุดในเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งมีเภสัชกรคู่สัญญา 1,259 คน ขณะที่
รัฐบาลมีตำาแหน่งให้ 351 ตำาแหน่ง พบว่ามีเภสัชคู่สัญญาไปจับฉลาก 577 คน เท่ากับว่ามี
เภสัชกรที่พร้อมไปทำางานในชนบทแต่ต้องพลาดหวังถึง 226 คน... 
          ท้ังๆที่มีผู้ป่วยรอรับยาจากเภสัชกรโรงพยาบาลอยู่จำานวนมาก ตลอดจนงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพในยุค Thailand 4.0 ก็ยิ่งทวีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ 
 ปัญหาเก่า ปัญหาซำ้าซาก ปัญหาขาดแคลนเภสัชกรในชนบทกำาลังก่อตัว !


