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จัดพิมพ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

จำนวนพิมพ ๑,๐๐๐ เลม 

ผูจัดทำและเผยแพร มูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม (มภส) 

สถานที่ตั้ง หนวยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตรสังคม  
 คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน  
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐  
 โทรศัพท/โทรสาร ๐๒-๒๑๘ ๘๔๕๒ 

 
 
 
 

 

บรรณาธิการ   รศ.ภก.ดร.ธงชัย สุขเศวต 
 รศ.ภญ.ดร.พรเพ็ญ เปรมโยธิน  

 ภก.สรชัย จำเนียรดำรงการ 

ประสานงาน   ภญ.สรีรโรจน สุกมลสันต 

พิมพที่ อุษาการพิมพ  
 ๑๗๘/๒๕-๒๖ ซ.วุฒิพันธ ถ.ราชปรารภ  
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

Supapon-53.indd   2Supapon-53.indd   2 12/1/10   2:39:34 PM12/1/10   2:39:34 PM



3มูลนิธิเภสัชศาสตร�เพื่อสังคม (มภส) 

เภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม 

ผลงานเพ่ือสังคม ของ เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ ปติพร 
บทเสภา 

 เภสัชกรผูพลิกฟนสมุนไพร 
ดวยหัวใจมุงมั่นจักสืบสาน 
ภูมิปญญาบรรพชนแตกอนกาล 
เพื่อการพ่ึงตนไดอยางแทจริง 
 เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ ปติพร 
งามล้ำธรรมาภรณพิสุทธ์ิยิ่ง 
อุปสรรคใดใดไมประวิง 
ฟนฝาทำทุกสิ่งเพื่อผองชน 
 นำความรูเภสัชศาสตรมาผสาน 
ภูมิปญญาหมอพื้นบานบังเกิดผล 
ผลิตยาแผนไทยไดมาตรฐานสากล 
เชื่อมชุมชนเห็นคุณคารักษปาธาร 
 เรี่ยวแรงใหญเลอืกสมุนไพรเขาบัญชี- 
ยาหลักแหงชาติมีเปนหลักฐาน 
พัฒนาแพทยแผนไทยทุกกระบวนการ 
สรางพิพิธภัณฑใหลูกหลานตอปญญา 
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4 เภสัชกรดีเด�นเพื่อสังคม ประจำป� พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม 
เกียรติยศศักดิ์ศรีสมกับคุณคา 
แหงคุณงามความดีที่ทำมา 
เพื่อสุขภาพประชาสังคมไทย 
 ใหตั้งจิตมั่นศรัทธา 
อุดมการณเพื่อประชาน้ันยิ่งใหญ 
เปนเภสัชกรเพ่ือสังคมตลอดไป 
มีธัมมะประจำใจตลอดกาล. 

ประพันธโดย เภสัชกรหญิง ดร.ยุภาพรรณ มันกระโทก 

วันพุธท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

******* 
 
 

รวมกันแสดงความยินดีกับ 

เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ ปติพร เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

การประชุมอาศรมความคิดระบบยา เร่ือง  

“นโยบายแหงชาติดานยา: ทิศทางการพึ่งพาตนเองดานยาของประเทศ” 
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5มูลนิธิเภสัชศาสตร�เพื่อสังคม (มภส) 

หนา 

บทเสภา ผลงานเพื่อสังคม ของ เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ ปติพร ๓ 

คำนิยม ๗ 

คำประกาศเกียรติคุณ ๑๑ 

ใบประกาศเกียรติคุณ ๑๔ 

แดหมอตอม หมอยา ผูเลอคาของสังคมไทย ๑๕ 

ตอม หญิงเหล็กแหงขุนเขาปาดงพงไพร ๑๘ 

‘หมอตอม - the outlier’ ๒๓ 

ผูปลุกตำนานสมุนไพร ๒๔ 

ตอม สุภาภรณ เภสัชกรการผลิตยาเพื่อสังคม ๒๖ 

ประวัติและผลงาน เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ ปติพร ๒๘ 

หลักการและแนวคิดในการทำงานเพื่อสังคม ๕๒ 

พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๒  ๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

คณะอนุกรรมการคัดเลือก “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม”  ๖๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

คณะอนุกรรมการจัดงานมอบรางวัล “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม”  ๖๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม  ๖๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 

หนา

ÊÒÃºÑÞ ÊÒÃºÑÞ 
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7มูลนิธิเภสัชศาสตร�เพื่อสังคม (มภส) 

¤Ó¹ÔÂÁ¤Ó¹ÔÂÁ

เภสัชกรกับการบริหารจัดการระบบยาในโรงพยาบาลรัฐของ

ประเทศไทยนั้น มีหลายบทบาทที่เปนประโยชนทั้งตอประชาชนผูใชบริการ 

ตอโรงพยาบาล และตอบุคลากรสาธารณสุขผูรวมงาน ตั้งแตการบริหาร

คลังเวชภัณฑ การผลิตยา การบริการจายยาผูปวยนอกและผูปวยใน  

การติดตามการใชยา สารสนเทศดานยา และการเผยแพรใหความรูดาน

ยา กลาวเฉพาะดานการผลิตยาเพื่อใชในโรงพยาบาลนั้น มีที่มาจาก 

หลักการอันสำคัญยิ่ง คือการมุงสูการพึ่งตนเองใหไดในระบบสุขภาพ  

หลักการนี ้ม ีมาตั ้งแตเร ิ่มสถาปนาวิชาชีพเภสัชกรรมแผนปจจุบันใน

ประเทศสยาม (๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖) โดยมีหลักฐานเปนลายลักษณ

อักษรวา ใหสราง “แพทยผสมยา หรือ แพทยปรุงยา” 

จวบจนถึงปจจุบัน การผลิตยาเพื่อใชในโรงพยาบาลรัฐก็ยังคงดำรง

อยู ปจจัยที่เอื้อการดำรงอยูนี้ ที่สำคัญคือปจจัยทางกฎหมาย มีขอยกเวน

ตาม มาตรา ๑๓(๑) แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ สงผลใหฝาย

เภสัชกรรมในโรงพยาบาลรัฐมีสิทธิ อำนาจ หนาที่ในการผลิตยาเพื่อใช

สำหรับผู ปวยในโรงพยาบาล เปนรูปธรรมชัดเจนในการสงเสริมการ 

พึ่งตนเองของไทย และยืนยันใหเห็นไดชัดขึ้นในบัญชียาหลักแหงชาติที่จัด

ทำ “เภสัชตำรับโรงพยาบาล” ตลอดมาเพื่อเปนกรอบหรือแนวทางให

ยึดถือเปนมาตรฐาน 

โดย  

ผูชวยศาสตราจารย เภสชักรหญิง สำลี ใจดี, ภ.ด.กิตติมศักด์ิ (จฬุาฯ) 
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8 เภสัชกรดีเด�นเพื่อสังคม ประจำป� พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ป พ.ศ. ๒๕๔๒ มีการจัดทำ บัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลัก

แหงชาติ เพิ่มขึ้น จึงเปนจุดเปลี่ยนอันสำคัญที่สนับสนุนใหเภสัชกรประจำ

โรงพยาบาลรัฐโดยเฉพาะอยางยิ่ง ภญ.สุภาภรณ ปติพร ซึ่งแจมชัดใน

แนวคิด และบทบาทหนาที่ของตนเองอยูแลว ไดมีโอกาสใชศักยภาพที่

สั่งสมมายาวนานไดอยางเต็มที่มากขึ้น ผลงานผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่

เกิดจากทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมจึงขจรขจายไปท่ัวประเทศ 

ภญ.สุภาภรณ ปติพร เริ่มตนงานเภสัชกรรมการผลิต ตั้งแตปแรก 

(พ.ศ. ๒๕๒๖) ที่เธอเขารับราชการที่โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร 

กลาวเฉพาะการบุกเบิกงานดานสมุนไพรนั้น ชวงแรก มุงพัฒนาสูตรตำรับ

ยาเดี่ยว คือ ครีมพญายอ ตามขอเรียกรองของแพทยใหไดมาตรฐานและ

สะดวกใชในการรักษาเริมและงูสวัด นั่นคือ ผลงานที่ไดรับการตอบรับ

อยางกวางขวางในป พ.ศ. ๒๕๒๙ รวมท้ังยาสมนุไพรท่ีกระทรวงสาธารณสุข 

สงเสริมใหใชทดแทนยาแผนปจจุบันในขณะนั้น เชน วานหางจระเข  

ฟาทะลายโจร ขมิ้นชัน ชุมเห็ดเทศ ฯลฯ แนวคิดของ ภญ.สุภาภรณ ปติพร 

ในการพ่ึงตนเองและการคุมครองผูบริโภคนัน้ มีความจริงจงัถึงขัน้สนบัสนนุ 

ชุมชนใหปลูกสมุนไพรเพื่อเปนแหลงวัตถุดิบ เพื่อรวมกันควบคุมคุณภาพ

มาตรฐานวัตถุดิบซึ่งเปนกระบวนสำคัญในการปรุงยา ตั้งแตตน หลังจาก

ไดรับความสำเร็จในการพัฒนาสูตรตำรับยาเดี่ยวตางๆ แลว เธอก็เริ่ม

ศึกษานอกระบบจากเหลาหมอยาพื้นบาน ปาดงพงไพร ...นำองคความรู

ตางๆ นั้นกลับมาสรางตำรับยาขึ้นใหมรวมถึงผลิตภัณฑเครื่องสำอาง ใน

รูปแบบทันสมัยที่ใชความรูจากบรรพชนไทย เปนการสานตอภูมิปญญา

ดั้งเดิม นับวาเธอไดมีสวนในการฟนฟูภูมิปญญาพื้นบานของไทยอยาง

แทจริง 
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9มูลนิธิเภสัชศาสตร�เพื่อสังคม (มภส) 

คุณสมบัติที่สำคัญยิ่งของ เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ ปติพร คือ  

มีความกตัญูตอพอ แม และครูโดยเฉพาะอยางยิ่งหมอพื้นบาน ซึ่งใช

ธรรมชาติ/สมุนไพรในปาเขาถายทอดความรูคูจิตวิญญาณในการสานตอ

วิชาของบรรพชน เพ่ือเก้ือกูลผูคนพนโรคภยั เปนผูบกุเบิก-ฟนฟภูมิูปญญา 

ไทย-สรรสราง พัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรอยางครบวงจรดวย ฉันทะ 

วิริยะ จิตตะ และวิมังสา โดยไมยอทอตอขอจำกัด เนื่องจากมีฐานกำลังใจ

ในครอบครัวที่ดียิ่ง รวมทั้งสามารถวางแผนบริหารจัดการเชื่อมโยงทำให

เกิดการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมจากการใชทุนทางสังคมที่มีคุณคามา

พัฒนาเศรษฐกิจ โดยนำผลกำไรสวนหนึ่งมาใชทำกิจกรรมเพื่อสังคม เนน

การทำงานกับชุมชน เพื่อใหชุมชนเลี้ยงตนเองไดดวยการปลูกสมุนไพรสง

ขายใหแกโรงพยาบาล รวมสรางความเขมแข็งในการผลิตบุคลากรแพทย

แผนไทย ทำใหม ีการใหบร ิการการแพทยแผนไทยและสมุนไพรใน 

โรงพยาบาลอยางเขมแข็งตอเนื่อง และมีผลใหสังคมไทยพึ่งตนเองดานยา

จากสมุนไพรเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน นับเปนการนำ นโยบายแหงชาติดานยา

ไปสูการปฏิบัติ ในประเด็น “การพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรและอุตสาหกรรม

ยาในประเทศ” สงผลใหชาวไทยสามารถพึ่งตนเองไดระดับหนึ่ง จึงเปน

แบบอยางที่ดียิ่ง 

เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ ปติพร ในฐานะเภสัชกรเชี่ยวชาญ

ดานเภสัชกรรมการผลิต เปนหนึ่งในกำลังสำคัญในการรวมผลักดัน สาน

ตอภูมิปญญาไท ดานพัฒนาการผลิตยาจากสมุนไพร การแพทยแผนไทย 

ผลงานเชิงประจักษในการนำองคความรูที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนตอ

สังคม เกิดจากความมุงมั่น เกาะติดงาน สานตอองคความรูจากหมอยา

พื้นบานผสานกับความรูเภสัชกรรมแผนปจจุบัน นั่นคือ การประยุกตใช

ประโยชนจากขอมูลที่มีอยู การเริ่มตนจากการแกปญหาใกลตัว ใชความ
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10 เภสัชกรดีเด�นเพื่อสังคม ประจำป� พ.ศ. ๒๕๕๓ 

พยายามในการสรางคน สนับสนุนผลักดันเพื่อนรวมงานรุนเยาวใหออกไป

ทำงานเชิงรุกเพื่อรับใชสังคมภายนอกใหมากขึ ้น จึงเปนที่ยอมรับวา 

เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ ปติพร มีวิสัยทัศนกวางไกลเพียงพอที่จะมอง

กระบวนงานทะลุถึงประโยชนตอประชาชนไดอยางนาศึกษายิ่ง 

หวังเปนอยางยิ่งวา เพื่อนพองนองพี่เภสัชกรทั้งหลาย จักไดศึกษา

ผลงานของ เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ ปติพร เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม 

คนที่สองของมูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม เพื่อเปนแบบอยางและเปน

แนวทางในการประกอบวิชาชีพที่เอื้อประโยชนใหแกสังคมไดอยางแทจริง

ตอไป 

  

 ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม 

 วันพุธที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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11มูลนิธิเภสัชศาสตร�เพื่อสังคม (มภส) 

¤Ó»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃμ Ô¤Ø³ ¤Ó»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃμ Ô¤Ø³ 

ภญ.ดร.สุภาภรณ ปติพร เปนเภสัชกรที่มีความเสียสละ ความ 

สนใจใฝรูในวิชาการ ความคิดริเริ่มสรางสรรคและจิตสาธารณะ เปนผูนำ

ที่ดี นักบริหารที่ดี ทุมเททำงานหนักในการพัฒนาและดำเนินงานดาน 

สมุนไพรเปนระยะเวลามากวา ๒๗ ป เปนผูประสบความสำเร็จดวยดี  

ทั้งดานการพัฒนาความรู ดานธุรกิจเพื่อชุมชน ดานการยอมรับจาก 

สังคม ทำใหเกิดการยอมรับและการใชสมุนไพรเพิ่มขึ้นอยางมาก โดย 

ยึดหลักการทำใหประชาชน สังคม และผูประกอบวิชาชีพสุขภาพตระหนัก

ถึงคุณประโยชนของสมุนไพรและความรูการแพทยพื้นบาน ซึ่งเปนสิ่งที่

สำคัญมาก เนื่องจากโรคสวนใหญที่ประชาชนเปนนั้นสามารถรักษาให

หายไดดวยสมุนไพร แตสิ่งที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของขาดก็คือความรู

และการเขาถึงผลิตภัณฑสมุนไพร ภญ.ดร.สุภาภรณ ปติพร จึงไดทุมเท

พัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร พรอมกับการคืนความรู และการเก็บรวบรวม

พันธุสมุนไพรตางๆ เพื่อคืนสูสังคม 

àÀÊÑª¡Ã´Õà´‹¹à¾×èÍÊÑ§¤Á »ÃÐ¨Ó»‚ ¾.È. òõõó 

àÀÊÑª¡ÃËÞÔ§ ´Ã.ÊØÀÒÀÃ³� »�μ Ô¾Ã 

Supapon-53.indd   11Supapon-53.indd   11 12/1/10   2:39:37 PM12/1/10   2:39:37 PM



12 เภสัชกรดีเด�นเพื่อสังคม ประจำป� พ.ศ. ๒๕๕๓ 

งานชิ้นแรกที่ ภญ.ดร.สุภาภรณ ปติพร เริ่มดำเนินการ คือ การ

พัฒนาสูตรตำรับเสลดพังพอนเพื่อนำมารักษาโรคเริมที่ริมฝปาก ซึ่งตอง

ดำเนินการหาขอมูลในดานความปลอดภัยเพื่อใหใชในเด็กไดดวย เมื่อพบ

วาใชไดผลดี จึงขยายการรักษาออกไปในโรคเริมที่อวัยวะตางๆ ซึ่งพบวา

ก็ไดผลดีอีก จึงเกิดการเผยแพรขยายผลไปใชในโรงพยาบาลอื่นๆ การ

พัฒนาผลิตภัณฑนี้ดำเนินการอยางครบวงจร ตั้งแตกระบวนการปลูก การ

แปรรูปวัตถุดิบ การสกัด และการปรุงเปนตำรับ มีการควบคุมคุณภาพ

ตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการ ตอมามีการนำผลิตภัณฑนี ้ไปใชใน 

ผูปวยฉายรังสี พบวาไดผลดีมาก และไดรับการตีพิมพผลงานในวารสาร

นานาชาติ จากความสำเร็จในการพัฒนาสมุนไพรชนิดนี้ทำใหเกิดแนวคิด

ในการพัฒนาสมุนไพรชนิดอื่นๆ ตามมาอีกมาก เปนผลใหเกิดการเรียนรู

และพัฒนาองคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของ เกิดแนวคิดบูรณาการ ในการ

พัฒนาสมุนไพรเพื่อชวยเหลือประชาชนในชุมชน โดยแนะนำการพัฒนา 

การปลูกสมุนไพรแบบเกษตรอินทรียใหแกคนตกงาน คนยากจน เพื่อขาย

ใหกับโรงพยาบาล การพัฒนาตำรับสมุนไพรตางๆ ใหเปนยา อาหาร 

เครื่องสำอางและเครื่องดื่ม การพัฒนาความรูเชิงพาณิชย ในดานการ

บริหารจัดการ การผลิต การตลาด รูปแบบและฉลากผลิตภัณฑที่นาใช  

ซึ่งไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากผูบริหารโรงพยาบาลและทีมงานที่

รวมกันนำการแพทยแผนไทยเขามาใหบริการในโรงพยาบาล ทั้งในสวนที่

เปนสมุนไพรและการนวดไทย โดยการสนับสนุนจากโครงการฟนฟูการ

นวดไทย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา และหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน 

ภญ.ดร.สุภาภรณ ปติพร ยังไดนำความรูมาเผยแพรใหกวางขวาง

เพื่อใหเกิดการตระหนักและการยอมรับจากสังคม มีการเขารวมงาน
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13มูลนิธิเภสัชศาสตร�เพื่อสังคม (มภส) 

มหกรรมสมุนไพรของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทาง

เลือก มีการจัดรายการวิทยุ เพื่อเผยแพรความรูดานสมุนไพรใหแกชุมชน 

รวมทั้งงานบริการประชาชนดานสมุนไพรอื่นๆ เชน การพัฒนาแปลงปลูก 

สมุนไพรเกษตรอินทรียของชาวบานเพื่อปอนวัตถุดิบใหโรงพยาบาลใน

จังหวัดปราจีนบุรี กาญจนบุรี มหาสารคามและเชียงใหม โครงการสงคืน 

ตนพันธุสมุนไพรใหแกประชาชน การสำรวจพันธุไมในหมูบาน ตาม 

ภาคตางๆ ของประเทศ เพื่อเก็บรวบรวมความรู และเก็บเมล็ดพันธุมา

เพาะพันธุจนไดมากกวา ๒๐,๐๐๐ ชนิด การเผยแพรพันธุสมุนไพร การใช

ระบบ DIS (Drug Information Service) ของโรงพยาบาลเพื่อตอบคำถาม

ชาวบานและผูสนใจดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร และพยายาม

สรางเครือขายไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ  

ภญ.ดร.สุภาภรณ ปติพร ไดทำใหบทบาทของเภสัชกรโดดเดนใน

ดานการพัฒนางานสมุนไพรที่เชื่อมโยงกับการแพทยแผนไทยและการ

แพทยแผนปจจุบันไดอยางดียิ่ง พรอมดวยจิตสาธารณะและจิตสำนึกใน

การรับใชสังคม มีผลงานเชิงประจักษจนเปนที่ยอมรับของสังคมทั้งในอดีต

และปจจุบัน สมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปน เภสัชกรดีเดนเพื่อ

สังคม ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 มูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม (มภส) 

 วันพุธที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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ãº»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃμ Ô¤Ø³ 

á´‹ËÁÍμ ŒÍÁ á´‹ËÁÍμ ŒÍÁ 

ËÁÍÂÒ ¼ÙŒàÅÍ¤‹Ò¢Í§ÊÑ§¤Áä·ÂËÁÍÂÒ ¼ÙŒàÅÍ¤‹Ò¢Í§ÊÑ§¤Áä·Â

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร และตึกเจาพระยาอภัยภูเบศร 

ตั้งและมีมานานแลว แตไมเปนที่รู จักอยางกวางขวาง จนกระทั่ง ภญ. 

ดร.สุภาภรณ ปติพร หรือ “หมอตอม” ไปอยูที่นั่นและสรางผลิตภัณฑ 

สมุนไพรอภัยภูเบศร จนทำใหโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรและ 

ตึกเจาพระยาอภัยภูเบศรเปนที่รู จัก และชื่นชมไมเฉพาะแตในวงการ

สาธารณสุขเทานั้น แตเปนที่รูจักและชื่นชมอยางกวางขวางไปท่ัวประเทศ 

และแผขยายออกไปยังอีกหลายประเทศดวย 

ปจจัยความสำเร็จของ “หมอตอม” ที่ทำใหผลิตภัณฑสมุนไพรอภัย

ภูเบศรมีชื่อเสียงโดงดังขนาดนี้ นาจะประกอบดวย ประการแรก หมอ

ตอมเปนคนที่รัก เคารพ และเห็นคุณคาของภูม ิปญญาไทย และ 

ภูมิปญญาชาวบานอยางแทจริง ผลิตภัณฑอภัยภูเบศร แทบทุกอยาง 

ตั้งตนจากสิ่งที่ชาวบานใชกันในวิถีชีวิตดั้งเดิมตอเนื่องมายาวนาน ไมวาจะ

เปนมังคุด มะขามปอม แตงกวา ขมิ ้นชัน อัญชัน เปนตน ประการ 

ที่สอง หมอตอมสามารถผสมผสานภูมิปญญาพื ้นบานกับวิทยาการ 

นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน 
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ดานเภสัชกรรมแผนปจจุบันไดอยางดียิ่ง ทำใหผลิตภัณฑอภัยภูเบศรไดรับ

การยอมรับทั ้งในดานคุณคาและคุณภาพ ตลอดจนมาตรฐานทั ้งตัว

ผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ ประการที่สาม นอกจากการเชื่อมโยงระหวาง

ภูมิปญญาดั้งเดิมกับภูมิปญญาสากลแลว หมอตอมยังเชื่อมโยงงานกับ

ชุมชน คือ ชาวบานตำบลดงบัง ซึ่งเปนแหลงวัตถุดิบสำคัญ ทั้งการพัฒนา

คุณภาพและการจัดการทางการเงินที่เอื้ออาทรอยางแทจริงตอชาวบานที่

ดงบัง และแหลงสมุนไพรอื่นๆ ประการที่สี่ หมอตอมทำงานนี้ดวยหัวใจ 

ผสมผสานกับหัวสมอง ทำใหกิจการสามารถดำรงอยูและพัฒนาไดอยาง

ตอเนื่อง นั่นคือ ไมมุงคากำไรเปนหลัก แตมุงใหประชาชนคนไทยมีโอกาส

ไดใชประโยชนของผลิตภัณฑจากภูมิปญญาไทยที่ไดมาตรฐานในราคาที่

สมเหตุสมผล ทำใหกิจการคอยๆ เติบโตอยางม่ันคง ไมขยายตัวอยาง

วูบวาบหรือรวดเร็วจนเกินไป ประการที่หา หมอตอมมีภาวะผูนำที่สูงยิ่ง 

ดวยศักยภาพที่มุงมั่นแนวแน ไมทอถอย ไมละทิ้งกลางคัน ดวยการทำงาน

อยางทุมเท และดวยพลังที่ดูไมเคยมอดดับ และขอสำคัญคือมุงทำเพื่อ

ประโยชนสวนรวมอยางแทจริง เปนพลังดึงดูดทุกคนใหประสงคจะเขามามี

สวนรวมในการทำความดีนั้น ประการที่หก หมอตอมไมเพียงแตทุมเท

ชีวิตใหแกการสรางผลิตภัณฑอภัยภูเบศรเทานั้น แตเชื่อมโยงถึงสิ่งที่อยู

รอบตัว ตั้งแตอาคารเกาแกที่คนท่ัวไปอาจไมเห็นคุณคา มาเชิดชูจนเปน

สมบัติทรงคุณคาของทองถิ่น ตลอดจนวัตถุโบราณอยาง “พระยอดธง” ที่

วัดในตัวเมืองปราจีนบุรี และระบบนิเวศของภูเขา ตนไม และแมน้ำลำธาร

โดยรอบ เปนตน ทัศนะเชนนี้ทำใหงานเพิ่มคุณคา และสามารถเพิ่มมิติของ

งานออกไปไดกวางขวางยิ่งขึ้นเรื่อยๆ 
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ปจจุบัน มีกิจการลักษณะใหมเกิดขึ้นในโลก คือ วิสาหกิจสังคม 

(Social Enterprise) ที่มุงทำกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม โดยเปลี่ยน

จากลักษณะที่แตเดิมมักทำในรูปแบบของ “องคกรการกุศล” มาเปน

องคกรธุรกิจ แตมุงประโยชนตอสังคมเปนหลัก กิจการเหลานี้กำลังเติบโต

ในประเทศเจริญแลวอยางอังกฤษและสหรัฐอเมริกา จนรัฐบาลอังกฤษ

ตองตั้งหนวยงานระดับทบวงขึ ้นมาดูแลสนับสนุน โดยมีรัฐมนตรีชวย

วาการเปนผู รับผิดชอบ และรัฐบาลไทยก็มีนโยบายสงเสริมวิสาหกิจ

ลักษณะนี้โดยตั้ง “สำนักงานกิจการเพื่อสังคม” ขึ้นแลว เบื้องตนใหเปน

องคกรลูกของ สสส. และตอไปจะพัฒนาใหเติบโตเปนองคกรอิสระใน

อนาคต โครงการดังกลาวไดจัดทำหนังสือ “SE 50” เพื่อรวบรวมกิจการ

เพื่อสังคม “ตนแบบ” ของประเทศไทย ๕๐ แหง ปรากฏชื่อและกิจการของ

มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร เปน ๑ ใน ๕๐ กิจการ และเปน 

๑ ในกิจการเพื่อสังคมที่ควรคาแกการศึกษาและชื่นชมอยางแทจริง 

การที่หมอตอมไดรับยกยองเปนเภสัชกรดีเดนของมูลนิธิเภสัช

ศาสตรเพื่อสังคม จึงเปนเรื่องที่สมควรและนายินดีอยางยิ่ง เพราะหมอ

ตอม คือหมอยาที่เลอคาของสังคมไทยโดยแท ขอใหหมอตอม ยืนหยัดใน

งานที่ทำตอไป เพื่อสรางคุณคาใหแกสังคม และเปนแบบอยางที่ดีไม

เฉพาะสำหรับวงการเภสัชศาสตรเทานั้น แตเปนแบบอยางที่ดีในสังคมไทย

และสังคมโลกดวย 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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μ ŒÍÁ ËÞÔ§àËÅç¡áË‹§¢Ø¹à¢Ò»†Ò´§¾§ä¾Ã μ ŒÍÁ ËÞÔ§àËÅç¡áË‹§¢Ø¹à¢Ò»†Ò´§¾§ä¾Ã 

เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ ปติพร (ตอม) หญิงเหล็กแหงขุนเขา

ใหญปราจีนบุรี โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ผู สรางตำนาน 

ฟาทะลายโจรตานภัยหวัด สาวรอยผัว (รากสามสิบ) ตำยานสูโรคไมสูเมีย 

ตอมเปนเภสัชกรระดับเชี่ยวชาญ (ดานเภสัชกรรมการผลิต) และหัวหนา

กลุมงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ตอมเปนคนขยัน 

อดทน เอื้อเฟอเผื่อแผ รักธรรมชาติ ชอบพิชิตความทุกข (โรคภัย 

ไขเจ็บ ริ้วรอยฝา กระ จุดดางดำ สิว) หยิบยื่นความสุขใหผู อ ื่น  

ตอมรกัการอานหนงัสือ บกุปา ฝาดงไปทุกถ่ินทัว่ไทยและท่ัวโลก เกบ็เก่ียว 

ความรูของหมอยาพื้นบาน (สมุนไพร) นำมาศึกษาคนควาพิษวิทยา ความ

ปลอดภัยในการใชยาและประสิทธิผลของยา แลวเผยแพรสูสังคมผาน

หนังสือ สมุนไพรอภัยภูเบศร สืบสานภูมิปญญาไทย สมุนไพรเพื่อชีวิต 

พิชิตโรคภัย บันทึกของแผนดิน ๑ หญา ยา สมุนไพร ใกลตว บันทึกของ

แผนดิน ๒ ผัก เปนยา รักษา ชีวิต บันทึกของแผนดิน ๓ พืชหอม เปน ยา 

อภัยภูเบศรสาร (วารสารรายเดือน) รายการวิทยุ FM 92 เมกะเฮิรตซ 

และ AM 1161 กิโลเฮิรตซ ในรายการ “คลินิก รักษสุขภาพ” ทุกวันเสาร

เวลา ๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. และรายการวิทยุสถานีตางๆ ตามแตที่รับเชิญ 

นายแพทยเปรม ชินวันทนานนท 
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รายการโทรทัศนชอง ๓ ทุกวันอาทิตยเวลา ๐๕.๔๐-๐๖.๐๐ น.  

ในรายการ “ชีวิตชีวา” และรายการสมุนไพรในสถานีวิทยุโทรทัศนทุกชอง 

(๓, ๕, ๗, ๙, True Vision ฯลฯ) สื่อ หนังสือพิมพตางๆ วารสารสุขภาพ

ตางๆ อบรมบรรยายสมุนไพรใหเภสัชกรและประชาชนจังหวัดตางๆ ทั่ว

ไทย และพัฒนาอาชีพผลิตสมุนไพรในทองถิ่นใหเปนเชิงเศรษฐกิจชุมชน 

รวมพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรในจังหวัดตางๆ เชน ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 

เชียงใหม เลย ชัยภูมิ มหาสารคาม นครราชสีมา นราธิวาส ปตตานี ยะลา 

เปนตน 

คำบรรยายสมุนไพรของตอมใหสาระสนุกและมีตำนาน ใครไดฟง

แลวจะจดจำสมุนไพรนั้นไดอยางดี เมื่อบรรยายเสร็จตอมมีของฝาก 

เปน น้ำสมุนไพร กลาไม หรือหนังสือแจก พรอมทั้งแนะนำสมุนไพร 

อภัยภูเบศรที่ตอมและทีมงานรวมกันพัฒนา เชน น้ำสมุนไพร (อัญชัน 

มะขามปอม หญาปกกิ่ง วานกาบหอย วานหางจระเข ยอ มะตูม ใบเตย 

ตะไคร) ชาชง (หญาปกกิ่ง, หญาหนวดแมว, รางจืด, ชุมเห็ดเทศ, ชะพลู, 

กระเจี๊ยบ, ดอกคำฝอย) ยา (ฟาทะลายโจร, ขมิ้นชัน, เพชรสังฆาต, มะระ

ขี้นก, บัวบก, หญาปกกิ่ง, บอระเพ็ด, เถาวัลยเปรียง, เพกา, ยอ, ขิง, ยา

แกไอมะขามปอม, ยาอมมะขามปอม, น้ำมันไพล, ครีมไพล, เจลพริก, 

ครีมพริก, ยาหมองพญายอ, กลีเซอรีนพญายอ, คาลาไมนพญายอ, ครีม

พญายอ, ยาใสแผลการซีดีน, ยาระงับกลิ่นปาก, ยาไลยุง, ยาสีฟน) 

เครื่องสำอาง สำหรับ ผม ใบหนา ลำตัว มือ เทา เพื่อสุขภาพและ 

ความงาม แชมพูสุนัข 

ตอมเปนผูริเริ่มผลิตสมุนไพรเกษตรอินทรีย เริ่มตนใหผูเชี่ยวชาญ

เกษตรอินทรียเขาไปในชุมชน สอนและทำวิจัยรวมกับชุมชนดงบัง อำเภอ

เมือง จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรเกษตรอินทรีย คือ
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กระบวนการผลิตที่ชวยฟนฟูสภาพแวดลอม ไมใชยาปราบศัตรูพืช ไมใช

สารเคมีเรงผลผลิต รวมวิจัยและพัฒนาจนผานการรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย (มกท.) และไดรับรางวัล 

วัตถุดิบที่ไดมาตรฐานสูผลิตภัณฑสมุนไพรคุณภาพประเภทขมิ้น 

(๒๕๔๔) จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข  

วัตถุด ิบที่ได มาตรฐานสูผลิตภัณฑสมุนไพรคุณภาพประเภท 

ฟาทะลายโจร (๒๕๔๕) จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข  

โครงการดีเดนของชาติ สาขาการพัฒนาสังคม (ดานสมุนไพร) 

ประจำป ๒๕๔๕ จากคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ สำนักนายก

รัฐมนตรี 

รางวัลผลงานวิชาการดีเดนประจำป ๒๕๔๖ (เปลือกมังคุด) 

กระทรวงสาธารณสุข 

รางวัลคุณภาพสมุนไพรอภัยภูเบศร OTOP PRODUCT CHAMPION 

ประจำป ๒๕๔๖ (กลุมผลิตภัณฑ แชมพู และครีมนวดผม ขมิ ้นชัน  

น้ำสมุนไพร) 

รางวัลผลิตภัณฑระดับหาดาว ประจำป ๒๕๔๗ (น้ำวานกาบหอย) 

๒๕๔๙ (การซีดีน)  

รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเดน ประจำป ๒๕๔๗ 

ตอมเปนผูที่มีความหมาย พยายามสรางฝน (ชุมชนสุขภาพดี) ให

เปนจริงหลังจากจบปริญญาเภสัชศาสตร ก็เขารับราชการที่โรงพยาบาล

เจาพระยาอภัยภูเบศร ในป ๒๕๒๖ ผลิตครีมพญายอ เพื่อบำบัดแผลเริม 

สุกใส งูสวัด แบบ Acyclovir ที่ผลปรากฏวาใชไดผลดี กอนหนาป ๒๕๒๙ 
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แผลในปากเด็กไมมียาใชมีแต GENTIAN VIOLET ทาแลวเปอนปาก ตอมจึง

ผลิตกลีเซอรีนพญายอมาใช ปรากฏวาใชไดผล 

ในป ๒๕๓๗ ริเริ่มทำ “พิพิธภัณฑสมุนไพรอภัยภูเบศร” ที่ตึก 

เจาพระยาอภัยภูเบศร เชนพิพิธภัณฑวัตถุของหมื่นชำนาญแพทยา (พลอย 

แพทยานนท) ในรัชสมัย ร.๕ สมุนไพรอบแหงดานหลังตึกเจาพระยา 

อภัยภูเบศร จัดเปนสวนสมุนไพร อาคารขางตึกเจาพระยาอภัยภูเบศร จัด

เปนอาคารนวดไทยอภัยภูเบศร 

ในป ๒๕๔๔ พัฒนาอาคารเปรมสุข ๑ เปนอาคารผูปวยในเฉพาะ

โรคอัมพฤกษ อัมพาต ที่ใชบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทาง

เลือก ชั้นลางของอาคารมีบริการนวดไทย สปาไทย ชั้น ๔ และชั้น ๕ เปน

ศูนยทัวรสุขภาพองครวม ตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร เพื่อ

พัฒนาสมุนไพรขึ้นทะเบียน อย. สมุนไพรอภัยภูเบศรจะไดเผยแพรไดกวาง

ไกลไปทั่วไทยและท่ัวโลก 

ในป ๒๕๔๕ พัฒนาอาคารเปรมสุข ๒ เปนอาคาร LONG- STAY- 

HEALTH TOUR 

ในป ๒๕๔๖ ตั้งวิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 

ในป ๒๕๕๔ กอสราง DAY SPA ที่บริเวณดานหนาโรงพยาบาล 

ในป ๒๕๕๔ กอสรางอาคารผู ปวยการแพทยแผนไทย (นอก 

และใน) 

กิจการสมุนไพรอภัยภูเบศร เจริญกาวหนามาตลอด ปจจุบันมี

ผลิตภัณฑ ๑๐๐ รายการจำหนายไปท่ัวไทยและท่ัวโลก 
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ตอมไมเคยทิ้งชุมชน ตอมพูดเสมอวา เราอยูได เราตองทำใหชุมชน

อยูได ชุมชนตองเขมแข็ง มีอาหาร ยา และของใชที่จำเปนในบานทุกบาน 

เพื่อเปนชุมชนพึ่งตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

นั่นคือ ตอม หญิงเหล็กแหงขุนเขาปาดงพงไพร 

สมกับเปน “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” ยิ่งนัก 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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23มูลนิธิเภสัชศาสตร�เพื่อสังคม (มภส) 

‘ËÁÍμ ŒÍÁ - the outlier’ ‘ËÁÍμ ŒÍÁ - the outlier’ 

หนังสือ outliers ของ Malcolm Gladwell บอกวา “คนที่จะประสบ

ความสำเร็จ ในการทำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะตองทำเรื่องนั้นอยางตั้งใจและ

อยางสม่ำเสมอไมต่ำกวา หนึ่งหมื่นชั่วโมง 

หมอตอมเปน outlier คนหนึ่งของวงการสาธารณสุขและของ

ประเทศไทย ความสำเร็จของหมอตอม เกิดจากความ “มั่นคง” ที่จะทำใน

สิ่งที่ถูกตอง การทำงานอยางหนัก และความสามารถที่จะใช “ปญญา” 

และ “การสรางความสัมพันธ” ในการบุกเบิกและพัฒนางานที่สำคัญที่สุด 

คือ การมี “ฉันทะ” ในงาน และ “ความเสียสละ” ใหกับงานและคนระดับ

ลาง 

ผมจึงมั่นใจวา แมปนี้หมอตอมจะไดรับรางวัลถึงสองรางวัลแตจะ

ยังไมใชปที่ดีที่สุดของหมอตอมอยางแนนอน 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

นายแพทยสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ 
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24 เภสัชกรดีเด�นเพื่อสังคม ประจำป� พ.ศ. ๒๕๕๓ 

¼ÙŒ»ÅØ¡μÓ¹Ò¹ÊÁØ¹ä¾Ã ¼ÙŒ»ÅØ¡μÓ¹Ò¹ÊÁØ¹ä¾Ã 

 อาจเพราะเธอ เปนเพศหญิง  

เพศแหงความเปนแม 

เธอจึงใหกำเนิด สิ่งดีดี มากมาย 

 อาจเพราะเธอ เปนเด็กที่เกิดและเติบโตในชนบท 

อันเต็มไปดวยดอกไมและใบหญา 

เธอจึงซึมซับ คุณคาและความงดงาม ของสมุนไพร 

 อาจเพราะเธอ มีแมที่ฟูมฟกดวยความรัก 

มีพอที่เมตตาและออนโยน 

เธอจึงเปน เบาหลอมสิ่งดีงาม ใหกับคนรุนตอไป 

 อาจเพราะเธอ มีครูเปนหมอยาฝร่ัง 

ที่สั่งสมความรู ความดี และความงามให 

เธอจึงเปน หมอยาฝรั่ง ที่เห็นคุณคาของความเปนไทย 

 อาจเพราะเธอ ทำงานอยูทามกลางกัลยาณมิตร 

ตั้งแตบนยอดภู จรดสูคาบสมุทร 

เธอจึงเปน ที่รวม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

นายแพทยประพจน เภตรากาศ 
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25มูลนิธิเภสัชศาสตร�เพื่อสังคม (มภส) 

 อาจเพราะเธอ ถูกฟาลิขิต 

ใหสัมผัสชีวิตของหมอยาพื้นบาน 

เธอจึงเปน ผูสืบสาน ภูมิปญญาของบรรพบุรุษ 

 อาจเพราะเธอ เปน เธอ     

เธอ ผูไมมีใครเหมือน 

เธอจึงเปน สมุน ของ ไพร     

ผูปลุกตำนาน ของปาดงพงไพร 

ใหกลับคืนชีวิตชีวา      

และอยูในหัวใจคนไทยตลอดกาล 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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26 เภสัชกรดีเด�นเพื่อสังคม ประจำป� พ.ศ. ๒๕๕๓ 

μ ŒÍÁ ÊØÀÒÀÃ³�  μ ŒÍÁ ÊØÀÒÀÃ³�  

àÀÊÑª¡Ã¡ÒÃ¼ÅÔμÂÒà¾×èÍÊÑ§¤Á àÀÊÑª¡Ã¡ÒÃ¼ÅÔμÂÒà¾×èÍÊÑ§¤Á 

ตอมรักที่จะเปนเภสัชกรโรงพยาบาล  

ตอมรักงานการผลิตยา 

ตอมรักชีวิตการทองไพร 

ตอมรักและเห็นคุณคาการแพทยพื้นบาน 

ตอมรักการเรียนรูทั้งในระบบและนอกระบบ 

ตอมมุงมั่นในการพัฒนาสูตรตำรับยาเพื่อผูปวย 

ตอมมุงมั่นในการสานตอภูมิปญญาแพทยแผนไทย 

ตอมมุงมัน่ในการคนควาและวิจัยพฒันายาจากสมุนไพรอยางครบวงจร 

ตอมมุงมั่นในการพัฒนาคน-งาน-ชุมชนอยางผสมผสานกลมกลืน 

ตอมมุงมั่นในการเผยแพรความรูดวยงานเขียน 

เภสัชกรหญิง ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท 
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27มูลนิธิเภสัชศาสตร�เพื่อสังคม (มภส) 

ตอมเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง 

ตอมเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนมนุษย 

ตอมเชื่อมั่นในศักยภาพของหมอพื้นบาน 

ตอมเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชน 

ตอมเชื่อมั่นในศักยภาพของสมุนไพร 

ขอแสดงความยินดีกับตอมที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน เภสัชกรดี

เดนเพื่อสังคม ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๓ จากมูลนิธิเภสัชศาสตรสังคม ดวย

ความเปนตอม...ที่มีความรัก ความมุงม่ัน และความเชื่อมั่น ที่จะเปน

เภสัชกรโรงพยาบาล ที่ทำใหบทบาทการผลิตยาในโรงพยาบาลรัฐของ

เภสัชกรเปนที่ประจักษ ดวยนวัตกรรมการผลิตยาสมุนไพร ที่มาจาก 

ภูมิปญญาแพทยพื้นบาน เพื่อชุมชน มิใชเพื่อความเปนเจาของในระบบ

สิทธิบัตรที่กอใหเกิดการผูกขาด โดยไมมีการถายทอดความรู 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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28 เภสัชกรดีเด�นเพื่อสังคม ประจำป� พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๔๙๓๕ 

ตำแหนง/ที่ทำงานปจจุบัน หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

 โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร 

 อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  

ที่อยูปจจุบัน ๓๒/๔๘ หมู ๑๒ ตำบลทางาม   
 อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

เภสัชกรหญิง ดร .สุภาภรณ ปต ิพร เภสัชกรเช ี่ยวชาญดาน

เภสัชกรรมการผลิต โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรี เกิดวันที ่๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๔ ที่บาน 
วังไทร ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก บิดาชื่อนายภูมิชัย 

ปติพร มารดาชื่อนางสำเริง ปติพร มีนองชาย ๑ คน ชื่อ นายแพทย

ศิริพงษ ปติพร พื้นฐานอาชีพเดิมของบิดา มารดา คือ อาชีพทำนา ในหนา

»ÃÐÇÑμ ÔáÅÐ¼Å§Ò¹ »ÃÐÇÑμ ÔáÅÐ¼Å§Ò¹ 

àÀÊÑª¡Ã´Õà´‹¹à¾×èÍÊÑ§¤ÁàÀÊÑª¡Ã´Õà´‹¹à¾×èÍÊÑ§¤Á  

àÀÊÑª¡ÃËÞÔ§ ´Ã.ÊØÀÒÀÃ³� »�μ Ô¾ÃàÀÊÑª¡ÃËÞÔ§ ´Ã.ÊØÀÒÀÃ³� »�μ Ô¾Ã  
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29มูลนิธิเภสัชศาสตร�เพื่อสังคม (มภส) 

แลงหลังการเก็บเกี่ยว บิดาจะเขาไปทำงานในกรุงเทพฯ ไปรับจางเปน

ชางไม เด็กหญิงสุภาภรณ ปต ิพร เร ิ่มตนการศึกษาที่โรงเร ียนวัด 

วังไทร เปนเด็กขยัน เรียนดี ความประพฤติเรียบรอย บิดามารดาจึงหาทาง

ที่จะใหลูกมีการศึกษาที่สูงขึ้น ไดชวยบิดามารดาประกอบอาชีพหารายได

สงตนเองจนเรียนจบเภสัชศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปการ

ศึกษา ๒๕๒๕ เขารับราชการที่โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ตอมา

ศ ึกษาตอจนสำเร็จปร ิญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย 

เดียวกัน การเติบโตมาจากชนบทจึงซึมซับวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของ

ไทย อันเปนปจจัยที่สำคัญที่ทำใหเธอไดรับความไววางใจจากหมอยา 

พื ้นบาน ในการถายทอดความรู  และไดรับตำรับตำรานำมาพัฒนา

ผลิตภณัฑสมุนไพรใหกับโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรในเวลาตอมา 

»ÃÐÇÑμ Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
- ปริญญาตรี เภสัชศาสตร

บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  
ปการศึกษา ๒๕๒๕ 

- ปริญญาโท สาขาการบริหาร

การสาธารณสุขมูลฐาน
อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปการศึกษา ๒๕๔๐ 

- ปริญญาเอก สาขา

สังคมศาสตรการแพทยและ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัย
มหิดล ปการศึกษา ๒๕๔๗ 
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30 เภสัชกรดีเด�นเพื่อสังคม ประจำป� พ.ศ. ๒๕๕๓ 

»ÃÐÇÑμ Ô¡ÒÃ·Ó§Ò¹ 
- เริ่มรับราชการที่โรงพยาบาลศูนยเจาพระยาอภัยภูเบศร ใน

ตำแหนงหัวหนางานผลิตยาทั่วไปและยาปราศจากเชื้อ ป พ.ศ. 
๒๕๒๖-พ.ศ. ๒๕๔๔ จากนั้นขึ้นดำรงตำแหนงหัวหนากลุมงาน
เภสัชกรรมจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๓)  

- เริ่มดำเนินการพัฒนายาจากสมุนไพรขึ ้นใชในโรงพยาบาล 
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๖ จนปจจุบันโรงพยาบาลศูนยเจาพระยา
อภัยภูเบศร เปน Best Practice ในการดำเนินงานดานการแพทย
แผนไทยและสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุข 

- เปนวิทยากรบรรยายดานการพัฒนาสมุนไพรแกนักศึกษา  
ผูบริหารระดับสูงของสำนักงาน กพ. นักศึกษาปริญญาเอกของ
มหาวิทยาลัยรังสิต รวมทั้งศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท  
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนอีกหลายแหง 

- เปนอาจารยพิเศษดานการพัฒนาสมนุไพรใหแกคณะเภสัชศาสตร 
ในมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแหง 

»ÃÐÇÑμ Ô¡ÒÃ·Ó§Ò¹§Ò¹ Œ́Ò¹¡ÒÃà»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐ¡ÒÃ·ÓÇÔ¨ÑÂ 

- คณะทำงานคัดเลือกรายการยาจากสมุนไพรบรรจุในบัญชียา
หลักแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

- คณะทำงานคัดเลือกยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- คณะทำงานผูเช่ียวชาญแหงชาติดานการคัดเลือกยาจากสมุนไพร 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- คณะทำงานจัดทำเภสัชตำรับโรงพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๘ ในบัญชี
ยาหลักแหงชาติ  
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31มูลนิธิเภสัชศาสตร�เพื่อสังคม (มภส) 

- ผูทรงคุณวุฒิดานวิชาการ คณะกรรมการคุมครองและสงเสริม

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘, ๒๕๕๑-

ปจจุบัน 

- อนุกรรมการ แผนงานและวิชาการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

- ผูทรงคุณวุฒิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทยแผนไทย) 

วิทยาลัยการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๕๑-ปจจุบัน 

- กรรมการองคการเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕  

- กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐ 

- กรรมการมูลนิธิพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ พ.ศ. ๒๕๔๔-

ปจจุบัน 

- กรรมการและเลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาลศูนยเจาพระยาอภัย

ภูเบศร พ.ศ. ๒๕๔๕-ปจจุบัน 
- กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย พ.ศ. ๒๕๕๐-ปจจุบัน 

- กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหมื่นชำนาญแพทยา (พลอย 

แพทยานนท) พ.ศ. ๒๕๔๕-ปจจุบัน 
- กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย พ.ศ. ๒๕๕๐-ปจจุบัน 
- กรรมการมูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๒-ปจจุบัน 

- คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาพืชสมุนไพร  

สำนักกรรมาธิการ ๑ คณะกรรมาธิการการเกษตรฯ วุฒิสภา 
(กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒) 

- ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาสมุนไพร 

ไทยและการแพทยทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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¼Å§Ò¹ 
๑. ผลงานดานการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรอยางครบวงจร 

การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรอภัยภูเบศรเริ่มขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๒๖ 

เม่ือ เภสชักรหญิง ดร.สภุาภรณ ปติพร ไดเขามารบัราชการท่ีโรงพยาบาล 

แหงนี้ หลังจากจบการศึกษาจาก คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

นอกจากทำงานหลักแลว ยังไดไปฝกอบรมและใหความรูดานสมุนไพรแก

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ผู สื่อขาวสาธารณสุข 

(ผสส.) และประชาชนทั่วไป ตามนโยบายสาธารณสุขมูลฐานในขณะนั้น 

กิจกรรมสวนหนึ่ง คือ การรวบรวมพันธุสมุนไพรและความรูของหมอยา

พื้นบาน ทำใหเห็นคุณคาของวัฒนธรรมการใชสมุนไพร จึงไดใชเวลาชวง

วันหยุดเขาไปศึกษาหาความรูกับพอหมอพื้นบานเหลานี้ ทั้งนี้ไดรับความ

รวมมือเปนอยางดีจากทีมงานทุกระดับในโรงพยาบาล 

การสะสมความรู เหลานี ้ไดมาถึงจุดเปลี่ยนในป พ.ศ. ๒๕๒๙  

เม ื่อ เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณไดรับการรองขอจากกุมารแพทย 

ในโรงพยาบาล คือ พญ.อุไรวรรณ  

โชติเกียรติ ใหชวยพัฒนายาจาก 

สมุนไพรเพื่อรักษาเริมในปากเด็ก ซึ่ง
ไมมียาแผนปจจุบันที่รักษาไดผลดี 
จึงไดพัฒนายาจากเสลดพังพอนตัว

เมียหรือพญายอ ซึ่งเปนสมุนไพรที่ 

มีขอมูลประสบการณของชาวบาน 
ในการใชรักษาเร ิมและงูสวัด แต
สรรพคณุตามขอมลูทางวิทยาศาสตร 

มีแคการลดอาการอักเสบ และ

หนวยงานสาธารณสุขสงเสริมใหใช
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รกัษาอาการแมลงสัตวกัดตอยเทาน้ัน แตตนเองเห็นวามีขอมูลประสบการณ 
ชาวบานที่ใชกินเปนผัก ประกอบกับมีขอมูลงานวิจัยที่พบวาเสลดพังพอน
ตัวเมียไมมีความเปนพิษ จึงผลิตยาเสลดพังพอนตัวเมียในกลีเซอรีนขึ้นมา
ใชรักษาเริมในปากเด็ก เปนครั้งแรกก็วาไดที่มีการผลิตยาสมุนไพรไทย 
โดยนำกรรมวิธีและสารที่ใชในการแพทยแผนปจจุบันมาผลิตยาในรูปแบบ
ใหม ซึ่งตามกฎหมายยาในเวลานั้น ไมไดเปนทั้งยาแผนโบราณ และยา
แผนปจจุบัน ตอมาฝายเภสัชกรรมไดพัฒนายาเสลดพังพอนตัวเมียในรูป
แบบอื่นๆ ขึ้นใชดวย  

จากผลิตภัณฑเสลดพังพอนตัวเมีย ฝายเภสัชกรรมก็เริ่มมีการผลิต
ฟาทะลายโจร ขมิ้นชัน ชุมเห็ดเทศ ซึ่งมีขอมูลการศึกษาและผลวิจัยทาง
คลินิกภายใตโครงการ GTZ ที่สนับสนุนโดยประเทศเยอรมัน แลวตามดวย
แคปซูลเพชรสังฆาต เถาวัลยเปรียง บอระเพ็ด ในป พ.ศ. ๒๕๓๔ ผลิตยา
กันยุงตะไครหอม เพื่อใชไลยุงในหอผูปวยสูติกรรมและหอผูปวยเด็ก แทน
ยาไลยุงที่เปนสารเคมี การผลิตในยุคแรกๆ ทำในหองเก็บของที่ดัดแปลง
เปนหองผลิตยาสมุนไพร และใชหองชันสูตรของโรงพยาบาลในการ 
ตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะหหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย โดยประยุกตใช
เครื่องมืองายๆ บรรจุภัณฑก็ทำอยางประหยัด ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๘ 
การผลิตยาที่ใชเฉพาะในโรงพยาบาล ก็เริ่มมีการจำหนายใหประชาชนซื้อ
ไปใชรักษาตนเอง 

การพัฒนาสมุนไพรของโรงพยาบาลมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้ง
และเติบโตอยางกาวกระโดด เมื่อประเทศไทยประสบปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจในป พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑ ทำใหรัฐบาลมีนโยบายที่จะใช
ศักยภาพที่ประเทศมีอยูฟนฟูเศรษฐกิจ สมุนไพรเปนผลิตภัณฑที่นาสนใจ
มากในการพัฒนาเพื่อการสงออก รวมทั ้งมีการจัดทำบัญชียาจาก 
สมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ เนื่องจากขณะนั้นเริ่มเกิดกระแสความ
นิยมผลิตภัณฑธรรมชาติในตลาดโลก  
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ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเริ่มจัดทำโครงการสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑ

สมุนไพร โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร โดยการสนับสนุนจากนาย

แพทยเปรม ชินวันทนานนท ผู อำนวยการโรงพยาบาลในขณะนั้น มี

วัตถุประสงคเพื่อทำการสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรอยางครบ

วงจร ใหกับชุมชนที่ตองการทำผลิตภัณฑสมุนไพร โดยมีการดำเนินการ 

ตั้งแตการปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร การควบคุม
คุณภาพของวัตถุดิบ การผลิตเปนผลิตภัณฑสำเร็จรูป ไปจนถึงการ
จำหนาย มีการเปดรานจำหนายผลิตภัณฑสมุนไพร การเพิ่มประเภท

ผลิตภัณฑจากสมุนไพร ไดแก เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร  
โครงการนี้ไปเชื่อมตอกับชุมชน โดยสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นใน

จังหวัดปราจีนบุรีเปนผูผลิตวัตถุดิบสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย ใน

ที่สุดไดกลุมเกษตรกรบานดงบัง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี กวา 

๒๐ คน ที่สนใจและเริ่มทำการผลิตสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย  

จนไดรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเทียบเทาระดับสากล และจำหนาย

เปนวัตถุดิบสมุนไพรใหแกโรงพยาบาลเรื่อยมา จนถึงปจจุบันมีกลุม
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เกษตรกรหลายกลุมเขารวมโครงการผลิตสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย 

อาทิเชน (๑) กลุมสมุนไพรบานดงบัง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (๒) เกษตรกร

บานวังทาชาง ต.กบินทรบุรี อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี (๓) เกษตรกรบาน

เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (๔) เกษตรกรบานบางตาลา อ.เมือง 

จ.ปราจีนบุรี   (๕) เกษตรกรบานหวยน้ำใส อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา   

(๖) เกษตรกร ต.บางพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  (๗) กลุมเกษตรกรบาน

หัวดง ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  (๘) กลุมเกษตรกรปลูกสมุนไพร

ในปาตะวันตก อ.ทองผาภูมิ อ.ศรีสวัสดิ์ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี   

(๙) เกษตรกรผูเก็บผลผลิตจากปา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย  (๑๐) 

เกษตรกรผูผลิตมะขามปอม อ.แมแตง จ.เชียงใหม  (๑๑) เกษตรกรผูปลูก

สมุนไพร ต.ทาตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี เปนตน 

หลังจากเกิดโครงการสาธิตฯ ก็มีการจำหนายผลิตภัณฑอภัย

ภูเบศรไปอยางกวางขวางทั่วประเทศ ซึ่งตามกฎหมายแลวจะตองขอขึ้น

ทะเบียนตำรับกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แต 

โรงพยาบาลไมมีฐานะเปนนิติบุคคลจึงไมสามารถดำเนินการได ดวยเหตุนี้

จึงมีการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรขึ ้นในป พ.ศ. 
๒๕๔๕ เพื่อใหดูแลรับผิดชอบงานพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรโดยกำหนด
รายไดร อยละ ๗๐ เปนกองทุนสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมของ 
โรงพยาบาล ที่เหลือรอยละ ๓๐ เปนสวนที่นำมาพัฒนาสมุนไพรและ 
การแพทยแผนไทย รวมทั้งทำกิจกรรมเพื่อชุมชนสังคม หลังจากนั้นได

ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑไดอยางถูกตองตามกฎหมาย  

ซึ่งในป พ.ศ. ๒๕๔๕ นี้ โครงการสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร  
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรไดรับการคัดเลือกใหเปน โครงการ 
ดีเดนของชาติสาขาพัฒนาสังคม (ดานสมุนไพรไทย) จากคณะกรรมการ

เอกลักษณแหงชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

Supapon-53.indd   35Supapon-53.indd   35 12/1/10   2:39:43 PM12/1/10   2:39:43 PM



36 เภสัชกรดีเด�นเพื่อสังคม ประจำป� พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ในปเดียวกันเภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ ปติพร ไดรับรางวัลการ

วิจัยดีเดนของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนา ยาทาแผลฆาเชื้อจาก

เปลือกมังคุด “การซิดีน” เพื่อทดแทนโพวิโดนไอโอดีน ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ 

และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนยาทาแผลฆาเชื้อจากสมุนไพรตัวแรกของ

ประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๘ การซิดีนไดรับอนุสิทธิบัตร จากกรม

ทรัพยสินทางปญญา เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ปจจุบันการพัฒนาสมุนไพรมีการขยายตัวเติบโตดานยอดจำหนาย 

มีการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรขึ้นมากกวา ๑๐๐ รายการ ทำใหสมุนไพร
หลายชนิดไดรับการฟนฟูใหกลับมาสูสังคมไทยอีกครั้ง อาทิเชน มะขาม

ปอม ยอ มังคุด วานเปราะหอม วานสาวหลง เปนตน นอกจากนี ้

ผลิตภัณฑหลายชนิดที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย อาทิเชน ยาแกไอ
มะขามปอมทั ้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดอม ผลิตภัณฑเครื่องสำอางผสม 
สมุนไพรจากขมิ้นชัน เปลือกมังคุด รำขาว เปนตน 

๒. ผลงานดานการจัดตั้งพิพิธภัณฑการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 

ณ ตึกเจาพระยาอภัยภูเบศร 

จากการที่เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ ปติพร ไดออกไปพบหมอยา
พื้นบานซึ่งทานเหลานั้นลวนเปนไมใกลฝง จึงไดรับมอบตำรายา ตัวยา
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สมุนไพรที่เคยฝนรักษาคนไข ไวใหกับเธอจำนวนหนึ่ง ประกอบกับตึก

เจาพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเปนหอผูปวยหลังแรกของโรงพยาบาลเจาพระยา

อภัยภูเบศร ซึ่งสรางขึ้นตั้งแตปลายรัชสมัยของรัชกาลที่ ๕ ในป พ.ศ. 

๒๔๕๒ นั้นมีการชำรุดทรุดโทรม ไมมีการใชงานและไดรับการดูแลใหสม

กับเปนตึกที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและความงามทางสถาปตยกรรม 

ในป พ.ศ. ๒๕๓๖ เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ ปติพร จึงเสนอใหทำ

โครงการจัดตั้ง “พิพิธภัณฑการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร” เพื่อรวบรวม

ตำรายาโบราณ เครื่องมือทำยาโบราณ ตัวยาตางๆ ที่ใชในตำรายาโบราณ 

รวมทั้งนำเสนอประวัติและเรื่องราวของทานเจาพระยาอภัยภูเบศร ผูเปยม

ไปดวยความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและแผนดินไทย ไวใหประชาชน

ที่สนใจไดเขามาศึกษาหาความรู โดยขอสนับสนุนงบประมาณที่คาดวาจะ

ใชประมาณ ๑๒ ลานไปยังหนวยงานและองคกรหลายแหงแตสวนใหญ

ปฏิเสธ ในที่สุดโครงการดังกลาวไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบ

การพัฒนาจังหวัดจำนวน ๒ ลานบาท โดยผูวาราชการจังหวัดในขณะนั้น

คือ นายบรรจง กันตวิรุฒ ใหการสนับสนุน และมีผูบริจาคสมทบเพิ่มอีก
ประมาณสามแสนบาท รวมทั้ง นายแพทยไพโรจน นิงสานนท ไดมา 

บริจาคตำรายาและเครื่องมือทำยาของหมื่นชำนาญแพทยา (พลอย 

แพทยานนท) ใหกับทางพิพิธภัณฑ ทำใหโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑการ
แพทยแผนไทยอภัยภูเบศรสามารถเปดตัวไดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ และมีการ
พัฒนามาอยางตอเนื่อง ปจจุบันตึกเจาพระยาอภัยภูเบศรเปนจุดทองเที่ยว

ที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปดใหเขาชมฟรีทุกวันโดยไมคิดมูลคา

พรอมกับมีน้ำสมุนไพรบริการฟรี ภายในมีการสาธิตและมีกิจกรรมให

ความรูเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยในทุกวันเสาร อาทิตย และวันหยุด

ราชการ ทำใหมีผูคนจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศมา
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑแหงนี้ ปละไมต่ำกวาสองแสนคน 
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๓. ดานการพัฒนาการแพทยแผนไทย  

ดวยเหตุที่ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย โดยเฉพาะเวชกรรมไทย

ถูกทอดทิ้งและขาดตอนในการพัฒนามายาวนาน ทำใหความเชื่อมโยง

ระหวางองคความรูทางทฤษฎีกับการปฏิบัติขาดความชัดเจน ในขณะที่

หมอแผนไทยและผูปฏิบัติที่มีประสบการณและรูจริงก็เหลืออยูนอย การ

ฟนฟูกลับมาใชในระบบสาธารณสุขจึงมีอุปสรรคในการที่จะไดรับการ

ยอมรับจากบุคลากรการแพทยแผนปจจุบัน สวนการนวดไทยนั้น ยังมีการ

ปฏิบัติตอเนื่องกันมาในสังคมไทย และมีการฟนฟูและพัฒนาองคความรูให

เปนแบบแผนชัดเจนขึ้น ทั้งยังมีความปลอดภัย ไมมีความซับซอนในการ

ปฏิบัติ ทำใหฝายเภสัชกรรมเริ่มพัฒนาและแนะนำงานดานนี้เขาสูระบบ

บริการของโรงพยาบาลกอน งานพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร เมื่อประเทศ
ไทยประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑ มีชาวบาน
ประสบปญหาในการดำรงชีพเปนจำนวนมาก จากสภาพการวางงาน  

จึงริเริ่มใหรวมกันจัดโครงการอบรมการนวดไทยใหกับชาวบาน ดวย 

งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสังคม (Social Investment Project- 
SIP) และการสนับสนุนครูหมอนวดไทยจากโครงการฟนฟูการนวดไทย 
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา และคณะ 

ไ
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หลังจากนั้นไดขออนุมัติจัดตั้งแผนกบริการการแพทยแผนไทยขึ้น 

เพื่อรับผูที่ผานการอบรมเขาทำงาน ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ ตอมาการบริการ

นวดไทยของโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรไดรับความนิยมและพัฒนา

จนเขมแข็งในดานบุคลากร องคความรู และการบริหารจัดการแลว ตอมา

จึงไดริเริ่ม ผลักดันการพัฒนาบริการดานการแพทยแผนไทยประยุกต 

พรอมกับเปดบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรแพทย

แผนไทย โดยเสนอการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศรขึ้น  
ปจจุบันโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร เปนโรงพยาบาลที่ไดรับ

การคัดเลือกใหเปน Best Practice ดานการใหบริการการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือกจากกระทรวงสาธารณสุข มีการใหบริการทั้ง

แผนกผูปวยนอกและแผนกผูปวยใน โดยอยูภายใตการบริหารงานของ

กลุมงานเภสัชกรรม ในสวนของบริการสำหรับผูปวยนอก ไดแก นวดตัว 
นวดเทา นวดน้ำมัน ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร ทับหมอเกลือ และการ
ตรวจรักษาโดยแพทยแผนไทยประยุกต บริการการแพทยทางเลือก ไดแก 

การฝงเข็ม มีหองตรวจเปนสัดสวน และมีเครื่อง อุปกรณและเตียง 

้ ้ ้
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โดยเฉพาะ สามารถทำการตรวจโดยใชศาสตรทางอายุรเวทได เชน การ

ตรวจองศา ความตึง วัดสนเทาของคนไข เปนตน รวมทั้งมียาตำรับของ

การแพทยแผนไทยไวใหบริการตามทฤษฎีการแพทยแผนไทยอีกดวย ซึ่ง

ไดใชเปนที่รองรับการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาวิทยาลัยการแพทยแผน

ไทยอภัยภูเบศร 

ผลงานการพัฒนาการแพทยแผนไทยและพิพิธภัณฑการแพทย 

แผนไทย สงผลใหโรงพยาบาลเจ าพระยาอภัยภูเบศรไดรับรางวัล  

(๑) รางวัลดีเดนอุตสาหกรรมทองเที่ยวป พ.ศ. ๒๕๔๕ ประเภทโครงการ

สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว โครงการทัวรสุขภาพโรงพยาบาล

เจาพระยาอภัยภูเบศร (Thailand Tourism Awards 2002) ครั ้งที่ ๔  

(๒) รางวัลดีเดนอุตสาหกรรมทองเที่ยวป พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเภทสถาน

พยาบาลที่สงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ โครงการประกวด

รางวัลดีเดนอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards 2008) 

ครั้งที่ ๗ (๓) รางวัลดีเดนอุตสาหกรรมทองเที่ยวป พ.ศ. ๒๕๕๓ ประเภท

สถานพยาบาลที่มีผลงานดีเดนดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ โครงการ
ประกวดรางวัลดีเดนอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย (Thailand Tourism 

Awards 2010) ครั้งที่ ๘  

๔. ผลงานดานการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร  
เดิมตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดริเริ่มกิจกรรมพัฒนาบุคลากรดานการ

แพทยแผนไทยของโรงพยาบาล มีเฉพาะการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น

ดานการนวดไทย ไดแก เริ่มจากหลักสูตรผูชวยแพทยแผนไทย นวดฝาเทา 

นวดน้ำมัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรที่สามารถเขาไปทำงาน

ใหบริการนวดไทยในระบบสาธารณสุข หรือไปสรางอาชีพดวยตนเองมา
จนปจจุบันไดมีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย (๘๐๐ ชั่วโมง) 
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เพื่อใหสามารถสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย

แผนไทย ประเภทการนวดไทยได นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนมา 

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดของผูวาราชการจังหวัด CEO จึง 

สานตองานผลิตบุคลากรการแพทยแผนไทยในระดับปริญญาตรีขึ้นอีก

ภารกิจหนึ่ง ภายใตการสนับสนุนของผูอำนวยการโรงพยาบาลเจาพระยา

อภัยภูเบศรคนปจจุบัน คือ นายแพทยวิชาญ เกิดวิชัย โดยเปนความ 

รวมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

สภามหาวิทยาลัยบูรพามีมติอนุมัติการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทยแผนไทย 

อภัยภูเบศรเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และเปดรับนักศึกษารุน

แรกในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ชื่อหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต 

คณะแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 

ในบริบทของการผลิตบุคลากรแพทยแผนไทยประยุกตระดับ

ปริญญาตรีขณะนี้ นอกจากมหาวิทยาลัยบูรพารวมมือกับโรงพยาบาล

เจาพระยาอภัยภูเบศรแลว ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอีก 

๑๒ แหง ที่เปดสอนหลักสูตรการแพทยแผนไทย หรือหลักสูตรการแพทย
แผนไทยประยุกตในระดับปริญญาตรี สำหรับวิทยาลัยการแพทยแผนไทย

อภัยภูเบศร ทำการจัดการเรียนการสอนโดยเลือกเนนจุดแข็ง ๒ ดาน ดาน

แรก คือ การปลูกฝงเรื่องจิตใจและคุณธรรม โดยจัดสภาพแวดลอมที่
กลอมเกลา เชน ใหมีอาจารยพี่เลี ้ยงคอยดูแล ฝกใหมีความออนนอม 
ถอมตน ไมเกี่ยงงาน ทำกับขาวรับประทานเอง ออกกำลังกาย พานิสิตไป

วัดทุกวันพระ รวมจัดกิจกรรมคายอนุรักษ ฝกลงชุมชนเพื่อไปเรียนรูจาก

หมอยาพื้นบานและชาวบานในชุมชนใกลเคียง ใหไปชวยงานในการจัดเวที 

นิทรรศการ สถานที่ และทำหนาที่เผยแพรใหขอมูลความรูแกผูมาชมงาน 

ในงานตางๆ เชน งานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ งานคาราวานสุขภาพ 
เปนตน ดานที่สอง คือ ความเชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรของโรงพยาบาล โดย
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มุงสอนใหนิสิตมีความรูในเรื่องการใชสมุนไพรเพื่อพึ่งตนเอง และสามารถ

ถายทอดไปใหคนไข โดยเชื่อมโยงกับโรคสมัยใหมได และพัฒนาความ

สามารถในการปรุงยาไดทั้งยาตำรับ และยาเดี่ยวที่ใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการพัฒนา 

นับแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนมา วิทยาลัยการแพทยแผนไทย 

อภัยภูเบศรไดถูกถายโอนใหอยูภายใตภารกิจของสถาบันพระบรมราชชนก 

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดานการศึกษาของ

กระทรวงสาธารณสุข แตเภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ ยังคงเปนกรรมการ

ของวิทยาลัยและมีบทบาทสำคัญในการรวมจัดทำนโยบายและการบริหาร

จัดการวิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 

๕. ผลงานดานการรวบรวมภูมิปญญา พัฒนาสมุนไพร  

และการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  

๕.๑. การรวบรวมภูมิปญญาการใชสมุนไพร 

เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ ปติพร ตระหนักดีวาความรูในดาน 
การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานสวนใหญนั้นอยูในตัวหมอมากกวา 

ที่มีการจดบันทึกไว แตในระยะแรกของการทำงานนั้นไมมีงบประมาณ
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สนับสนุน ไดรับความรวมมือจากมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาโดย

สนับสนุนปจจัยบางสวน ในการบุกเบิกคนหาหมอยา/สมุนไพรในปา  

จึงทำงานไดอยางจำกัด  ตอมาเมื่อมีการจัดตั ้งมูลนิธ ิโรงพยาบาล

เจาพระยาอภัยภูเบศรขึ ้น ทำใหมีรายไดมาจัดทำโครงการรวบรวม 

ภูมิปญญาดานสมุนไพรและการแพทยแผนไทย ๔ ภาคขึ ้น โดยมีงบ

ประมาณในการจางผูประสานงานในพื้นที่ ทำใหมีการดำเนินงานรวบรวม

และสงเสริมใหชุมชนหันกลับมาใชสมุนไพรและภูมิปญญาดั้งเดิม ในการ

ดูแลสุขภาพ และสรางเครือขายหมอยาพื ้นบาน รวมทั ้งสนับสนุน 

งบประมาณในการจัดสัมมนาและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหมอยา 
โครงการนี้มีการดำเนินงานอยูใน ๖ พื้นที่ ใน ๔ ภาค ไดแก 

(๑) โครงการรวบรวมความรู สมุนไพรของพอประกาศ ใจทัศน 

ชุมชนบานนอมเกลา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร มีการลงพื้นที่เดินปาสำรวจ

และเก็บตัวอยางสมุนไพรกับพอประกาศ หมอยาของชุมชน  
(๒) โครงการรวบรวมความรูหมอยาพื้นบานจังหวัดเลย เปนความ

รวมมือกับมูลนิธิเมืองเลยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการลงพื้นที่เดินปา

สำรวจพืชสมุนไพร และสนับสนุนการสรางเครือขายการจัดสัมมนาและ

ศูนยรวบรวมพันธสมุนไพรหมอยาพื้นบานเมืองเลยขึ้นจนเปนรูปธรรม  
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(๓) โครงการสำรวจและรวบรวมความรูสมุนไพรไทยใหญ จังหวัด

แมฮองสอน และจังหวัดเชียงใหม 

(๔) โครงการรวบรวมความรูสมุนไพรลาวพวน ต.ดงกระทงยาม 

อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี มีการสำรวจเพื่อศึกษาการใชสมุนไพรในชีวิต

ประจำวันเพื่อเปนอาหารและยารักษาโรค 

(๕) โครงการสำรวจและรวบรวมความรู สมุนไพรในพื ้นที่ ๓ 
จังหวัดภาคใต มีการสำรวจและรวบรวมสมุนไพรใน จ.นราธิวาส จ.ยะลา 
และ จ.ปตตานี และสงเสริมใหชุมชนนำความรูดานสมุนไพรของทองถิ่นมา

พัฒนาเปนผลิตภัณฑ เชน การทำน้ำมันเหลืองแกแผลพองจากน้ำรอน
ลวกจำหนายโดยชุมชน ที่หมูบานกำปงบือ ต.จะกวะ อ.รามัน จ.ยะลา 
หมูบานตลิ่งสูง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส หรือฟนฟูกลับมาใช เชน การทำ

ยาสีฟนจากเปลือกหอยและกระดองปลาหมึก การใชลิ้นทะเลกัดฝาแกสิว 

ที่ชุมชนประมงพื้นบาน จ.ปตตานี เปนตน 
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(๖) โครงการสำรวจ รวบรวมความรูและฟนฟูการใชสมุนไพรของ

หมอยากะเหรี่ยง ทุงใหญนเรศวรตะวันออก จังหวัดตาก โดยรวมกับมูลนิธิ

สืบนาคะเสถียร 

๕.๒ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ไดเริ่มดำเนินงานและสนับสนุนกิจกรรมเพื่ออนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดแก  

(๑) การจัดคายเยาวชนรักษเขาใหญ คายหมอยานอย เริ่มจาก

เยาวชนรอบเขาใหญ จนเกิดเปนเครือขายทั้งประเทศ ทั้งนี้เพื่อใหเยาวชน

ไดตระหนักถึงบทบาทของตนเอง ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ภูมิปญญาของทองถิ่น โดยเปนผูเริ่มโครงการและมีการดำเนินงานมา

อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยจัด ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ โดยมี

เยาวชนจากพ้ืนท่ีภาคใต และโรงเรียนตางๆ เขารวมประมาณ ๑๐๐-๔๐๐ คน 

(๒) การสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติอื่นๆ เชน การอนุรักษ

แมน้ำปราจีนการสงเสริมเครือขายผักพื้นบาน ผักอินทรีย พรอมทั้งการหา
ตลาดในการใหชาวบานนำมาจำหนาย เปนตน 
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๖. ผลงานดานการเผยแพรความรูและประชาสัมพันธ  

ดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 

ไดพัฒนากิจกรรมที่จำเปนในการใหความรูและการสรางทัศนคติที่

ดีตอในการแพทยแผนไทยและสมุนไพรใหกับคนในสังคม ดังนี้ 

๖.๑ การพัฒนาใหโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรเปนสถานที่

ศึกษา ดูงานดานการพัฒนาแพทยแผนไทยและสมุนไพร ใหกับทั้งชาวไทย

และชาวตางประเทศ โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผูมาดูงานที่มีจดหมายเปน

ทางการเขามาขอเย่ียมชมทัง้ส้ิน ๓๕,๙๙๙ คน นอกจากน้ียงัเปนท่ีเย่ียมชม  

ของบุคคลสำคัญในระดับรัฐมนตรี ขาราชการระดับสูง สื่อมวลชน ทั้งใน

และตางประเทศเขามาเยี่ยมชมอยูเสมอ อาทิเชน เอกอัครราชทูตของ

สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย สื่อมวลชนจากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุน 

เกาหลี เปนตน 

๖.๒ การพัฒนาการเปนวิทยากรใหกับสื่อสารมวลชน ยังคิดคน

กิจกรรม นวัตกรรมดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพรใหมๆ อยูเสมอ 

ทำใหมีสื่อมวลชนทั้งสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ มาสัมภาษณหรือมาถายทำเรื่องราวหรือกิจกรรมของ 

โรงพยาบาลนำเสนอสูสังคมอยางสม่ำเสมอ และยังเปนวิทยากรประจำให

กับรายการชีวิตชีวา ทางชอง ๓ ทุกวันอาทิตย เวลา ๐๕.๔๐-๐๖.๐๐ น. 

รายการวิทยุ ทางคลื่น AM 819 ทุกวันอังคาร เวลา ๒๒.๑๕-๒๓.๐๐ น. 
เปนตน 
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๖.๓ การจัดตั้งศูนยใหคำปรึกษาดานสุขภาพและการใชสมุนไพร 

ปจจุบันมีประชาชนเปนจำนวนมากที่ยังขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง

เกี่ยวกับการใชสมุนไพร การจัดตั้งศูนยใหคำปรึกษาดานสุขภาพและการ

ใชสมุนไพร โดยจัดใหมีเภสัชกร แพทยแผนไทยประยุกตในระดับปริญญา

ตรี คอยรับโทรศัพท ที่เบอรโทรศัพท ๐๓๗-๒๑๑๒๘๙  

๖.๔ จัดทำหนังสือสมุนไพรและการเผยแพรความรู  ผานสื่อ 

สิง่พิมพ ซึ่งเภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ ปติพร เห็นความสำคัญของการที่

จะตองสรางจิตสำนึก ความรู และตัวอยางประสบการณ ดานการใช 
สมุนไพรและการแพทยแผนไทย เพื่อรักษาองคความรูและทำใหประชาชน

สามารถนำไปปฏิบัติได จึงเขียนบทความลงใน วารสาร นิตยสาร อาทิเชน 
นิตยสารหมอชาวบาน ชีวจิต หนังสือพิมพมติชนรายวัน หนังสือพิมพ 

มติชนสุดสัปดาห และหนังสือที่เกี่ยวของ อาทิเชน  
(๑) หนังสือตึกเจาพระยาอภัยภูเบศร สานปณิธานวิญญาณไทย 

พิมพครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๒) หนังสือสมุนไพรอภัยภูเบศร พิมพครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๓) หนังสือภูมิไทยอภัยภูเบศร พิมพครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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(๔) หนังสือสมุนไพรเพื่อชีวิตพิชิต

โรคภัย พิมพครั ้งแรก พ.ศ. 

๒๕๕๐ 

(๕) หนังสือ หญาปกกิ่ง สมุนไพร

ทางเลือกของผูปวยมะเร็ง พิมพครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๖) หนังสือ ตำรับยาสมุนไพร สืบสงตอ พัฒนา โดยผูใหญวิบูลย 

เข็มเฉลิม พิมพครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๗) หนังสือสงเสริมการเรียนรูสำหรับเด็ก ชุด “ทำไมหนอ”  

คุณหมอตัวนอย พิมพครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๘) หนังสือขาว ความลับของ...สุขภาพและความงาม พิมพครั้ง

แรก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๙) หนังสือตำรับผักสมุนไพรตานภัยไขหวัด พิมพครั้งแรก พ.ศ. 

๒๕๕๒ 

(๑๐) หนังสือตำรับอาหาร..เจาพระยาอภัยภูเบศร พิมพคร้ังแรก 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๑๑) หนังสือบันทึกแผนดิน ๑ หญายาสมุนไพรใกลตัว พิมพครั้ง

แรก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๑๒) หนังสือบันทึกแผนดิน ๒ ผักเปนยารักษาชีวิต  
 พิมพครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(๑๓) หนังสือบันทึกแผนดิน ๓  

 พืชหอมเปนยา พิมพครั้งแรก  

 พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(๑๔) หนังสือผิวสวย 
 ดวยผักและผลไม  

 พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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๖.๕ รวมจัดกิจกรรมรณรงคและเผยแพรความรู อยางตอเนื่องใน

งาน มหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ครั้งที่ ๑-๗ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองทองธานีเปน

ประจำทุกป โดยเภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ ปติพร เปนกำลังสำคัญใน

การจัดงานดังกลาว 

๖.๖ การพัฒนาตลาดตางประเทศ โดยเภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ 

ปติพร เริ่มไปออกรานในงานแสดงสินคาในตางประเทศตั้งแตป พ.ศ. 

๒๕๔๓ เปนตนมา ปละ ๑-๒ ครั้ง สวนใหญโดยการสนับสนุนของกรม 

สงเสริมการสงออก ซ่ึงก็พบวามีลูกคาในญ่ีปุน เยอรมนั และสหรฐัอเมริกา 

ใหความสนใจผลิตภัณฑสมุนไพรอภัยภูเบศร ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ เริ่มมีการ

พัฒนาคูคาตางประเทศ โดยเริ่มทำการตลาดกับประเทศญี่ปุน มีการ 

เซ็นสัญญาอยางเปนทางการกับบริษัทเทนเน็นบูไต (Tennen Butai) เมื่อ 

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นอกจากนี้ในหลายประเทศมีผูนำสินคา 

อภัยภูเบศรไปโฆษณาผานทางอินเตอรเน็ตใหแกผู บริโภค แตการเปด

ตลาดสงออกยังมีอุปสรรคพอสมควร เนื่องจากปญหาการขอขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑ และการปรับเปลี่ยนสูตรใหตรงกับความตองการของลูกคา 

การเขาถึงลูกคา เปนตน 
เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ ปติพร เปนผูนำที่ใชอิทธิบาท ๔ หรือ

หลักการทำงานที่นำไปสูความสำเร็จตามแนวของพระพุทธศาสนา คือ

ทำงานพัฒนาสมุนไพรดวยฉันทะ คือ มีใจรักและแรงบันดาลใจอยาง 

แรงกลาที่จะฟนฟูภูมิปญญาไทย วิริยะ คือ ทำงานอยางไมยอทอภายใต
ขอจำกัดตางๆ มากมาย ไมวางบประมาณ การสนับสนุน นโยบาย จิตตะ 

คือ มุงม่ันใสใจกับงานพัฒนาสมุนไพรอยางตอเนื่องยาวนาน วิมังสา คือ 

ใชความคิดไตรตรอง คิดคนทดลองพัฒนาอยูตลอดเวลา รวมทั้งวางแผน 

แกไขปรับปรุง ซึ่งสะทอนออกมาใหเห็นในรูปของการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและไมหยุดนิ่ง เกิดการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมที่มีพลวัตรใน
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การใชทุนทางเศรษฐกิจมาพัฒนาทุนทางสังคม โดยยึดการนำผลกำไรมา

ใชดำเนินงานกิจกรรมเพ่ือสังคมในดานตางๆ ไดแก ชวยสรางความเขมแข็ง 

ใหกับชุมชน ดวยการสนับสนุนใหเปนผูผลิตวัตถุดิบสมุนไพร เผยแพร

ความรู ด านสมุนไพรและสุขภาพใหแกประชาชน พัฒนายาเพื่อการ 

พึ่งตนเองของประเทศ ผลิตบุคลากรแพทยแผนไทย รวบรวมภูมิปญญา

ดานสมุนไพรและสนับสนุนหมอยาพื ้นบาน ทำใหการแพทยแผนไทย 

และสมุนไพรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องยั่งยืน สามารถสรางความ 

ภาคภูมิใจ รายไดใหกับคนไทยสมกับเปนมรดกไทยที่สืบตอมาชานาน 

»ÃÐÇÑμ Ô¡ÒÃä Œ́ÃÑºÃÒ§ÇÑÅáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃμ Ô¤Ø³ 
- รางวัลคนดีศรีสังคม จากมูลนิธิหมูบาน มูลนิธิหนังสือพิมพไทย

รัฐ มูลนิธิสื่อสรางสรรค พ.ศ. ๒๕๓๖ 
- รางวัลศิษยเกาดีเดนดานบำเพ็ญประโยชนแกสังคม  

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๘ 

- รางวัลเภสัชกรดีเดนสาขาสมุนไพร จากสมาคมเภสัชกรรม 

โรงพยาบาล (ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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- รางวัลบุคคลตัวอยาง จากสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

- รางวัลศิษยเกาเราภูมิใจ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

- รางวัลบุคคลเกียรติยศผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น ประจำป 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ในงานเสนทางใหมของ OTOP 

- รางวลับคุคลดีเดนดานการแพทยแผนไทยประจำป พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ในงานฉลอง ๒๐๐ ป พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท 

โดยวิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- รางวัลศิษยเกาดีเดนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  

ประเภทบูรณาการทั่วไป ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๑ 

- รางวัล ๗๖ คนดีแทนคุณแผนดิน จ.ปราจีนบุรี ป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จาก บริษัทในเครือเนช่ัน 

- รางวัล “บุคคลดีเดนแหงชาติ สาขาเผยแพรเกียรติภูมิไทย 

ดานการแพทยแผนไทย ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๓”  
จากคณะกรรมการเอกลักษณแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 
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ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐá¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹à¾×èÍÊÑ§¤Á ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐá¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹à¾×èÍÊÑ§¤Á 

àÀÊÑª¡ÃËÞÔ§ ´Ã.ÊØÀÒÀÃ³� »�μ Ô¾ÃàÀÊÑª¡ÃËÞÔ§ ´Ã.ÊØÀÒÀÃ³� »�μ Ô¾Ã

แนวคิดหลักที่สำคัญในการพัฒนาสมุนไพรและการแพทยแผนไทย

เพื่อสังคม มีดังนี้ 

๑) การเติบโตในครอบครัวที่ยึดม่ันในคำสอนของพระพุทธ

ศาสนา ที่มองการเกิดมาเพื่อสรางกุศลเพื่อการเดินทางไปสูนิพพานใน

กาลขางหนา รวมทั้งการที่ไดมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพอคำเขียน 

สุวรรณโน ที่วัดปาสุคะโต ทำใหมีเครื่องมือในการวางความทุกขไดใน

ระดับหนึ่ง ซึ่งถือวาเปนพื้นฐานที่สำคัญที่ทำใหสามารถพัฒนาวิธีคิดและ
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จิตวิญญาณผานการทำงาน แมวาจะมีปญหาอุปสรรคตางๆ ผานเขามาก็

กลับเปนสิ่งที่ทำใหเติบโตดานใน จากการที่ไดเผชิญหนากับตัวเอง ยอมรับ

การมีกิเลส การมีตัวตนของตนเอง และพยายามที่จะรูใหเทาทันอยูเนืองๆ 

ทำใหพัฒนาความเขาใจตัวเองและผูอื่นมากขึ้นตามวัยและประสบการณที่

ผานเขามา  

๒) แนวคิดของการทำงานเพ่ือรบัใชมวลชน ไดรบัจากบรรยากาศ 

ของการเขามาเปนนักศึกษาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล การที่ไดไป

เห็นพี่หมอ พี่เภสัชกร อุทิศตัวทำงานใหกับคนในชนบททั้งที่มีทางเลือก

มากมายที่จะสุขสบายในเมือง อาทิเชน นายแพทยสงวน นิตยารัมภพงศ 

นายแพทยสุว ิทย ว ิบุลผลประเสร ิฐ นายแพทยว ิ ชัย โชควิ วัฒน  

เภสัชกรวิทยา กุลสมบูรณ เภสัชกรกิตติ พิทักษนิตินันท เภสัชกรวรวิทย 

กิตติวงศสุนทร เปนตน การที่ไดอานหนังสือดีๆ ของมูลนิธิโกมลคีมทอง 

หรือการที่ไดไปรับรูการทำงานของทีมอาจารยสำลี ใจดี เปนตน ดวย

อิทธิพลของแนวคิดนี้ ทำใหคิดสรางโครงการหลายโครงการเพื่อชวย 

ชาวบานจากบทบาทของตนที่มีอยู มีหลายโครงการเกิดจากความตองการ

ชวยชาวบานเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในป ๒๕๔๐ เชน โครงการการสาธิต

การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร โครงการสรางชุมชนผลิตสมุนไพรเกษตร

อินทรียโดยใชหลักการการคาที่เปนธรรม โครงการอบรมการนวดไทย  

จนตอมาพัฒนาเปนงานการแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลเจาพระยา

อภัยภูเบศร ซึ่งกลาวไดวาพัฒนาการของผลิตภัณฑสมุนไพรอภัยภูเบศร

และการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร ลวนแลวแตมีรากเหงามาจากความ

ตองการที่จะชวยชาวบานทั้งสิ้น 
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๓) แนวคิดเร ื่องการพึ่งตนเองดานยาดวยสมุนไพร จาก 

เภสัชกรสุพจน อัศวพันธนกุล โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง ที่ตอมา

พัฒนาเปนมูลนิธิสุขภาพไทย ดวยคำพูดของเภสัชกรสุพจน อัศวพันธนกุล

ที่บอกวา ฝรั่งไมตองลงทุนอะไรเลย เพียงแตมาชวยเราพัฒนาหลักสูตร 

พัฒนาอาจารย ใหใชยาของเขา ใชเทคโนโลยีของเขา จนไมเหลืออะไรที่

เปนความรูของเรา สุดทายแลวเราก็จะตองพึ่งพิงเขาตลอดไป คำพูดนี้อยู

ในใจเสมอและจุดประกายใหใฝฝนที่จะทำยาจากภูมิปญญาไทย จาก 

สมุนไพรของไทย เพื่อทดแทนการนำเขายาจากตางประเทศ ซึ่งเมื่อเวลา

ผานไป คำพูดนี้ยิ่งเปนจริงมากขึ้น กลาวคือ คาใชจายดานยาของประเทศ

ไทยนับแตจะสูงขึ้นโดยที่ไมไดสัมพันธกับตัวชี้วัดทางสุขภาพของคนไทย

เทาใดนัก ดังนั้นงานที่มุงมั่นที่จะทำคือ พัฒนายาจากสมุนไพรเพื่อทดแทน

การนำเขายาจากตางประเทศ โดยเริ่มจากโรคและอาการงายๆ พรอมกับ

หวังที่จะมียาจากสมุนไพรที่จะรักษาผูปวย/โรคที่เปนปญหาสุขภาพของ 

คนไทยตอไป นอกจากนี้ยังรณรงคเผยแพรใหความรูดานสมุนไพร การ

เผยแพรพันธุ แจกจายตนกลา เมล็ดพันธุสมุนไพร การจัดทำ call center 

เพื่อใหประชาชนมีความรู มีตัวยาสมุนไพรเพื่อใชในการดูแลตนเองและ

ครอบครัวได 

๔) แนวคิด การนำความรูและวิถีของหมอยาพื้นบาน ที่ไมได

มองพืชพรรณเปนเพียงสิ่งของที่จะใหผลผลิตเปนพฤกษเคมีที่จะนำมาใช

ทางยาเทานัน้ แตในมมุมองของหมอยาพ้ืนบาน เหน็พืชพรรณและสรรพส่ิง 

ลวนมีเจาของ มีรุกขเทวดา มีเจาปา เจาเขา ที่เราตองเคารพ จากการที่ได

ไปสัมผัสกับหมอยาพื้นบานเห็นวัตรปฏิบัติที่เปยมไปดวย ศีลธรรม ความ

เมตตากรุณา การเคารพในธรรมชาติ ความรอบรูและความเชี่ยวชาญใน

การใชสมุนไพรที่มีอยูรอบตัว การที่ทานเหลานั้นไดไววางใจใหความรูและ
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สงมอบตำรับตำรายาให จึงตั้งใจจะรักษาสิ่งเหลานั้นไมใหสูญหาย ดวย

ความเชื่อมั่นวาสิ่งเหลานั้นคือมรดกของบรรพชนไทยที่จะสงตอไปใหคน 

รุนหลัง และทานเหลานั้นเลือกที่จะใหเธอทำหนาที่นี้ 

๕) ความยึดม่ันและซื่อสัตยในวิชาการของวิชาชีพเภสัชกรรม 

จากรุนพี่เภสัชกรโรงพยาบาลที่เปนพี่เลี ้ยงใหเธอเมื่อเขามารับราชการ

ใหมๆ เชน เภสัชกรวิพิน กาญจนการุณ เภสัชกรมังกร ประพันธวัฒนะ 

เภสัชกรอำนวย พฤกษภาคภูมิ เปนตน นับวาตนเองเปนคนที่โชคดีอยางยิ่ง

ในคราที่ตัดสินใจเขารับราชการเปนเภสัชกรในกลุมงานเภสัชกรรม  

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งมีตำแหนงเภสัชกรวางอยูในขณะนั้น 

(ทั้งที่ตั้งใจวาจะไปทำงานในโรงพยาบาลชุมชนใกลบานหลังจากจบการ

ศึกษา แตไมมีโรงพยาบาลชุมชนไหนมีตำแหนงรองรับ เนื่องจากในขณะ

นั ้นยังไมม ีการกำหนดใหเภสัชกรตองไปใชทุน) การเปนเภสัชกรใน 

โรงพยาบาลประจำจังหวัดทำใหไดรูจักพี่เภสัชกรที่เชี่ยวชาญดานวิชาการ

ที่เกี่ยวของกับการทำงานในโรงพยาบาล โดยเฉพาะดานการผลิตยา พี่ๆ 

เหลานั้นเปรียบเสมือนสิ่งเคลื่อนไหวสิ่งแรกที่ลูกเปดอยางเธอไดเห็นเมื่อ

ออกจากไข จึงเดินตามโดยยึดมั่นในบทบาทของวิชาชีพดวยความซื่อสัตย 

ใฝรู กลาพัฒนา ตามแนวทางของรุนพี่เหลานั้น 

๖) พลังของคนเล็กคนนอย ในการรวมกันทำงานเปนทีมและ

เครือขาย จากนายโอภาส เชฏฐากุล ผูชอบชวยเหลือคนอื่นอยางไมคิด

หวังสิ่งตอบแทน จึงเปนคนโชคดีที่ไดพบกัลยาณมิตรที่คอยชวยเหลือใน

การทำงานเพื่อสังคม ไมวาจะเปนกิจกรรมที่ทำกับเยาวชน การทำงานกับ

ชาวบาน การทำงานดานสิ่งแวดลอม ซึ่งทำใหไดเรียนรูวา แมเปนคนเล็กๆ 

ถาทำงานอยางบริสุทธิ์ใจแลวจะมีพลังอยางมหาศาล การที่เราไปชวยคน

อื่นกอน สักวันหนึ่งสิ่งนั้นก็จะกลับมาชวยเราอยางไมนาเชื่อ ถาเราแตละ
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56 เภสัชกรดีเด�นเพื่อสังคม ประจำป� พ.ศ. ๒๕๕๓ 

คนลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองทำได ชวยคนอื่นเทาที่เราทำได เราแตละคนก็จะ

มีเครือขายมากมาย เมื่อนำมารอยเรียง เชื่อมโยงเปนเครือขายกันจะเปน

ตาขายอันเหนี่ยวแนน พยุงสังคมของเราไว ซึ่งพอแมและกัลยาณมิตร 

ทั้งหลายไดบมเพาะสิ่งเหลานี้ใหกับเธอ  

ดวยแนวคิดเหลานี้ไดหลอหลอมใหเกิดเปนแนวทางและหลักม่ัน  

ในการพัฒนาสมุนไพรและการแพทยแผนไทย และการทำงานเพื่อ 

สิ่งแวดลอมอื่นๆ มาอยางยาวนาน…จนถึงวันนี้และตอๆ ไป 
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57มูลนิธิเภสัชศาสตร�เพื่อสังคม (มภส) 

พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเดนเพ่ือสงัคม” 
คร้ังท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม (มภส) 

(Pharmacy for Society Foundation /PSF) 

วันพุธที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ณ เรือนจุฬานฤมิตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กทม. 

 

 

 

สีบเนื่องจาก เปาหมายและวัตถุประสงค ของมูลนิธิเภสัชศาสตร

เพื่อสังคม ที่มุง “ริเริ่ม สรรสรางเภสัชกรใหมีบทบาทหนาที่ในการ

พัฒนาสุขภาพสังคม การบริหารจัดการระบบยา ระบบสุขภาพ และ

การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ อยางถึงพรอมดวยจริยธรรม 

แหงวิชาชีพเภสัชกรรม” มูลนิธิจึงมีมติดำเนินการพิจารณาคัดเลือก 

“เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” เพื่อสรรหาเภสัชกรที่ประกอบวิชาชีพเพื่อสังคม

ไดอยางถึงพรอมดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อเปนขวัญ  

กำลังใจ และเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเปนแบบอยาง ความภาคภูมิใจและ 

แรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพตามบทบาทอำนาจหนาที่ของ

เภสัชกรทุกสาขา และนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตรตอไป 
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ในการนี้ มูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม จึงรวมกับ แผนงานสราง

กลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.), แผนงานคุมครองผูบริโภคดาน

สุขภาพ (คคส.) และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดพิธี

มอบรางวัล “เกสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อเปนการประกาศ

เกียรติคุณ “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” ที่ไดรับการคัดเลือกประจำป พ.ศ. 

๒๕๕๓ โดยจะจัดงานประกาศเกียรติคุณเภสัชกรที่ไดรับรางวัลนี้ ในวันที่ 

๘ ธันวาคม ของทุกป เพื่อรวมขบวนการสานตอ พัฒนา และระลึกถึง 

วันสถาปนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร (แผนปจจุบัน) 

ในประเทศสยาม เมื่อวันจันทรที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ อยางสืบเนื่อง

ตอไป 

ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ มีวาระสำคัญ ที่วิชาชีพเภสัชกรรม และการ

ศึกษาเภสัชศาสตรครบ ๙๗ ป จึงรวมแสดงความยินดีและเลี้ยงฉลองให

กับ เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ ปติพร เภสัชกรไทยคนที่สองที่ไดรับ

รางวัลเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ของมูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม และได

รับการคัดเลือกเปน “บุคคลดีเดนของชาติ สาขาเผยแพรเกียรติภูมิ

ไทยดานการแพทยแผนไทย ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๓” จาก  

คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรวมกันสราง

ขวัญกำลังใจ ความภาคภูมิใจ และแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพ

ตามบทบาท อำนาจและหนาที่ของวิชาชีพเภสัชกรรมไทย เพื่อประชาชน 

Supapon-53.indd   58Supapon-53.indd   58 12/1/10   2:39:50 PM12/1/10   2:39:50 PM
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¡ÓË¹´¡ÒÃÁÍºÃÒ§ÇÑÅáÅÐ»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃμ Ô¤Ø³ 
วันพุธที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ เรือนจุฬานฤมิตร 

๑๕.๓๐-๑๕.๕๐ น. พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม”  

 ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓  

✿ กลาวคำประกาศเกียรติคุณ 

  โดย รศ.ภญ.ดร.พรเพ็ญ เปรมโยธิน 

  ประธานอนุกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเดน 

  เพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ✿ มอบรางวัล เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และใหโอวาท 

  โดย ผศ.ภญ.สำลี  ใจดี 

  ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม 

 ✿ กลาวประกาศเจตจำนงของ 

  ภญ.ดร.สุภาภรณ ปติพร 

  เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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60 เภสัชกรดีเด�นเพื่อสังคม ประจำป� พ.ศ. ๒๕๕๓ 

กำหนดการมอบรางวัลเภสัชกรดีเดนเพ่ือสงัคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และ เสวนา อาศรมความคิดระบบยา เร่ือง  

“นโยบายแหงชาติดานยา: 
ทิศทางการพ่ึงตนเองดานยาของประเทศ”  

จดัโดย มลูนิธิเภสัชศาสตรเพ่ือสงัคม (มภส) 
แผนงานสรางกลไกเฝาระวงัและพัฒนาระบบยา (กพย.) 

แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสขุภาพ (คคส.)  
สถาบันวิจยัสังคม จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  

วันพุธที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

ณ อาคารจุฬานฤมิตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๑๓.๑๕-๑๓.๔๕ น. ลงทะเบียน 

๑๓.๔๕-๑๔.๐๐ น. พิธีเปด  

 โดย ผศ.ภญ.สำลี ใจดี 

 ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม 

๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. เสวนา เรื่อง “นโยบายแหงชาติดานยา: 

 ทิศทางการพึ่งตนเองดานยาของประเทศ” 

 ผูรวมเสวนา: 

 - นายแพทยมงคล ณ สงขลา 

 - นพ.วิชัย โชควิวัฒน 
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61มูลนิธิเภสัชศาสตร�เพื่อสังคม (มภส) 

 - นพ.ประพจน เภตรากาศ  

 - ดร.ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ 

 - ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 

 - นางสาวกรรณิการ กิจติเวชกุล 

 ผูดำเนินรายการ: รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ 

๑๕.๓๐-๑๕.๕๐ น. พิธีมอบรางวัล  

 “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๓” 

๑๕.๕๐-๑๖.๑๕ น. ปาฐกถา โดย ดร.ภญ.สุภาภรณ ปติพร 

 เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๓  

๑๖.๑๕-๑๖.๒๐ น. พิธีปด 

 โดย รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท 

 รองประธานมูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม 

๑๖.๒๐-๑๗.๐๐ น. รวมแสดงความยินดีและรับประทานอาหารวาง 
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เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม
ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๓

ÊØÀÒÀÃ³� »�μÔ¾Ã
 àÀÊÑª¡Ã¼ÙŒ¾ÅÔ¡¿„œ¹ÊÁØ¹ä¾Ã
´ŒÇÂËÑÇã¨ÁØ‹§ÁÑè¹¨Ñ¡Ê×ºÊÒ¹
ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒºÃÃ¾ª¹áμ‹¡‹Í¹¡ÒÅ
à¾×èÍ¡ÒÃ¾Öè§μ¹ä´ŒÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§
 àÀÊÑª¡ÃËÞÔ§ ´Ã.ÊØÀÒÀÃ³� »�μÔ¾Ã
§ÒÁÅéÓ¸ÃÃÁÒÀÃ³�¾ÔÊØ·¸ÔìÂÔè§
ÍØ»ÊÃÃ¤ã´ã´äÁ‹»ÃÐÇÔ§
¿˜¹½†Ò·Ó·Ø¡ÊÔè§à¾×èÍ¼Í§ª¹
 ¹Ó¤ÇÒÁÃÙŒàÀÊÑªÈÒÊμÃ�ÁÒ¼ÊÒ¹
ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒËÁÍ¾×é¹ºŒÒ¹ºÑ§à¡Ô´¼Å
¼ÅÔμÂÒá¼¹ä·Âä´ŒÁÒμÃ°Ò¹ÊÒ¡Å
àª×èÍÁªØÁª¹àËç¹¤Ø³¤‹ÒÃÑ¡É�»†Ò¸ÒÃ
 àÃÕèÂÇáÃ§ãËÞ‹àÅ×Í¡ÊÁØ¹ä¾Ãà¢ŒÒºÑÞªÕ-
ÂÒËÅÑ¡áË‹§ªÒμÔÁÕà»š¹ËÅÑ¡°Ò¹
¾Ñ²¹Òá¾·Â�á¼¹ä·Â·Ø¡¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
ÊÃŒÒ§¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±�ãËŒÅÙ¡ËÅÒ¹μ‹Í»˜ÞÞÒ
 àÀÊÑª¡Ã´Õà´‹¹à¾×èÍÊÑ§¤Á
à¡ÕÂÃμÔÂÈÈÑ¡´ÔìÈÃÕÊÁ¡Ñº¤Ø³¤‹Ò
áË‹§¤Ø³§ÒÁ¤ÇÒÁ´Õ·Õè·ÓÁÒ
à¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐªÒÊÑ§¤Áä·Â
 ãËŒμÑé§¨ÔμÁÑè¹ÈÃÑ·¸Ò
ÍØ´Á¡ÒÃ³�à¾×èÍ»ÃÐªÒ¹Ñé¹ÂÔè§ãËÞ‹
à»š¹àÀÊÑª¡Ãà¾×èÍÊÑ§¤ÁμÅÍ´ä»
ÁÕ¸ÑÁÁÐ»ÃÐ¨Óã¨μÅÍ´¡ÒÅ.
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