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

 เภสัชกรผู้นำ�ก�รพัฒน�-   คุณภ�พชีวิตช�วน�ให้สุขศ�นต์

จิตเป็นน�ยก�ยเป็นบ่�วยึดหลักก�ร   วิถีพุทธเป็นร�กฐ�นก�รพึ่งตน

 แก้ปัญห�เกษตรกรใช้ย�ชุด   มีสเตียรอยด์อันตร�ยสุดซึ่งส่งผล

คุ้มครองผู้บริโภคประช�ชน   อีส�นใต้มณฑลทรงพลัง

 รณรงค์ลดละเลิกแอลกอฮอล์  ประส�นก่อเกิดส่วนร่วมดังมุ่งหวัง

เมืองขุขันธ์เป็นต้นแบบที่จีรัง   สร้�งเครือข่�ยไม่หยุดยั้งอย่�งตั้งใจ

 สถ�บันวิจัยช�วน�พ�เริ่ม   ร่วมสร้�งเสริมแก้ปัญห�ช�วน�ได้

ลดละเลิกส�รเคมีใช้สมุนไพร   เชื่อมโยงใยคว�มพอเพียงในชีวี

 เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง   จิตเป็นหนึ่งต�มครรลองพุทธวิถี

พัฒน�ง�นเพื่อประโยชน์ช�ติม�กมี   คุ้มครองผู้บริโภคนี้ด้วยปัญญ�

 เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม   เกียรติยศศักดิ์ศรีสมกับคุณค่�

แห่งคุณง�มคว�มดีที่ทำ�ม�    เพื่อสุขภ�พประช�สังคมไทย

 ให้ตั้งจิตมั่นศรัทธ�   อุดมก�รณ์เพื่อประช�นั้นยิ่งใหญ่

เป็นเภสัชกรเพื่อสังคมตลอดไป   มีธัมมะประจำ�ใจตลอดก�ล.

ประพันธ์โดย ดร.เภสัชกรหญิงยุภ�พรรณ มันกระโทก

วันศุกร์ที่ ๗ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๑
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¼ลงานเพื่อสังคมของ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา

ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทีมที่ ó)

 ทีมง�นเภสัช สสจ.ที่มุ่งมั่น   คุ้มครองผู้บริโภคนั้นยิ่งใหญ่
เพื่อประช�ชนเข้มแข็งคือหัวใจ   ชุมชนพึ่งตนได้อย่�งยั่งยืน
 ส�มัคคีมีส่วนร่วมทุกภ�คส่วน  ก่อกระบวนก�รทำ�ง�นอันร�บรื่น
เชื่อมโยงใยเครือข่�ยให้หยัดยืน   อย่�งมั่นคงสุขสดชื่นปลอดโรคภัย
 ผลักดันก�รแก้ปัญห�ครบวงจร  มีจุดยืนแน่นอนและโปร่งใส
ทั้งต้น กล�ง ปล�ยน้ำ� ภ�ยนอกใน   สร้�งสรรค์ประโยชน์ให้ช�ติอนันต์
 ควบคุมกำ�กับร้�นข�ยย�   ในจังหวัดสงขล�ไม่ไหวหวั่น
ห้�ประส�นคว�มร่วมมือเครื่องยืนยัน  เป้�หม�ยนั้นจำ�หน่�ยย�อย่�งเหม�ะสม
 ก๋วยเตี๋ยวปลอดภัยครบวงจร  แก้ปัญห�ซับซ้อนเป็นปฐม
เลิกใช้โฟมบรรจุอ�ห�รน่�ชื่นชม   สร้�งสังคมบริโภคที่ปลอดภัย
 กล้�ห�ญในก�รแสดงออก   ชี้บ่งบอกถึงคว�มเอ�ใจใส่
พิทักษ์ประโยชน์ปวงชนช�วไทย   ขับเคลื่อนนโยบ�ยได้ผลดี
 “กลุ่มเภสัชกร สสจ.   สงขล�” ก่อผลง�นส�นวิถี
คุ้มครองผู้บริโภคในธ�นี    เทิดธรรมนำ�ชีวีมีปัญญ�
 “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม”  เกียรติยศศักดิ์ศรีสมกับคุณค่�
แห่งคุณง�มคว�มดีที่ทำ�ม�    เพื่อสุขภ�พประช�สังคมไทย
 ให้ตั้งจิตมั่นศรัทธ�   อุดมก�รณ์เพื่อประช�นั้นยิ่งใหญ่
เป็นเภสัชกรเพื่อสังคมตลอดไป   มีธัมมะประจำ�ใจตลอดก�ล.

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



มูลนิธ�เภสัชศาสตรเพื่อสังคม 5

คํานิยม เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (คนที่ ๑ð)

¼ู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงสําลี ใจดี, ภ.ด.กิตติมศักดิì (จุÌาÏ)

 เด่นชัย ดอกพอง เติบโตขึ้นม�ในครอบครัวช�วน� อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 

ได้มีโอก�สศึกษ�วิช�เภสัชศ�สตร์และสำ�เร็จก�รศึกษ�เป็นบัณฑิตรุ่นแรกของคณะ

เภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี โดยระหว่�งก�รศึกษ�นั้นก็ได้รับคว�มไว้

ว�งใจจ�กเพื่อนๆ ให้รับตำ�แหน่งน�ยกสโมสรนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์ด้วย

 ภ�ยหลังจ�กสำ�เร็จก�รศึกษ� เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ได้เข้�รับร�ชก�รคร้ังแรก

ท่ีโรงพย�บ�ลเมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ ๑ ปี แล้วย้�ยไปอยู่โรงพย�บ�ลขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

มีคู่ชีวิตเป็นแพทย์ และปฏิบัติง�นที่โรงพย�บ�ลแห่งนี้อย่�งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

ตลอดระยะเวล�กว่� ๑๙ ปี ที่ได้ปฏิบัติง�นวิช�ชีพ ทั้งในฐ�นะข้�ร�ชก�ร พลเมือง 

และช�วน�น้ัน มีผลง�นเพ่ือสังคมท่ีโดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์และหล�กหล�ย ท้ังด้�นบริก�ร

เภสัชกรรมชุมชน ก�รคุ้มครองผู้บริโภค และก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�ชน 

เช่น ก�รดูแลผู้ป่วยติดสเตียรอยด์ ก�รรณรงค์เพื่อลดละเลิกแอลกอฮอล์ ก�รพัฒน�

คุณภ�พชีวิตช�วน�ในท้องถิ่น

 ช�วขุขันธ์ส่วนใหญ่น้ันประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม ต้องใช้แรงง�น จึงมักมีปัญห�

เร่ืองปวดเม่ือยกล้�มเน้ือและจำ�ต้องพ่ึงย�ชุดท่ีมีสเตียรอยด์เป็นประจำ� หลังจ�กท่ีได้สำ�รวจ

เบื้องต้นพบว่� ช�วขุขันธ์จำ�นวนไม่น้อยติดย�ชุด เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ได้แสวงห�

คว�มร่วมมือจ�กภ�คีเครือข่�ยหล�ยภ�คส่วน เช่น อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น 

หมออน�มัย และสหส�ข�วิช�ชีพในโรงพย�บ�ล ในก�รจัดทำ�แนวท�งก�รค้นห� 

คัดกรอง ส่งต่อ และวินิจฉัยผู้ป่วยติดสเตียรอยด์ภ�ยในอำ�เภอขุขันธ์  

 ในระยะเวล�ต่อม� ได้ขย�ยคว�มร่วมมือไปยังเครือข่�ยเภสัชกรโรงพย�บ�ล

ชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ และแผนง�นคุ้มครองผู้บริโภคด้�นสุขภ�พ (คคส.) เพื่อ

ขย�ยขอบข่�ยก�รดำ�เนินง�นให้ครอบคลุมอำ�เภออื่นๆภ�ยในจังหวัดศรีสะเกษด้วย

ซึ่งภ�ยหลังจ�กที่ประสบผลสำ�เร็จในก�รดำ�เนินง�นระดับหนึ่งแล้ว เภสัชกรเด่นชัย

ก็ได้ร่วมมือกับแผนง�นสร้�งกลไกเฝ้�ระวังและพัฒน�ระบบย� (กพย.) ในก�รพัฒน�
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ชุดคว�มรู้ซึ่งส�ม�รถสื่อส�รสู่ส�ธ�รณะได้เป็นอย่�งดี หลังจ�กนั้นจึงได้ร่วมมือกับ

แผนง�นเสริมสร้�งศักยภ�พเครือข่�ยทันตะ-เภสัชบุคล�กรฯ และเครือข่�ยเภสัชกร

จังหวัดต่�งๆ ได้แก่ ยโสธร อุบลร�ชธ�นี อำ�น�จเจริญ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด เพื่อขย�ยก�ร

ดำ�เนินง�นก�รคัดกรองผู้ป่วยติดสเตียรอยด์ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่อีส�นใต้

 ในด้�นก�รรณรงค์ให้ช�วขุขันธ์ลด-ละ-เลิกแอลกอฮอล์ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ

เคยได้ชื่อว่�เป็นจังหวัดที่บริโภคแอลกอฮอล์ม�กเป็นลำ�ดับที่ ๕ ของประเทศนั้น 

เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ได้ร่วมมือกับเครือข่�ยประช�สังคมขุขันธ์และภ�คีท่ีเก่ียวข้อง

ในก�รรณรงค์ให้ประช�ชนช�วขุขันธ์ลด-ละ-เลิกก�รบริโภคแอลกอฮอล์อย่�งต่อเนื่อง

เช่น ก�รรณรงค์สงกร�นต์ปลอดภัย ง�นศพปลอดเหล้�และปลอดก�รพนัน มีก�รทำ�ง�น

ร่วมกับโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล จัดต้ังคลินิกเลิกเหล้�และบุหร่ีในโรงพย�บ�ล

ส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล และยังร่วมกับภ�คีเครือข่�ยจัดถนนอ�ห�รปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ 

ร่วมรณรงค์ประเพณี แซนโฎนต�...ปลอดเหล้� ซ่ึงเป็นประเพณีไหว้บรรพบุรุษของคนไทย

เชื้อส�ยเขมร เพื่อลดก�รบริโภคแอลกอฮอล์ในช่วงเทศก�ล รวมทั้งเทศก�ลเข้�พรรษ� 

เทศก�ลสงกร�นต์ ร่วมจัดระบบก�รคัดกรองผู้ป่วยตับอักเสบจ�กก�รดื่มแอลกอฮอล์ 

และนำ�ผู้ดื่มเข้�สู่ระบบก�รให้คำ�ปรึกษ�และได้รับก�รรักษ�ต่อไป ผลก�รดำ�เนินง�น

ร่วมกับเครือข่�ยหล�ยๆ ส่งผลให้อำ�เภอขุขันธ์ได้รับคัดเลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบในก�ร

ถอดบทเรียนและเป็นที่ศึกษ�ดูง�นด้�นก�รรณรงค์ลด-ละ-เลิกแอลกอฮอล์สำ�หรับ

หน่วยง�นจ�กพื้นที่อื่นๆ อย่�งต่อเนื่อง

 ในด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตช�วน�ในอำ�เภอขุขันธ์และพื้นที่ใกล้เคียงนั้น 

เร่ิมจ�กด้วยคว�มตระหนักถึงปัญห�ด้�นต้นทุนในก�รทำ�น� รวมท้ังปัญห�ด้�นสุขภ�พ

ของช�วน� และด้�นมลพิษในสิ ่งแวดล้อม เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ในฐ�นะ

ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยช�วน� ได้ร่วมมือกับภ�คีเครือข่�ยในก�รขับเคลื่อนก�รจัด

ฝึกอบรมด้�นเกษตรกรรมและลด-ละ-เลิกก�รใช้ส�รเคมี ก�รส่งเสริมก�รใช้สมุนไพร

ไล่แมลงทดแทนส�รเคมีที่อันตร�ย ก�รจัดก�รอบรมหลักสูตรช�วน� ณ สถ�บันฟื้นฟู

ภูมิปัญญ�ไทย เพื่อพัฒน�ศักยภ�พช�วน�ให้มีคว�มรู้และทักษะในก�รออกแบบและ

ดำ�เนินวิถีเกษตรกรรมแบบธรรมช�ติ ก�รรณรงค์ให้ประช�ชนปลูกต้นไม้ที่มีมูลค่�ไว้

เป็นมรดกของช�วน� (เช่น ย�งน� ไม้แดง ตะเคียนทอง) ก�รจัดให้มีสถ�นที่จำ�หน่�ย
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ผักปลอดส�รพิษซึ่งเป็นผลผลิตของเครือข่�ยในจุดต่�งๆ ของอำ�เภอขุขันธ์ มีส่วนทำ�ให้

เกษตรกรมีร�ยได้เพิ่ม   

 หลักก�รทำ�ง�นของเภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง นั้น ได้ประยุกต์ใช้หลักธรรม

ของพุทธศ�สน� คือเริ่มต้นจ�กก�รตรวจสอบปัญห�หรือคว�มทุกข์ จ�กนั้นจึงค้นห�

ส�เหตุ แล้วจึงกำ�หนดเป้�หม�ยและวิธีก�รแก้ไข ต�มด้วยก�รลงมือปฏิบัติทั้งก�ย-

ว�จ�-ใจ ใช้ชีวิตก�รทำ�ง�นอย่�งมีอุตส�หะหรือคว�มเพียรพย�ย�ม มีสติและมีคว�มมุ่งม่ัน

โดยใช้กระบวนก�รเรียนรู้ต�มหลักก�รก�รจัดก�รคว�มรู้วิถีพุทธ 

 ก�รประกอบวิช�ชีพเภสัชกรรมในโรงพย�บ�ลชุมชน ผส�นก�รสร้�งสุขภ�พ

ใจของช�วน�ควบคู่กับก�รคุ้มครองผู้บริโภคของเภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ทั้งในฐ�นะ

ข้�ร�ชก�ร พลเมืองและช�วน� อย่�งถึงพร้อมด้วยจริยธรรมวิช�ชีพ มีผลก�รปฏิบัติ

ง�นที่โดดเด่น เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพ�ะในท้องถิ่นอีส�นใต้ สมควรที่เภสัชกร 

นิสิตนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์ทั้งหล�ยจะได้เรียนรู้และนำ�ไปเป็นแบบอย่�ง เพื่อใช้เป็น

หลักคิดในก�รทำ�ง�นเพื่อประโยชน์ต่อประช�ชนหรือสังคมสืบต่อไป

 ดังนั้น เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง จึงสมควรได้รับร�งวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อ

สังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” ต�มมติของกรรมก�รมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ตุล�คม ๒๕๖๑ เป็นอย่�งยิ่ง

ประธ�นกรรมก�รมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม

ศุกรที่ ๗ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๑



เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. 25618

คําประกาศเกียรติคุณ เภสัชกรดีเด่นเพ่ือสังคม 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง

 เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง เภสัชกรรุ่นแรกจ�กคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

อุบลร�ชธ�นี เป็นผู้ที่มีคว�มรู้และคว�มภ�คภูมิใจในวิช�ชีพเภสัชกรรมเป็นอย่�งยิ่ง 

ได้มุ่งมั่น ทุ่มเททำ�ง�นอย่�งหนัก ในบทบ�ทง�นเภสัชกรรมชุมชนและง�นคุ้มครอง

ผู้บริโภคของเภสัชกรโรงพย�บ�ลชุมชนอย่�งต่อเนื ่องย�วน�น เกือบ ๒๐ ปีแล้ว 

โดยเริ่มจ�กก�รเป็นเภสัชกรคนเดียวที่โรงพย�บ�ลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ ปี 

แล้วย้�ยม�เป็นเภสัชกรท่ีบ้�นเกิดคือ โรงพย�บ�ลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ลงพ้ืนท่ีทำ�ง�น

ชุมชนตลอด เข้�ใจสภ�พคว�มเป็นอยู่และปัจจัยต่�งๆ ท่ีเป็นตัวกำ�หนดสุขภ�พ จึงส�ม�รถ

พัฒน�ง�นเภสัชกรรมชุมชนและง�นคุ้มครองผู้บริโภค จนทำ�ให้ก�รจัดก�รสเตียรอยด์

เป็นรูปธรรมโดยเครือข่�ยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยก�รสร้�งแบบค้นห� คัดกรอง 

ส่งต่อ และวินิจฉัยผู้ป่วยติดสเตียรอยด์ ช่วยทำ�ให้ผู้ป่วยเหล่�นี้เข้�สู่ระบบก�รรักษ�

อย่�งถูกต้อง ซึ่งถูกนำ�ไปใช้เป็นแม่แบบในจังหวัดต่�งๆ เช่น อุบลร�ชธ�นี ขอนแก่น 

สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มุกด�ห�ร ยโสธร และอำ�น�จเจริญ โดยมีหลักคิดของก�รพัฒน�

คนเพื่อให้เกิดสุขภ�วะด้วยก�รสร้�งคว�มรอบรู้ด้�นสุขภ�พ ทั้งเรื่องโรค ผลิตภัณฑ์

สุขภ�พ อ�ห�รและน้ำ�ดื่มปลอดภัย สร้�งระบบเฝ้�ระวังด้วยคนในชุมชน นอกจ�กนี้

ยังทำ�ง�นร่วมกับทีมสุขภ�พท้ังโรงพย�บ�ล สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข และโรงพย�บ�ลส่งเสริม

สุขภ�พตำ�บลเพื่อพัฒน�วิช�ก�รจ�กง�นประจำ�

 เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง เป็นผู้ท่ีมีจิตอ�ส� ทำ�ง�นเพ่ือสังคม ผ่�นกิจกรรมต่�งๆ

ต้ังแต่เป็นนักศึกษ�จนเป็นท่ียอมรับของเพ่ือนๆ ให้เป็นน�ยกสโมสรนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์

ร่วมค่�ยเภสัชชนบท  และร่วมกิจกรรมและโครงก�รต่�งๆ ที่พัฒน�คุณภ�พชีวิต

ของชุมชน เช่น เป็นผู้ประส�นง�นเครือข่�ยลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ ผู้ประส�นง�น

โครงก�รเพื่อชีวิตที่ดีกว่� พื้นที่อีส�นใต้

 เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง มีคว�มเป็นนักวิช�ก�ร มีคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์ 

ใฝ่เรียนรู้ มีผลง�นวิช�ก�รตีพิมพ์และได้รับร�งวัล เช่น ผลง�นวิช�ก�รดีเด่น กระทรวง
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ส�ธ�รณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื ่องก�รจัดก�รสเตียรอยด์โดยเครือข่�ยชุมชนตำ�บล

ศรีตระกูล อำ�เภอขุขันธ์ ศิษย์เก่�ดีเด่นด้�นพัฒน�ชุมชนและสังคม จ�กคณะเภสัชศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี พ.ศ. ๒๕๕๕ เภสัชกรดีเด่นศรีอีส�น จ�กคณะเภสัชศ�สตร ์

ภ�คอีส�น ๓ สถ�บัน (มห�วิทย�ลัยขอนแก่น อุบลร�ชธ�นี และมห�ส�รค�ม) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 จ�กที่กล่�วม�ข้�งต้น แสดงให้เห็นว่� เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง เป็นผู้ที่มี

คว�มมุ่งมั่น มีคว�มเสียสละ มีคว�มรักในวิช�ชีพ อุทิศตนเพื่อง�นและพัฒน�ง�น

ด้�นเภสัชกรรมชุมชนและง�นคุ้มครองผู้บริโภค ให้เป็นท่ียอมรับในวงกว้�งอย่�งต่อเน่ือง

และย�วน�น ดังนั้นจึงเป็นผู้มีผลง�นเชิงประจักษ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในแวดวง

วิช�ชีพและประช�สังคม สมควรได้รับก�รยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็น “เภสัชกรดีเด่น

เพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑”

มูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม (มภส)

วันศุกร์ที่ ๗ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๑



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑10

ใบประกาศเกียรติคุณ เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 
ขอประกาศเกียรติคุณ 

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แด่ 

เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง 
 

ผู้เสียสละ ทุ่มเท บุกเบิก สรรสร้าง ประสานเครือข่าย  

พัฒนางานเภสัชกรรมชุมชน งานคุ้มครองผู้บริโภค  

เพิ่มคุณภาพชีวิตของชาวนาให้มีสุขภาพใจเข้มแข็ง 

อย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม 
 

ขอให้รักษาความดี และอุทิศตน ในฐานะเภสัชกรเพื่อสังคมตลอดไป 
 

ให้ไว้ ณ วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ÃรÈศ.´ดÃร.ÀภÞญ.¨จÔิÃรÒา¾พÃร ÅลÔิé้Áม»ปÒา¹นÒา¹น¹น·ท�) 
»ปÃรÐะ¸ธÒา¹นÍอ¹นØุ¡กÃรÃรÁม¡กÒาÃร¤คÑั´ดàเÅล×ืÍอ¡ก 
àเÀภÊสÑัªช¡กÃร´ดÕีàเ´ด�‹¹นàเ¾พ×ืè่ÍอÊสÑั§ง¤คÁม 

(¼ผÈศ.ÀภÞญ.ÊสÓำÅลÕี ãใ¨จ´ดÕี) 
»ปÃรÐะ¸ธÒา¹นÁมÙูÅล¹นÔิ¸ธÔิàเÀภÊสÑัªชÈศÒาÊสµตÃร�àเ¾พ×ืè่ÍอÊสÑั§ง¤คÁม 
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คํานิยม ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทีมที่ ó)

¼ู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงสําลี ใจดี, ภ.ด.กิตติมศักดì ิ(จุÌาÏ)

 กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� มีประวัติก�รปฏิบัติร�ชก�รม�ย�วน�นกว่� ๒๕ ปี 

ปัจจุบันมีเภสัชกรในกลุ่ม ๑๐ คน สังกัดฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์

ท�งเลือก ของสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� บทบ�ทหน้�ที่ของเภสัชกรในฝ่�ย

ได้แก่ ก�รควบคุมและกำ�กับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภ�พ ให้มีคุณภ�พม�ตรฐ�นและปลอดภัย

ก�รพัฒน�ศักยภ�พผู้บริโภคให้ส�ม�รถดูแลตนเองด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พได้อย่�งถูกต้อง

และเหม�ะสม ก�รส่งเสริมและพัฒน�ผู ้ประกอบก�รให้มีคว�มส�ม�รถในก�ร

ประกอบก�รอย่�งถูกต้อง รวมทั้งประส�นร่วมมือกับภ�คีเครือข่�ยคุ้มครองผู้บริโภค

อย่�งเข้มแข็ง 

 ผลง�นก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นย� ได้แก่ ก�รควบคุมกำ�กับร้�นย�ในจังหวัด

สงขล�ให้มีก�รจำ�หน่�ยย�อย่�งเหม�ะสม โดยเฉพ�ะย�แก้ไอ ย�แก้แพ้ ย�แก้ปวด 

เน่ืองจ�กพบว่�กลุ่มวัยรุ่นมีก�รนำ�ย�ดังกล่�วไปใช้ในท�งท่ีผิด มีก�รดำ�เนินง�นในลักษณะ

ภ�คีเครือข่�ย โดยร่วมมือกับ ชมรมเภสัชกรชุมชน  ชมรมร้�นย�  สม�คมผู้บริโภคสงขล�

และมห�วิทย�ลัย ก�รสร้�งคว�มร่วมมือ ๕ ประส�น (สนง.สสจ. ชมรมเภสัชกรชุมชน

ชมรมร้�นย�  สม�คมผู้บริโภคสงขล� และคณะเภสัชศ�สตร์) มีส่วนผลักดันให้เกิด

ก�รแก้ปัญห�แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นท�ง (สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�) 

กล�งท�ง (ร้�นย�) สม�คมผู้บริโภคสงขล� และปล�ยท�ง (ผู้บริโภค) มีก�รดำ�เนินก�ร

กับร้�นย�ในด้�นจรรย�บรรณวิช�ชีพ โดยเป็นจังหวัดแรกๆ ที่ดำ�เนินก�รอย่�งจริงจัง

ต่อม�ได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆ ในก�รพักใช้ใบอนุญ�ตผลิตย�ของโรงง�นที่มี

ก�รผลิตและจำ�หน่�ยย�กลุ่มเสี่ยงอย่�งไม่เหม�ะสม ในส่วนของก�รดำ�เนินก�รด้�น

คว�มปลอดภัยในชุมชน มุ่งเน้นกิจกรรมเครือข่�ยชุมชนที่ช่วยให้ผู้บริโภคตระหนักถึง

อันตร�ยจ�กก�รใช้ย�สเตียรอยด์ ส่วนก�รรณรงค์ให้มีก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผล 

(Rationale Drug Use: RDU) นั้น ก็ได้มีก�รทำ�ง�นในลักษณะ ๕ ประส�นเช่น

เดียวกัน  โดยริเริ่มโครงก�รร้�นย�ใช้ย�อย่�งสมเหตุผล (RDU – Pharmacy)
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 ผลง�นด้�นอ�ห�รปลอดภัยที่โดดเด่น เช่น (๑) โครงก�รก๋วยเตี๋ยวปลอดภัย

ครบวงจร โครงก�รนี้ทำ�ให้สงขล�เป็นจังหวัดนำ�ร่องและเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆ

ในก�รรณรงค์ให้เลิกใช้นำ้�มันทอดซำ้� ลดก�รใช้วัตถุกันเสียที่เกินม�ตรฐ�น ปรับปรุง

สถ�นที่ผลิตและกระบวนก�รผลิตให้ได้ม�ตรฐ�น โดยก�รส่งเสริมให้มีร้�นก๋วยเตี๋ยว

อน�มัย รวมทั้งก�รรณรงค์ให้ผู้บริโภคเลือกบริโภคก๋วยเตี๋ยวที่ปลอดภัย  (๒) ก�รแก้ไข

ปัญห�นำ้�ดื่มในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดน โดยดำ�เนินก�รพัฒน�คุณภ�พนำ้�ดื่ม

ในโรงเรียน ตชด. ในจังหวัดสงขล�ทุกแห่ง ดำ�เนินง�นร่วมกับภ�คีเครือข่�ย สำ�นัก

ทรัพย�กรนำ�้บ�ด�ล โรงเรียน สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขอำ�เภอ  รพ.สต.  ท้องถ่ิน และศูนย์

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์  (๓) ก�รแก้ปัญห�ก�รระบ�ดของโรคไทฟอยด์ในเด็กนักเรียน

โรงเรียนในเขตเทศบ�ลนครสงขล� โดยลงพ้ืนท่ี วิเคร�ะห์ห�ส�เหตุของปัญห� เชิญชวน

ภ�คีเครือข่�ยม�ทำ�ง�นร่วมกัน จึงส�ม�รถแก้ปัญห�ก�รระบ�ดของโรคไทฟอยด์ได้  

(๔) ก�รแก้ปัญห�ก�รระบ�ดของอหิว�ตกโรคในเขตเทศบ�ลนครสงขล� ซึ่งพบว่�มี

ก�รระบ�ดและขย�ยวงกว้�ง จึงได้ร่วมสืบสวนโรคกับฝ่�ยควบคุมโรคติดต่อ จัดทีม

เฉพ�ะกิจวิเคร�ะห์ห�ส�เหตุ ติดต�มเส้นท�งของอ�ห�รที่ไม่ปลอดภัย และแนะนำ�

ให้มีก�รปรับปรุงหรือพัฒน� เช่น ปรับปรุงแหล่งบดนำ้�แข็ง ล้�งตล�ด ติดตั้งเครื่องจ่�ย

คลอรีนลงในนำ้�บ�ด�ล เพื่อใช้ล้�งมือและล้�งผักในตล�ด รณรงค์ให้ประช�ชนกินร้อน

-ช้อนกล�ง-ล้�งมือ จนกระทั่งส�ม�รถแก้ปัญห�ก�รระบ�ดของโรคได้ 

 นอกจ�กนี้ยังมีบทบ�ทในโครงก�รลด-ละเลิกใช้ภ�ชนะโฟมบรรจุอ�ห�ร 

ทำ�ให้สถ�นบริก�รส�ธ�รณสุขในสังกัดกระทรวงส�ธ�รณสุขในจังหวัดสงขล�ทุกแห่ง

เลิกใช้ภ�ชนะโฟมบรรจุอ�ห�ร ๑๐๐ % และยังขย�ยผลไปยังหน่วยร�ชก�รนอก

กระทรวงส�ธ�รณสุข  รัฐวิส�หกิจ และหน่วยง�นภ�คเอกชนในจังหวัดสงขล� รวมถึง

มีก�รรณรงค์ให้ประช�ชนตระหนักถึงอันตร�ยจ�กก�รใช้โฟมบรรจุอ�ห�ร เพื่อเป็น

ก�รกระตุ้นให้ร้�นอ�ห�ร/แผงลอยเลิกใช้ภ�ชนะโฟมบรรจุอ�ห�รด้วย

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จของกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� คือ ก�รทำ�ง�นเป็นทีม

ภ�ยในและก�รทำ�ง�นในรูปแบบเครือข่�ยภ�ยนอกที่เข้มแข็ง ทุกภ�รกิจมีก�รกำ�หนด

เป้�หม�ยและก�รว�งแผนร่วมกันอย่�งชัดเจน ทำ�ง�นด้วยคว�มซื่อสัตย์โปร่งใส รับฟัง
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ประธ�นกรรมก�รมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม
วันศุกร์ที่ ๗ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๑

คว�มคิดเห็นซึ่งกันและกัน หมั่นพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถ และเสริมสร้�งศักยภ�พ

ให้กับทุกภ�คส่วน ทั้งผู้บริโภค ผู้ประกอบก�ร และเครือข่�ยที่ร่วมง�น ปฏิบัติง�น

อย่�งมีจุดยืนที่มั่นคง อย่�งจริงจังและอย่�งต่อเนื่อง 

 ด้วยผลง�นโดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์ ทำ�ให้กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ได้รับร�งวัล

และก�รประก�ศเกียรติคุณระดับเขต/ระดับช�ติอย่�งต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑

ทั้งร�งวัลคุณภ�พด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภค  คว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�ร  ก�รแพทย์

แผนไทย และง�นเครือข่�ยชุมชน 

 ผลง�นของกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล�ที่กล่�วม�ข้�งต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่ง

ของคว�มสำ�เร็จที่มีคุณค่�อย่�งยิ่ง ด้วยคว�มมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติง�นเพื่อให้ผู้บริโภค

ได้รับประโยชน์อย่�งแท้จริง เหม�ะสมที่จะเป็นต้นแบบในก�รทำ�ง�นเพื่อประช�ชน

และเหม�ะสมอย่�งยิ่งกับร�งวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ต�มมติของกรรมก�รมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ตุล�คม ๒๕๖๑ 

เนื่องจ�กได้ทำ�หน้�ที่ของเภสัชกรเพื่อสังคมอย่�งถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิช�ชีพ 

และธำ�รงไว้ซึ่ง 

“เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพเภสัชกรรม คือ

เกียรติแห่งการรับใช้ผู้ป่วยและสาธารณชน” 



เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. 256114

 กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� สร้�งผลง�นและผลักดันง�นต่�งๆ ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�ง
ดีย่ิง นอกจ�กร�งวัลต่�งๆ ที่ได้รับอย่�งต่อเนื่องที่แสดงถึงประสิทธิภ�พและคุณภ�พของ
ผลง�นแล้ว ยังเป็นผู้นำ�ในเรื่องสำ�คัญหล�ยเรื่องในระดับเขต ระดับภ�ค และระดับประเทศ 
สิ่งที่น่�ชื่นชม คือ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ตะหนักดีว่� ก�รปฏิบัติง�นต�มอำ�น�จ
หน้�ที่เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภ�ยใต้กฎหม�ย และกฎระเบียบต่�งๆ หรือต�มตัวช้ีวัด อ�จไม่
บรรลุเป้�หม�ยอย่�งชัดเจน ดังนั้น ในก�รทำ�ง�นทุกเรื่องทุกครั้ง จึงร่วมกันศึกษ�วิเคร�ะห์
สถ�นก�รณ์ของปัญห� จุดอ่อน จุดแข็ง โอก�ส และภ�วะคุกค�ม เพื่อห�ลู่ท�งผลักดันให้
เกิดผลส�เร็จ ส�ม�รถจัดก�รปัญห�ได้อย่�งเป็นระบบ
 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา จ�กปัญห�ร้�นย�ข�ยย�ที่ไม่เหม�ะสมให้วัยรุ่น ได้
ดำ�เนินก�รควบคุมกำ�กับร้�นย�ให้จำ�หน่�ยย�อย่�งเหม�ะสม และจัดก�รควบคุมก�รผลิต
และก�รกระจ�ยย�น้ำ�แก้ไอ แก้แพ้ ย�แก้ปวด Tramadol ให้ได้ม�ตรฐ�น เนื่องจ�กพบ
ว่�วัยรุ่นนำ� “ย�น้ำ�แก้ไอ แก้แพ้ แก้ปวด Tramadol ไปผสมกับ ย�กันยุง น้ำ�อัดลม และพืช
กระท่อม กล�ยเป็น “สี่คูณร้อย” ทีมง�น สสจ.สงขล� ใช้ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยควบคู่กับ
ก�รประส�นภ�คีเครือข่�ยแบบ ๕ ประส�น คือ สสจ.สงขล�, ชมรมร้�นย�จังหวัดสงขล�, 
ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขล�, สม�คมผู้บริโภคสงขล� และ มห�วิทย�ลัยสงขล�
นครินทร์ ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดก�รแก้ปัญห�แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นท�ง (อย./สภ�
เภสัชกรรม) กล�งท�ง (ร้�นย�) และปล�ยท�ง (ผู้บริโภค : วัยรุ่น) มีก�รดำ�เนินก�รกับร้�น
ย�ที่เภสัชกรไม่ปฏิบัติหน้�ที่ โดยก�รส่งเรื่องให้ อย.พิจ�รณ�พักใช้ใบอนุญ�ตร้�นย� และ
ส่งให้สภ�เภสัชกรรมพิจ�รณ�พักใช้ใบประกอบวิช�ชีพของเภสัชกร สงขล�เป็นจังหวัดแรกๆ 
ที่ดำ�เนินก�ร ต่อม�เป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆ ดำ�เนินก�รเช่นเดียวกัน
 รวมทั้งส่งเสริมก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผลทั้งในโรงพย�บ�ล และร้�นย� และร่วมกับ
กลุ่มเภสัชกรภ�คใต้ ประก�ศไม่เห็นด้วยกับ ร่�ง พ.ร.บ.ย� ที่ อย.เสนอ เนื่องจ�กไม่รักษ�ผล
ประโยชน์ของประช�ชน
 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จัดก�รส่งเสริมให้มีอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภค 
โดยร่วมพัฒน�ให้เกิดคว�มปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อ�ห�ร เช่น โครงก�รก๋วยเตี่ยวปลอดภัย
ครบวงจร ตั้งแต่โรงง�นผลิตก๋วยเตี๋ยวอน�มัยจนถึงร้�นปรุงจำ�หน่�ย, ก�รแก้ไขน้ำ�ดื่ม
โรงเรียน ตชด. ในจังหวัดสงขล�, ก�รใช้หลักระบ�ดวิทย�จัดก�รปัญห�ก�รระบ�ดของโรค

คําประกาศเกียรติคุณ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพ่ือสังคม 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา
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ไทฟอยด์และโรคอหิว�ต์, ลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอ�ห�ร รวมทั้งเสริมคว�มรู้ให้กับเครือข่�ย
ภ�คีด้�นเกษตร ในก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์ท�งเกษตร จนเห็นผลสำ�เร็จชัดเจน
 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านเคร่ืองสำาอาง จ�กระบบท่ี อย. อนุญ�ตให้ผู้ประกอบก�ร 
ด้�นเครื่องสำ�อ�ง ยื่นจดแจ้งก�รขออนุญ�ตผลิต/นำ�เข้� ท�งอินเตอร์เน็ตผ่�นระบบ Auto 
E-Submission โดยไม่ต้องตรวจสถ�นที่ผลิตหรือน�เข้�ก่อนก�รจดแจ้ง ทำ�ให้มีผลิตภัณฑ์
เครื่องสำ�อ�งปลอม ลักลอบใส่ส�รที่ห้�มใช้ หรือส�รที่เป็นอันตร�ยกระจ�ยทั่วประเทศไทย
 ทีมง�น สสจ.สงขล� ร่วมกับเครือข่�ยระดับอำ�เภอ ไปตรวจสถ�นที่ต�มที่แจ้งไว้
กับ อย. แต่ไม่พบ หรือ พบว่�ไม่ได้เป็นสถ�นที่ผลิต หรือ บ�งครั้งเจ้�ของสถ�นที่ไม่ทร�บ
ว่�ถูกแจ้งว่�เป็นสถ�นที่ผลิตเครื่องสำ�อ�ง นับเป็นก�รแจ้งเท็จ เป็นก�รผลิตโดยไม่มีโรงง�น 
จึงร่วมกันผลักดันให้ อย.เปลี่ยนแปลงระบบจดแจ้ง ต้องตรวจสถ�นที่ผลิตให้ผ่�นเกณฑ์
ม�ตรฐ�นก่อนก�รจดแจ้ง โดย อย.ออกประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข กำ�หนดเป็นหลัก
เกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งท�ให้เกิดก�รแก้ปัญห�เชิงระบบ
 สนับสนุนพัฒนาการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุข
 ส่งเสริมก�รพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือกให้มีคุณภ�พ
ม�ตรฐ�นอย่�งองค์รวม เช่ือมโยงบริก�รและส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของชุมชนและภ�คีเครือข่�ย 
สนับสนุนก�รเปิดบริก�รคลินิกเวชกรรมไทยที่ OPD แบบคู่ขน�น ๑๕ แห่ง เกิดโรงพย�บ�ล
ต้นแบบด้�นก�รแพทย์แผนไทย ๗ แห่ง รวมทั้งสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นเมืองสมุนไพร
แบบครบวงจรในระดับจังหวัด ก�รบูรณ�ก�รง�นแพทย์แผนไทยร่วมกับง�นอื่นๆ เช่น ง�น
อน�มัยแม่และเด็ก ง�นควบคุมป้องกันโรคเรื้อรัง คลินิกอดบุหรี่ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ 
ร่วมสร้�งคว�มเข้มแข็งในก�รพึ่งตนเองด้วยภูมิปัญญ�ไทย ส่งผลให้ง�นก�รแพทย์แผนไทย
และก�รแพทย์ท�งเลือก ได้รับร�งวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นระดับเขตสุขภ�พที่ ๑๒ ประเภท
สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด ๔ ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
 จ�กที่กล่�วม�ข้�งต้น แสดงให้เห็นว่� กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา เป็นทีมง�นที่
มีประสิทธิภ�พ มีคว�มมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์ ส�มัคคี และมีคว�มรักในวิช�ชีพ 
อุทิศตนเพื่อง�นและพัฒน�ง�นด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดประโยชน์ต่อประช�ชน
อย่�งต่อเน่ืองย�วน�น เป็นทีมท่ีมีผลง�นเชิงประจักษ์โดดเด่นเป็นท่ียอมรับของแวดวงวิช�ชีพ
และประช�สังคม สมควรได้รับก�รยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑”

มูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม (มภส)
วันศุกร์ที่ ๗ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๑
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ใบประกาศเกียรติคุณ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 
ขอประกาศเกียรติคุณ 

ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แด่ 

กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา  
ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์  ภญ.เปรมรัตน์ อุไรรัตน์  ภญ.จิราภรณ์ อุไรรัตน์   

ภก.ดุริพัธ แจ้งใจ  ภญ.จุฑาทิพย์ สานุกูล  ภญ.รัตนา นวลทอง  ภญ.อารยา ส่องศรี   

ภญ.สุปราณี นิยมเดชา  ภญ.อัจฉรียา ฟองศรี  ภญ.ปัญจรัตน์ กังวานฐิติ. 
 

 

ทีมงานผู้เสียสละ ทุ่มเท บุกเบิก สรรสร้าง ซื่อสัตย์ สามัคคี  

เพื่อพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงระบบ  

ประสาน ๕ ภาคีเครือข่าย ขจัดปัญหาสาธารณสุข รณรงค์การใช้ยาสมเหตุผล 

อย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม 
 

 

ขอให้รักษาความดี และอุทิศตน ในฐานะเภสัชกรเพื่อสังคมตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันจันทร์ที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ÃรÈศ.´ดÃร.ÀภÞญ.¨จÔิÃรÒา¾พÃร ÅลÔิé้Áม»ปÒา¹นÒา¹น¹น·ท�) 
»ปÃรÐะ¸ธÒา¹นÍอ¹นØุ¡กÃรÃรÁม¡กÒาÃร¤คÑั´ดàเÅล×ืÍอ¡ก 
àเÀภÊสÑัªช¡กÃร´ดÕีàเ´ด�‹¹นàเ¾พ×ืè่ÍอÊสÑั§ง¤คÁม 

(¼ผÈศ.ÀภÞญ.ÊสÓำÅลÕี ãใ¨จ´ดÕี) 
»ปÃรÐะ¸ธÒา¹นÁมÙูÅล¹นÔิ¸ธÔิàเÀภÊสÑัªชÈศÒาÊสµตÃร�àเ¾พ×ืè่ÍอÊสÑั§ง¤คÁม 
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สารบัญ

บทร้อยกรอง ผลง�นเพื่อสังคมของ เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง 
บทร้อยกรอง ผลง�นเพื่อสังคมของ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� 
คำานิยม เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คำาประกาศเกียรติคุณ เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง 
 เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ใบประกาศเกียรติคุณ เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง 
 เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คำานิยม ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คำาประกาศเกียรติคุณ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล�   
 ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ใบประกาศเกียรติคุณ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� 
 ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
.....
เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑: เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง
คำานิยม คำาช่ืนชม และข้อคิดเห็นจากกัลยาณมิตร
๑. เด่นชัย ดอกพอง  เภสัชกรผู้นำาชุมชนด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค 
    ศ.ดร.ภญ.บังอร ศรีพ�นิชกุลชัย
๒. เภสัชกรนอกห้องยา 
    รศ.ดร.ภก.วิทย� กุลสมบูรณ์
๓. เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง : เภสัชกรชาวนา ผู้กล้า ผู้นำา และผู้มุ่งมั่น เพื่อสังคม 
    ผศ.ดร.ภญ.นิยด� เกียรติยิ่งอังศุลี
๔. เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง คนดีที่มุ่งมั่น 
    อ.ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม
๕. เภสัชกรที่ตั้งใจปฏิบัติเพื่อสังคมมาโดยตลอด 
    พระครูพิศิษฏ์ธรรม�นุศ�สก์ (วิจิตร วีตร�โค)  
๖. เภสัชกรขับเคลื่อนทางสังคม ที่ควรยกย่องและเป็นต้นแบบ 
    รศ.ดร.ภญ.สุพัตร� ช�ติบัญช�ชัย
๗. เภสัชกรที่มีผลงานเพื่อสังคมระดับประเทศ และเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เภสัชกรไทย 
    ผศ.ดร.ภญ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีช�
๘. เภสัชกรผู้ทรงคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติ 
    อ.ดร.ภก.แสวง วัชระธนกิจ
๙. “เด่นชัย” 
    อ.ดร.ภก.อนุวัฒน์ วัฒนพิช�กูล และ ผศ.ดร. ภญ.สุวรรณ� ภัทรเบญจพล
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หน้�

๑๐. “เด่นชัย” บุคคลสำาคัญยิ่งต่อความสำาเร็จ 
      น�ยธรรมรัฐ เตียนสิงห์
๑๑. เภสัชกรผู้อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อวิชาชีพ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
      อ.ดร.ภญ.สิริม� สุวรรณกูฎ
๑๒. เภสัชกรชาวนา 
      เครือข่�ยสถ�บันวิจัยช�วน� (สวช.)
๑๓. เภสัชกรผู้มุ่งมั่นและตั้งใจในการทำางาน 
      ภก.บรรเจิด เดช�ศิลปชัยกุล

ประวัติและผลงานดีเด่น ของ เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง
 ประวัติ
 ผลง�นดีเด่นเพื่อสังคม
หลักการ-แนวคิด และทิศทางในการทำางานเพ่ือสังคม 
ของ เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง 
        ๑. หลักก�ร-แนวคิดในก�รทำ�ง�น
        ๒. ทิศท�งก�รพัฒน�ง�นเพื่อสังคมในอน�คต

ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑: กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา
คำานิยม คำาช่ืนชม และข้อคิดเห็นจากกัลยาณมิตร 
๑. กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา : เข้มแข็ง กล้านำา ทำาจริง ไม่ทิ้งประชาชน 
    รศ.ดร.ภก.วิทย� กุลสมบูรณ์
๒. ความสำาเร็จ ด้วยฝีมือและทุ่มเท มิใช่ความบังเอิญ 
    อ.ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม
๓. ทีมที่เข้มแข็งมุ่งมั่นทำางานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 
    นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษ�
๔. ทีมที่เป็นแบบอย่างที่ดีในระดับประเทศ 
    นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล
๕. “ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมเรียนรู้” 
    นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ
๖. แบบอย่างที่ดีในการทำาหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างจริงจัง 
    นพ.สุภัทร ฮ�สุวรรณกิจ
๗. ทีมที่หนุนเสริมพัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน 
    น�งประสงค์ พีรธร�กุล
๘. กลุ่มสนับสนุนกิจกรรมและขับเคลื่อนภารกิจของคณะอุตสาหกรรมเกษตร        
    รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์
๙. กลุ่มที่ทำางานด้วยความเข้มแข็ง อดทน และมุ่งมั่นในความถูกต้อง 
    รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์
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๑๐. จริงจังที่จะทำาสิ่งต่างๆ ให้มีความถูกต้องทางกฎหมายและวิชาการ 
      ภญ.จินด� หวังวรวงศ์
๑๑. ทีมที่ทุ่มเท มุ่งมั่นทำางานเพื่อสังคม 
      น�ยสมใจ สุตันตย�วลี
๑๒. ทีมที่เอาใจใส่ รับผิดชอบ และมีความรอบรู้ในงานคุ้มครองผู้บริโภค 
      ภญ.โสภิด� ตั้งวร�งกูร
๑๓. ยิ่งพบ ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ... ทีมงานคุณภาพ เภสัชกร สสจ.สงขลา 
      น�งสุดชฎ� ศรประสิทธิ์
๑๔. ทีมที่ดำาเนินการด้านคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจัง 
      น�ยรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์
๑๕. กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา…ทีมนี้…มีครบ 
      ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์
๑๖. ทีมงานที่มีความสำาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านสาธารณสุข 
      น�ยปรีช� สิงห์กัญญ�
๑๗. กลุ่มที่พัฒนากลไกความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 
      ภญ.ชโลม เกตุจินด�
๑๘. มุ่งมั่นทำางานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมไปด้วยกัน 
      น�งอ�บทิพย์ ตันติม�

ประวัติและผลงานดีเด่น ของ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา
       ประวัติ
       ผลง�นดีเด่นเพื่อสังคม 
หลักการ-แนวคิด และทิศทางในการทำางานเพ่ือสังคม 
ของ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา 
       ๑. หลักก�ร-แนวคิดในก�รทำ�ง�น
       ๒. ทิศท�งก�รพัฒน�ง�นเพื่อสังคมในอน�คต

พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
         และเสวน� อ�ศรมคว�มคิดระบบย�  
         เรื่อง ก�รคุ้มครองผู้บริโภค: จ�กปัญห�ร�กหญ้�สู่ก�รแก้ปัญห�ยุค ๔.๐
คณะอนุกรรมการคัดเลือก “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะอนุกรรมการจัดงานมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ระเบียบการจัดนักเรียนแพทย์ผสมยา ศก ๒๔๕๗ 
ปฏิญญาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี ก�รขับเคล่ือนบทบ�ทวิช�ชีพเภสัชกรรม
เพื่อสังคมในศตวรรษที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๖๕๖)
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เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง
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คํานิยม คําชื่นชม และข้อคิดเห็น
จากกัลยาณมิตร
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 ขอแสดงคว�มยินดีกับเภสัชกร เด่นชัย ดอกพอง  ท่ีได้รับคัดเลือกให้รับร�งวัล

เภสัชกรดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ของมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม เป็นคว�ม

ภ�คภูมิใจอย่�งยิ่งที่มีเภสัชกรที่ทำ�ง�นในส่วนภูมิภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ  เกิดเป็น

ลูกอีส�น  เรียนที่อีส�นและยังยึดมั่นทำ�ง�นในพื้นที่อีส�นซึ่งเป็นพื้นที่ที ่ต้องก�ร

ก�รพัฒน�อีกม�กม�ยที่ได้รับร�งวัลนี้ เด่นชัยเข้�ม�เป็นนักศึกษ�รุ่นแรกของคณะ

เภสัชศ�สตร์  มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี  เร�มีประสบก�รณ์ร่วมถึงคว�มข�ดแคลน

ของคณะที่เกิดใหม่ ทั้งผู้บริห�ร อ�จ�รย์ บุคล�กร และนักศึกษ�ต้องแกร่งและอดทน

 เด่นชัยมีบุคลิกผู้นำ�ที่เด่นชัด มีคว�มเชื่อมั่นและนิ่ง เหม�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับ

หน้�ท่ีน�ยกสโมสรนักศึกษ�คณะเภสัชศ�สตร์ในขณะน้ัน  เม่ือสำ�เร็จก�รศึกษ�เภสัชศ�สตร์

ในระดับปริญญ�ตรีแล้ว ยังแสวงห�คว�มรู้อย่�งต่อเนื่องจนสำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับ

ปริญญ�โทส�ข�คุ้มครองผู้บริโภคจ�กคณะเภสัชศ�สตร์  มห�วิทย�ลัยขอนแก่น  และ

ด้วยผลง�นที่ชัดเจนด้�นคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้รับหนังสืออนุมัติ ส�ข�ก�รคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้�นย�และสุขภ�พของวิทย�ลัยก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นย�และสุขภ�พ

แห่งประเทศไทย (วคบท.) สภ�เภสัชกรรม และยังได้ปริญญ�ก�รแพทย์แผนไทยจ�ก

มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ชอีกด้วย

 ในด้�นหน้�ที่ก�รง�นนั้น เภสัชกรเด่นชัยเป็นหัวหน้�ง�นคุ้มครองผู้บริโภค

ที่โรงพย�บ�ลขุขันธ์ ม�อย่�งย�วน�น  แสดงถึงคว�มรักและต้องก�รพัฒน�ง�น

คุ้มครองผู้บริโภคอย่�งแท้จริง  จึงมีผลง�นด้�นคุ้มครองผู้บริโภคเป็นรูปธรรมม�กม�ย

และที่ชัดเจนชนิดที่เรียกว่�กัดไม่ปล่อยเลย ได้แก่ ก�รแก้ปัญห�ก�รใช้ย�สเตียรอยด์ 

และก�รรณรงค์เลิกดื่มสุร�

ศ.ดร.ภญ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๕)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๓)
ข้าราชการเกษียณ (พ.ศ. ๒๕๕๔-ปัจจุบัน)

เด่นชัย ดอกพอง  เภสัชกรผู้นำาชุมชนด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค
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 นอกจ�กก�รพัฒน�ง�นในบทบ�ทเภสัชกรแล้ว เภสัชกรเด่นชัยยังมุ่งมั่น

พัฒน�หน้�ที่ของเภสัชกรที่คุ้มครองผู้บริโภคควบคู่กับก�รพัฒน�ชุมชน โดยเฉพ�ะ

อ�ชีพช�วน�  และก�รทำ�ให้สังคมเข้มแข็ง ทำ�ให้ประช�ชนส�ม�รถดูแลสุขภ�พและ

ประกอบอ�ชีพได้อย่�งมั่นคงในวิถีชุมชน นับว่�เป็นเภสัชกรที่เป็นผู้นำ�ชุมชนที่แท้จริง

ที่ได้ใช้ส่วนง�นคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นบทบ�ทด้�นหนึ่งของวิช�ชีพเภสัชกรรมทำ�ให้

ชุมชนและสังคมได้รู้จักและเข้�ใจบทบ�ทที่สำ�คัญนี้ของเภสัชกร

 จึงเป็นผู้ที่สร้�งคว�มเชื่อมั่นให้วิช�ชีพเภสัชศ�สตร์อย่�งน่�ชื่นชมอย่�งยิ่ง  

และในฐ�นะศิษย์ที่ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งสูงนี้  จึงนำ�คว�มชื่นใจสู่ครอบครัวและ

คณ�จ�รย์  เชื่อว่�ท�งเดินข้�งหน้�ยังมีหล�ยอย่�งให้เภสัชกรเด่นชัยได้มุ่งมั่นและ

พัฒน�ต่อไป  ขอให้รักษ�คว�มดีง�มนี้และขอให้ประสบคว�มสำ�เร็จตลอดไป.
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 ในวงก�รศึกษ� มีก�รกล่�วถึง ก�รเรียนรู้นอกห้องเรียน ในวงก�รส�ธ�รณสุข

มีก�รพูดถึงโรงพย�บ�ลที่ไร้กำ�แพง ก�รคิดนอกกรอบปกติทำ�ให้เกิด “นวัตกรรม”

 มีก�รพัฒน�ในรูปแบบใหม่ๆ นำ�สู่ก�รเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

 ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ขณะที่มีเภสัชโรงพย�บ�ลชุมชนไม่ถึง ๓๐ คน โรงพย�บ�ล

ชุมชนไม่มีกรอบอัตร�กำ�ลังเภสัชกร ไม่มีฝ่�ยเภสัชกรรมในโรงพย�บ�ล มีเภสัชกร

ที่จบก�รศึกษ�จำ�นวนหนึ่งออกไปทำ�ง�นในชนบท เพ่ือแสวงห�แนวท�งใหม่ๆ ของ

วิช�ชีพ และใส่คุณค่�ให้แก่ตัวเองที่ม�กกว่�ก�รใช้อัตร�เงินเดือน ตีร�ค�คุณค่�ตนเอง

 แน่นอนว่�หลังจ�กนั้นอีก ๒๐ ปี สถ�นก�รณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่�งม�ก มีทั้ง

ก�รขย�ยจำ�นวนก�รผลิตเภสัชกร มีระบบเภสัชกรใช้ทุน มีก�รขย�ยอัตร�กำ�ลังเภสัชกร

โรงพย�บ�ลชุมชนม�กกว่� ๑ คน ในขณะที่ พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๓๓ ไม่มีโรงพย�บ�ล

ชุมชนที่มีกรอบอัตร�กำ�ลังเภสัชกร ๒ คน แม้ว่�จะเป็นโรงพย�บ�ลขน�ด ๙๐ เตียง

 เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง เป็นเภสัชกรรุ่นหลังจ�กผม ๒๐ ปี ระบบต่�งๆ และ

ภ�วะแวดล้อมย่อมแตกต่�งกัน เภสัชกรโรงพย�บ�ลชุมชนจำ�นวนม�กอยู่ในกรอบ

ก�รบริก�รของโรงพย�บ�ล  เพ่ิมคว�มเข้มข้นคุณภ�พของง�นบริก�รเภสัชกรรมท่ีดูจะ

ขย�ยตัวออกไป ท้ังต�มจำ�นวนผู้ม�รับบริก�รและอ�ณ�บริเวณของคว�มรู้ท่ีค่อยขย�ย

ออกไป ต่�งจ�กเภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ที่ก้�วออกม�รับบทบ�ทง�นด้�นชุมชน 

อย่�งโดดเด่น สมช่ือ “เด่นชัย” น่�จะเช่ือได้ว่� คว�มเป็นผู้นำ�ของเด่นชัย ได้พัฒน�ม�จ�ก

ก�รรับบทบ�ทเป็นน�ยกสโมสรนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี 

เป็นนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์รุ่นแรกของคณะเภสัชศ�สตร์ในมห�วิทย�ลัยนี้

 ก�รย้�ยจ�กโรงพย�บ�ลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ม�ยังโรงพย�บ�ลขุขันธ์

ทำ�ให้เข�ไม่ได้เป็นหัวหน้�ฝ่�ย แต่ก็อ�จจะเป็นก�รดี เพร�ะทำ�ให้เข�มีโอก�สทำ�ง�น

ภ�ยนอก ทั้งง�นคุ้มครองผู้บริโภค ง�นเภสัชกรรมชุมชน ง�นพัฒน�สุขภ�พที่อยู่

ภ�ยนอกรั้วโรงพย�บ�ล

รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์
ประธานมูลนิธิเภสัชชนบท

เภสัชกรนอกห้องยา
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 เกือบ ๒๐ ปี เต็ม หลังจบก�รศึกษ� เภสัชกรเด่นชัย ไม่ได้ย้�ยไปไหนจ�กจังหวัด

ศรีสะเกษ มีเพียงย้�ยจ�กโรงพย�บ�ลเมืองจันทร์ ม�โรงพย�บ�ลขุขันธ์เพียงครั้งเดียว

 จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่เคยเลื่องชื่อจ�ก ส�รคดีของมูลนิธิเด็ก เช่น

“เด็กกินดิน” สะท้อนคว�มย�กจน คว�มอดอย�ก จนเด็กต้องกินโป่งดิน แต่ด้วยเข�เป็นคน

พื้นถิ่น และมีจิตใจ พร้อมคว�มมุ่งมั่นจึงทำ�ให้อยู่อย่�งมีคว�มสุข พร้อมที่จะผลิตง�น

คุณภ�พ รับใช้สังคมม�ได้ตลอด ๒๐ ปี

 เมื่อภ�วะแวดล้อมอำ�นวย ไม่ต้องเป็นหัวหน้�ฝ่�ย ทั้งได้รับมอบหม�ยให้ดูแล

ง�นคุ้มครองผู้บริโภค ง�นก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก ง�นประส�น

ง�นก�รพัฒน�ส�ธ�รณสุขระดับอำ�เภอ และด้วยใจรักที่จะเป็น “เภสัชกร นอกห้องย�

”ทำ�ให้เภสัชกรเด่นชัย ได้ลมติดปีก พ�ตัวสู่ง�นที่มีคว�มชอบ มีอิทธิบ�ทสี่อยู่แล้ว

คว�มประจักษ์ในคว�มสำ�เร็จจึงปร�กฏออกม�เด่นชัด

 ในบรรด�เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมที่ได้รับร�งวัลม�ทั้งหมด “เด่นชัย” เป็นคน

ที่สองที่เป็นเภสัชกรโรงพย�บ�ลชุมชน ถือได้ว่�คณะกรรมก�รคัดเลือกได้เฟ้นตัว 

ห�เภสัชกรที่มีบทบ�ทดีเด่นสมร�งวัล

 อ�จกล่�วโดยย่อว่� เข�ได้เลือกมุ่งเป้�ของง�นที่จะแก้ปัญห�อย่�งต่อเนื่อง

รวม ๓ เร่ือง กล่�วคือ ก�รลดปัญห�ผู้ป่วยจ�กสเตียรอยด์ ก�รลดก�รบริโภคแอลกอฮอล์

ของประช�ชน และก�รเพ่ิมคุณภ�พชีวิตของช�วน� ก�รมุ่งเป้�และทำ�ง�นอย่�งต่อเน่ือง

ตลอดม� ย่อมทำ�ให้ประสบก�รณ์สะสมกล�ยม�เป็นปัญญ� ที่ใช้ในก�รแก้ปัญห�ที่

แหลมคมขึ้นเรื่อยๆ เพร�ะได้รับก�รใช้อยู่ตลอดเวล�

 ผลง�นของเด่นชัย ที่รวมก�รปฏิบัติกับคว�มรู้วิช�ก�ร จ�กก�รศึกษ�ต่อ

ทั้งปริญญ�ก�รแพทย์แผนไทย ปริญญ�โทด้�นเภสัชกรรม และ หนังสืออนุมัติวิทย�ลัย

ก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นย�และสุขภ�พแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภ�เภสัชกรรม 

ทำ�ให้คว�มรู้ของเด่นชัยได้เข้�ม�เชื่อมโยงกับก�รปฏิบัติก�รในทันที ผนวกกับหน้�ที่

ง�นด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภค และที่โดดเด่นม�กกับก�รเป็นผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน

ช�วน� ที่มีสม�ชิกถึง ๕,๐๐๐ คน และมีกิจกรรมต่อเนื่อง ทำ�ให้กล่�วได้ว่� ภก.เด่นชัย 

ดอกพอง เป็นคนของประช�ชน ทั้งคนป่วย คนทุกข์จ�กแอลกอฮอล์ และพี่น้องช�วน�

ที่เข�ร่วมทุกข์ ร่วมสุขด้วย



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑26

 จ�กคว�มเป็นม�ของชีวิตและผลง�น ที่ ภก.เด่นชัย ดอกพอง อุทิศตนเป็น

แบบอย่�ง ทั้งระหว่�งก�รเป็นนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์ และเภสัชกรโรงพย�บ�ลชุมชน 

๒ แห่ง ในจังหวัดศรีสะเกษ ย่อมทำ�ให้เชื ่อมั ่นได้ว่� เข�มีคว�มเหม�ะสมต่อก�ร

รับร�งวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้.
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 ขอแสดงคว�มชื่นชมยินดีต่อเภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ผู้ได้รับร�งวัลเภสัชกร

ดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 เภสัชกรโรงพย�บ�ลชุมชนที่ไม่ได้ทำ�หน้�ที่แค่จัดห�ย� และจ่�ยย� ใน

โรงพย�บ�ล แต่ลงไปทำ�ง�นกับชุมชนเกษตรกรรม กระดูกสันหลังของช�ติ ที่อำ�เภอ

ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 เภสัชกรที่สร้�งสรรค์ง�นคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ ง�นพัฒน�ชุมชน ง�น

คุ้มครองผู้บริโภคม�กม�ย โดยเฉพ�ะก�รรณรงค์ ซองย�ต้องมีชื่อย� กินย�ไม่รู้ชื่อย�-

อันตร�ยกว่�ที่คิด  ที่ทำ�ก�รรณรงค์อย่�งต่อเนื่อง  

 เภสัชกรท่ีประส�นง�นโครงก�รสำ�รวจสเตียรอยด์ ด้วยเคร่ืองมือต�ไว (TAWAI) 

ในเขต ๑๐ ทำ�ให้ได้ภ�พสถ�นก�รณ์ทั้งเขต และพัฒน�เครื่องมือก�รประเมินอ�ก�ร

ผิดปกติหรือติดสเตียรอยด์ ของผู้ป่วยในชุมชน รวมถึงพัฒน�ก�รเชื่อมต่อกับภ�คี

เครือข่�ยที่เกี่ยวข้อง

 เภสัชกรที่ทำ�ง�น ทั้งด้�นคุ้มครองผู้บริโภค และพัฒน�คลินิกแพทย์แผนไทย

ใน รพ.ขุขันธ์ รณรงค์ให้ประช�ชนใช้น้ำ�มันไพลท�นวดบรรเท�อ�ก�รปวดเมื่อย

แทนย�ชุด

 เภสัชกร ที่ก่อตั้งสถ�บันช�วน� ร่วมประส�นสองง�นสำ�คัญ ทั้งก�รพัฒน�

ด้�นสุขภ�พ และพัฒน�สังคมชุมชนเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มคุณภ�พชีวิตของช�วน�ให้มี

สุขภ�พใจเข้มแข็ง

 เภสัชกรที่มีคว�มเป็นผู้นำ� เป็นที่ยอมรับของบุคล�กรสุขภ�พหล�ยส�ข�  ทั้ง

แพทย์ ทันตแพทย์ และน้องๆ เภสัชกรโรงพย�บ�ลชุมชน  

 ขอให้ทำ�คว�มดีง�มนี้ต่อๆ ไป.  

ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง : 

เภสัชกรชาวนา ผู้กล้า ผู้นำา และผู้มุ่งมั่น เพื่อสังคม
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 ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  มีโอก�สได้ทำ�ง�นร่วมกับน้องๆ ในส่วนภูมิภ�ค ท้ังระดับจังหวัด

และ ระดับอำ�เภอ รวมถึงก�รๆได้ลงพื้นที่ โดยเฉพ�ะ ๔ จังหวัดที่ทำ�หน้�ที่เป็น คบ.เขต 

คือ อุบลร�ชธ�นี ศรีสะเกษ ยโสธร และ อำ�น�จเจริญ ได้เปิดมุมมองก�รทำ�ง�นในโลก

แห่งคว�มเป็นจริง  ได้ร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับน้องๆเภสัชกรใน ๔ จังหวัด

โดยเฉพ�ะเภสัชกรส�ธ�รณสุขจังหวัด และ เภสัชกรโรงพย�บ�ลชุมชน  และได้มีโอก�ส

เรียนรู้ และ ร่วมง�นกับเภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง โรงพย�บ�ลขุขันธ์ หรือ เภสัชเด่น

 ด้วยบุคลิกประจำ�ตัวท่ีไม่เปล่ียนแปลงตลอดระยะเวล�ม�กกว่� ๑๐ ปี  เภสัชเด่น

สมถะ ประหยัด สุภ�พ อ่อนน้อม ถ่อมตน เงียบๆ แต่เสียงดัง ชัดเจนท้ังนำ�้เสียงและเน้ือห�

ในก�รถ่�ยทอดเร่ืองร�วต่�งๆ พร้อมกับบุคลิกท่ีม�ดม่ันในก�รทำ�ง�น ท่ีสำ�คัญใช้งบประม�ณ

อย่�งคุ้มค่� งบประม�ณจำ�นวน ๕๐,๐๐๐ บ�ท จ�ก อย. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เภสัชเด่น

ใช้ในโครงก�รแก้ปัญห�สเตียรอยด์อย่�งรอบด้�น ทำ�ง�นเชิงคลินิก ผสมผส�นกับง�น

คุ้มครองผู้บริโภค ผลง�นที่ออกม�เป็นประโยชน์ มีคุณค่�ม�ก และ ขย�ยวงกว้�ง

เป็นต้นแบบให้หล�ยๆ พื้นท่ีนำ�ไปใช้ประโยชน์และต่อยอด เภสัชเด่นได้นำ�เสนอผลง�น

โครงก�รแก้ปัญห�สเตียรอยด์ในเวทีก�รประชุมของ อย.ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เสียงดังฟังชัด 

ข้อมูลรอบด้�น สไลด์เรียบง่�ย แต่เนื้อห�กินใจ คนฟังนิ่งเงียบตั้งใจฟัง และต�มด้วย

เสียงปรบมือด้วยคว�มช่ืนชม เภสัชเด่นถ่�ยทอดก�รแก้ปัญห�สเตียรอยด์ในระดับบุคคล

ครอบครัว และ ชุมชน ในเชิงระบบ และสรุปด้วยชีวิตจริงของป้�เก็บขยะที่ใช้ร�ยได้

ไม่ม�กจ�กขยะที่ข�ยได้ไปซื้อย�ชุดที่มีสเตียรอยด์เพื่อให้ร่�งก�ยมีแรงไปเก็บขยะเพื่อ

ยังชีพครอบครัว  ก�รถ่�ยทอดของเภสัชเด่น ทำ�ให้คนส่วนกล�งได้มองเห็นก�รทำ�ง�น

ของเภสัชกรภูมิภ�คท่ีไม่ได้จำ�กัดตัวเองกับง�น pre-marketing และ ง�น post-marketing 

แต่เป็นมิติก�รทำ�ง�นที่รอบด้�น เห็นผลลัพธ์ในก�รคุ้มครองผู้บริโภคที่ส่งผลต่อ

คุณภ�พชีวิตประช�ชนชัดเจน  

อ.ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม
อดีต คบ.เขต ๑๐ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อาจารย์ วคบท.

เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง คนดีที่มุ่งมั่น
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 ก�รทำ�ง�นของเภสัชเด่น เน้นก�รทำ�ง�นท่ีต่อเน่ือง ก�รขย�ยเครือข่�ย เน้นก�รมี

ส่วนร่วมโดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงจ�กกลุ่มเป้�หม�ย ไม่เน้นก�รเป็นพระเอก แต่ใช้ภ�วะผู้นำ�

ในก�รเช่ือมร้อยและขับเคล่ือนก�รทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบและต่อเน่ือง มีคว�มส�ม�รถ

ในก�รสื่อส�ร รวมทั้งปร�กฏในสื่อต่�งๆ  ใช้ข้อคว�มที่กระชับ จำ�ง่�ย เข้�ใจไม่ย�ก

ไม่ว่�จะเป็น “ย�ท่ีดีต้องไม่ออกฤทธ์ิหวือหว�-ทันทีทันใด” หรือ ก�รรณรงค์เพ่ือลดปัญห�

อันตร�ยจ�กก�รใช้ย�ด้วยประโยคท่ีกระชับ มีภ�พส่ือท่ีเข้�ใจง่�ย “ซองย�ต้องมีช่ือย�” 

มีก�รขย�ยไปในหล�ยพื้นที่หล�ยจังหวัด

 เภสัชเด่นได้เข้�ฝึกอบรม “หลักสูตรก�รฝึกอบรมเป็นผู้มีคว�มรู้คว�มชำ�น�ญ

ในก�รประกอบวิช�ชีพเภสัชกรรมส�ข�ก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นย�และสุขภ�พ ปี

ก�รศึกษ� พ.ศ. ๒๕๕๗” ของวิทย�ลัยก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นย�และสุขภ�พแห่ง

ประเทศไทย (วคบท.) สภ�เภสัชกรรม ซึ่งเป็นรุ่นที่ ๑ ของ วคบท. และสอบผ่�นทั้ง

ก�รสอบข้อเขียน และ สอบป�กเปล่� ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงคว�มรู้คว�มชำ�น�ญ

ในก�รประกอบวิช�ชีพเภสัชกรรม ส�ข�ก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นย�และสุขภ�พ    

 ตลอดเวล�ก�รฝึกอบรม เภสัชเด่นมีคว�มตั้งใจ และ มุ่งมั่นในง�นทุกชิ้นที่ทำ� 

และเห็นชัดเจนว่�ได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รทำ�ง�น แต่บุคลิกยังนิ่งเหมือนเดิม  เภสัช

เด่นโทรศัพท์ม�ปรึกษ�เรื่องคดีที่ดำ�เนินก�รอยู่หน้�ง�น ปรึกษ�ด้วยคำ�พูดเรียบๆ เน้น

คว�มครบถ้วนของข้อมูล  ขณะที่คนให้คำ�ปรึกษ�รู้สึกตื่นเต้น แสดงถึงคว�มส�ม�รถ

ในก�รควบคุมสถ�นก�รณ์ต่�งๆได้เป็นอย่�งดี

 เภสัชเด่นได้รับร�งวัลเชิดชูหล�ยร�งวัล สำ�หรับร�งวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อ

สังคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” ซึ่งเป็นร�งวัลระดับช�ติในครั้งนี้  เป็นก�รยืนยันว่�ผลง�นเพื่อ

ผู้บริโภคและประช�ชนที่เภสัชเด่น มุ่งมั่น ทุ่มเท มีก�รพัฒน�รูปแบบที่หล�กหล�ย 

ทำ�อย่�งต่อเนื่องม�ตลอด เป็นสิ่งที่มีคุณค่�ยิ่ง และ เชื่อมั่นว่�คว�มทุ่มเทต่�งๆจะเพิ่ม

ม�กขึ้น ผลง�นจะทวีคว�มเข้มข้น เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และ สังคมตลอดไป.
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 ทุกกิจกรรม ทุกโครงก�ร ที ่เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ลงปฏิบัติหน้�ที ่ 

ท่�นให้คว�มสำ�คัญกับหน่วยง�นทุกภ�คส่วน ให้คว�มสำ�คัญก�รปฏิบัติง�นแบบมี

ส่วนร่วม  โดยเฉพ�ะคณะสงฆ์อำ�เภอขุขันธ์ ท่�นเข้�พบเพื่อห�รือและขอคำ�ปรึกษ�

กับเจ้�คณะอำ�เภอขุขันธ์ทุกครั้ง  โดยเฉพ�ะกิจที่มีบทบ�ทพระสงฆ์เข้�ม�มีส่วนร่วม 

คณะสงฆ์อำ�เภอขุขันธ์ปฏิบัติง�นร่วมกับเภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ในฐ�นะภ�คีเครือข่�ย

ประช�สังคมขุขันธ์  ได้ร่วมกันขับเคล่ือนกิจกรรมต่�งๆ จนเป็นผลสำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์

ทุกครั้งไป  ก�รปฏิบัติหน้�ที่เภสัชกร ท่�นส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่เพื่อสังคมทุกภ�คส่วน 

ได้อย่�งดีเด่น ถึงพร้อมด้วยจริยธรรมและจรรย�บรรณแห่งวิช�ชีพอย่�งแท้จริง

 ในโอก�สสำ�คัญนี้ ที่ท่�นได้รับคัดเลือกเป็นเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ อ�ตม�ภ�พในน�มคณะสงฆ์อำ�เภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ขออนุโมทน�

แสดงคว�มยินดีกับคว�มดีท่ีท่�นได้ต้ังใจปฏิบัติเพ่ือสังคมม�โดยตลอด ขอคุณง�มคว�มดี

นี้จงอยู่คู่กับท่�น ครอบครัวและหน่วยง�นของท่�นตลอดไปเทอญ.

พระครูพิศิษฏ์ธรรมานุศาสก์ (วิจิตร วีตราโค)
เจ้าคณะอำาเภอขุขันธ์
ประชาสังคมขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

เภสัชกรที่ตั้งใจปฏิบัติเพื่อสังคมมาโดยตลอด
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 ขอแสดงคว�มยินดีในร�งวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ทำ�ให้วิช�ชีพ

ได้รับทร�บคว�มดีง�มของบุคล�กรในวิช�ชีพเภสัชกรรม นำ�ม�ซึ่งคว�มภ�คภูมิใจ

แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 ในมุมมองของอ�จ�รย์ที่มีโอก�สได้เกี่ยวข้องกับ ภก.เด่นชัย ดอกพอง ตั้งแต่

เป็นนักศึกษ�ปริญญ�โท หลักสูตรวิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�ก�รคุ้มครองผู้บริโภค

และก�รจัดก�รด้�นสุขภ�พ ในขณะน้ัน ภก.เด่นชัย  มีคว�มโดดเด่นซ่ึงอยู่ในคว�มทรงจำ�

หล�ยเรื่องที่น่�ชื่นชมดังเช่นคว�มสุภ�พ และอ่อนน้อม  พร้อมรับฟัง ก่อนที่จะเสนอ

คว�มเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อร่วมกันคิด และร่วมกันตัดสินใจ  ซึ่งอ�จ�รย์

แอบคิดเองในใจว่� นี่แหละคือนักประช�ธิปไตยตัวจริง

 ถ้�พิจ�รณ�ต�มหลักเศรษฐกิจพอเพียง ต�มปรัชญ�ของในหลวงรัชก�ลที่ ๙ 

ก็อ�จกล่�วได้ว่� ภก.เด่นชัย มีคุณสมบัติต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี

คว�มคิดดี รอบคอบ คำ�นึงถึงผลได้ผลเสียของผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่อคติ พย�ย�มห�ข้อมูล

เชิงประจักษ์ม�ใช้ประกอบก�รตัดสินใจและติดต�มผลง�นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง  

มีนำ้�ใจกับเพื่อนๆและผู้ร่วมง�น รวมถึงนำ�หลักพุทธศ�สน�ม�ใช้กับชีวิตประจำ�วัน  

จะไม่เคยได้ยินว่� ภก.เด่นชัย กล่�วร้�ยให้กับผู้ใด อันนับได้ว่� เป็นผู้หน่ึงท่ีมีว�จ�บริสุทธ์ิ

 ก่อนตัดสินใจที่จะรับปฏิบัติง�น  ภก.เด่นชัยจะไตร่ตรอง และห�ข้อมูลใน

เบื้องต้นประกอบก�รตัดสินใจก่อนเสมอ แต่เมื่อรับแล้ว ก็ตั้งใจปฏิบัติอย่�งเต็มที่ 

ไม่ว่�จะเป็นง�นที่ย�กหรือง่�ยจนหล�ยคนมองข้�มไป หล�ยชิ้นง�นของ ภก.เด่นชัย 

รับผิดชอบเป็นง�นที่เกี่ยวข้องกับผู้คนที่หล�กหล�ยอ�ชีพและง�นในชุมชน ซึ่งมี

ปัจจัยท�งสังคมม�เกี่ยวข้องม�ก ง�นเหล่�นี้เป็นง�นที่ใช้เวล�น�นและต้องก�รคว�ม

รศ.ดร.ภญ.สุพัตรา  ชาติบัญชาชัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เภสัชกรขับเคลื่อนทางสังคม ที่ควรยกย่องและเป็นต้นแบบ
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ต่อเนื่อง ไม่มีวันสิ้นสุด แม้ว่�ปัญห�ที่เคยมีจะถูกแก้ไขไปแล้วก็ต�ม แต่ปัญห�ใหม่

ก็จะม�แทนปัญห�เดิมอีกเป็นพลวัต  ซึ่ง ภก.เด่นชัย มีคว�มโดดเด่นในคว�มเป็น

ผู้นำ�ในกิจกรรมดังกล่�ว มีหัวใจของก�รเป็นนักเสริมพลัง โดยนำ�คว�มรู้ที่มีอยู่เข้�ไป

ขับเคลื่อนโดยวิธีก�รแลกเปลี่ยน และทำ�คว�มเข้�ใจม�กกว่�จะเป็นก�รสอน จึงอ�จ

กล่�วได้ว่� เป็นเภสัชกรที่มีทั้งคว�มรู้และคว�มส�ม�รถในก�รขับเคลื่อนท�งสังคม ที่

ควรยกย่องและเป็นต้นแบบที่ดีแก่วงก�รเภสัชกรรมและวงก�รด้�นส�ธ�รณสุขอีก

ท่�นหนึ่ง.
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 ในฐ�นะที่ดิฉันเคยเป็นอ�จ�รย์สอนนักศึกษ�เด่นชัย ดอกพอง ในสมัยที่เรียน

ปริญญ�ตรีท่ีคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี เภสัชกรเด่นชัยเป็นศิษย์รุ่นท่ี ๑

ซึ่งเป็นรุ่นบุกเบิกของคณะฯ เด่นชัยเป็นศิษย์ที่มีคว�มมุ่งมั่น อุตส�หะในก�รเรียน และ

ฉ�ยแววโดดเด่นในก�รเป็นผู้นำ�ด้�นกิจกรรม โดยเฉพ�ะกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม 

ด้วยบุคลิกและอุปนิสัยของเด่นชัยที่มีจิตส�ธ�รณะ ทำ�ง�นอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของ

ส่วนรวมม�กกว่�ประโยชน์ส่วนตน เภสัชกรเด่นชัยจึงมีผลง�นก�รทำ�ง�นด้�นพัฒน�

ชุมชนและสังคมม�อย่�งต่อเน่ืองท้ังน้ี คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นีได้เชิญ

เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ม�เป็นอ�จ�รย์พิเศษเพื่อถ่�ยทอดประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น 

อุดมก�รณ์ ตลอดจนเป็นต้นแบบให้แก่นักศึกษ� ต้ังแต่ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน

รวมทั้งได้มอบ “ร�งวัลศิษย์เก่�ดีเด่นของคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี 

ด้�นพัฒน�ชุมชนและสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๕” และ “ร�งวัลศิษย์เก่�ดีเด่นของ

คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ด้�นพัฒน�วิช�ชีพ ส�ข�ส�ธ�รณสุข

ชุมชน ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๗” 

 นอกจ�กน้ีคณะเภสัชศ�สตร์ส�มสถ�บันในภ�คอีส�น ประกอบด้วย มห�วิทย�ลัย

ขอนแก่น มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม และมห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ได้พร้อมใจกันมอบ 

“ร�งวัลเภสัชกรคนดีศรีอีส�น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” ให้แก่เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง 

ด้วยคว�มภ�คภูมิใจร่วมกัน

 ดิฉันขอชื่นชมยินดีกับเภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ที่ได้รับก�รยกย่องจ�กมูลนิธิ

เภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม ให้เป็น “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑”

นับว่�เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง มีผลง�นท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้�งระดับประเทศ

 และยังเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เภสัชกรไทยอีกด้วย.

ผศ.ดร.ภญ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เภสัชกรที่มีผลงานเพื่อสังคมระดับประเทศ 

และเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เภสัชกรไทย
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 เด่นชัย ดอกพอง เป็นลูกศิษย์รุ่นที่ ๑ ของคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

อุบลร�ชธ�นี เร่ิมเข้�ศึกษ�ท่ีคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นีในปี พ.ศ. ๒๕๓๗

ในเวล�นั้นผมยังทำ�ง�นเป็นเภสัชกรที่โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี มห�วิทย�ลัยมหิดล 

แต่ด้วยชะต�ชีวิตทำ�ให้ผมได้เริ่มรู้จักกับลูกศิษย์คนนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นปีที่

เด่นชัยกำ�ลังศึกษ�ในช้ันปีท่ี ๔ เน่ืองจ�กผมได้รับทุนจ�กคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

อุบลร�ชธ�นีเพื่อศึกษ�ต่อระดับปริญญ�โท ณ คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล 

และสำ�เร็จก�รศึกษ�กลับม�ทำ�ง�นต�มระยะเวล�ที่ได้ใช้ในก�รเล่�เรียนที่คณะ

เภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นีในปีเดียวกันนั่นเอง ในปีนั้นผมต้องรับผิดชอบ

ดูแลอ�จ�รย์พิเศษที่ท�งคณะฯ เชิญม�สอนในร�ยวิช�ของส�ยเภสัชศ�สตร์สังคม

และก�รบริห�ร รวมถึงสอนวิช�ต่�งๆ ของส�ยเภสัชศ�สตร์สังคมและก�รบริห�รด้วย

ตนเอง ซึ่งในเวล�นั้นมีอ�จ�รย์ในส�ข�นี้เพียงคนเดียว จึงไม่เป็นที่น่�แปลกใจว่�

ผมต้องเจอกับเด่นชัยและลูกศิษย์รุ่น ๑ ทุกวัน

 ตลอดเวล�ที่ได้ทำ�ง�นในช่วงนั้น ผมได้สังเกตเห็นตลอดเวล�ที่เด่นชัย ดอก

พองได้เล่�เรียนอยู่ในรั้วมห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ว่�เป็นนักเรียนที่ดี มีคว�มตรงต่อ

เวล� มีคว�มอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมม�ค�รวะ มีคว�มขยันมั่นเพียร มีคว�มประหยัด

มัธยัสถ์ อีกทั้งยังมีคว�มเป็นผู้นำ� กล้�คิดกล้�แสดงออก ผมจึงไม่แปลกใจเลยที่เพื่อนๆ 

ในชั้นปีจะนึกถึงชื่อเด่นชัย ดอกพองเป็นอันดับแรก ในคร�วที่ต้องเสนอชื่อเพื่อ

เป็นตัวแทนรุ่นในก�รทำ�กิจกรรมอะไรสักอย่�งของชั้นปีและของคณะเภสัชศ�สตร์ 

เด่นชัย ดอกพองจึงได้รับเลือกเป็นน�ยกสโมสรนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

อุบลร�ชธ�นี

อ.ดร.ภก.แสวง วัชระธนกิจ
อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เภสัชกรผู้ทรงคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติ
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 หลังสำ�เร็จก�รศึกษ�เภสัชศ�สตรบัณฑิต เภสัชกรเด่นชัย ดอกพองได้ทำ�ต�ม

ปณิธ�ณของตนเองท่ีต้ังไว้ คือ ก�รทำ�ง�นเป็นเภสัชกรรับใช้สังคม เป็นเภสัชกรชดใช้ทุน

ในถิ่นอีส�นบ้�นเกิดตั้งแต่จบก�รศึกษ� นอกจ�กนี้เภสัชกรเด่นชัยยังให้คว�มสำ�คัญ

กับภูมิปัญญ�ไทย ไม่ทิ้งร�กเหง้�ของคว�มเป็นไทย ได้ศึกษ�ต่อในส�ข�วิช�แพทย์

แผนไทยเพื่อผสมผส�นคว�มรู้ตะวันตกและตะวันออกเข้�ด้วยกัน โดยมีเป้�หม�ย

เพื่อพัฒน�ชุมชน สังคม คุณภ�พชีวิตของประช�ชนช�วไทย นับว่�เป็นก�รทำ�ต�มพ

ระร�ชดำ�รัสของในหลวงรัชก�ลที่ ๙ ได้อย่�งดียิ่ง

 ในหน้�ท่ีก�รทำ�ง�นเภสัชกรเด่นชัย ดอกพองได้มุ่งม่ันพัฒน�ง�นคุ้มครองผู้บริโภค

อันเป็นหัวใจสำ�คัญของก�รพัฒน�ชุมชนอย่�งยั่งยืน ทำ�ให้บทบ�ทของเภสัชกรในด้�น

คุ้มครองผู้บริโภคเป็นท่ียอมรับจ�กสังคม เช่น ก�รจัดก�รสเตียรอยด์โดยเครือข่�ยชุมชน

ตำ�บลศรีตระกูล อำ�เภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ก�รรณรงค์ประเพณีแซนโฎนต�ปลอดเหล้�

รวมทั้งจัดตั้งสถ�บันวิจัยช�วน�เพื่อให้ช�วน�มีคว�มรู้และคว�มส�ม�รถในก�รพึ่งพ�

ตนเองได้ต�มปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชก�ลที่ ๙ จนผลง�นที่เป็นที่

ประจักษ์และยอมรับในวงก�รส�ธ�รณสุข ดังนั้นผมจึงไม่แปลกใจที่ลูกศิษย์คนนี้จะได้

รับร�งวัลต่�งๆ อย่�งม�กม�ยตลอดชีวิตก�รทำ�ง�น แม้ว่�บ�งครั้งเภสัชกรเด่นชัย

เคยปฏิเสธร�งวัลต่�งๆ เหล่�นั้น แต่ท้�ยที่สุดคนทำ�ดี ย่อมมีคนเห็นคุณค่� และ

ย่อมได้ดี ผมจึงรู้สึกปล�บปลื้มใจเป็นอย่�งยิ่งที่ลูกศิษย์คนหนึ่งได้สร้�งผลง�นอันทรง

คุณค่�ให้กับสังคมและประเทศช�ติอย่�งม�กม�ย

เด่น ที่ใจใฝ่สร้�ง ท�งดี

ชัย ชนะที่มี ม�กล้น

ดอก ผลพัฒน� ม�ให้

พอง เพิ่มผลเพื่อ สุขได้ ใช้ย�

    ถือกำ�เนิด ถิ่นแคว้น แดนอีส�น ปณิธ�น สืบต่อ ง�นพ่อหลวง

      ผลประโยชน์ ม�กล้น คนทั้งปวง           ไทยโชติช่วง มีคนดี ที่ภูมิใจ

    รักผู้คน แผ่นดิน  ถิ่นกำ�เนิด     ได้ก่อเกิด ง�นชุมชน ผลยิ่งใหญ่

      แจ้งประจักษ์ วงก�ร ง�นทั่วไป              คุณค่�ให้ แก่สังคม สมใจเอย.
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 เด่นชัย ดอกพอง เป็นนักศึกษ�รุ่นแรกของคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

อุบลร�ชธ�นี ในสมัยน้ันมีนักศึกษ�ไม่ม�กนักในแต่ละรุ่น และอ�จ�รย์ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง

เริ่มต้นชีวิตก�รทำ�ง�น ทำ�ให้สนิทสนมรู ้จักกันเป็นอย่�งดี เด่นชัยเป็นนักศึกษ�ที่มี

คว�มประพฤติเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ใช่คนพูดเก่งแต่พูดจ�สุภ�พมีหลักก�ร 

มีคว�มรับผิดชอบและเป็นผู้ใหญ่กว่�เพ่ือนในวัยเดียวกัน แต่ท่ีเห็นเด่นชัดและแตกต่�ง

จ�กเพื่อนๆ ก็คือ เข�มีแววมุ่งมั่นในก�รทำ�ง�นเพื่อสังคมและผู้อื่นม�ตั้งแตส่มัยเรียน 

เด่นชัยฉ�ยแววคว�มเป็นผู้นำ�และให้คว�มสำ�คัญกับกิจกรรมของคณะอยู่เสมอ เคยดำ�รง

ตำ�แหน่งน�ยกสโมสรนักศึกษ� และประธ�นชมรมศิษย์เก่�ของคณะเภสัชศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี  เม่ือจบก�รศึกษ� เภสัชกรเด่นชัยได้รับร�ชก�ร ณ โรงพย�บ�ล

ในจังหวัดท่ีเป็นบ้�นเกิด คือจังหวัดศรีสะเกษ อันเป็นจุดเร่ิมต้นของก�รทำ�ง�นเพ่ือสังคม

นอกจ�กนี้ เด่นชัยยังเป็นผู้ใฝ่รู้และพัฒน�ตนเองอยู่เสมอ โดยเข้�ศึกษ�ต่อด้�นก�ร

แพทย์แผนไทย และก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นย�และสุขภ�พ อันเป็นก�รเสริมสร้�ง

ศักยภ�พในก�รทำ�ง�นด้�นวิช�ชีพและสังคมได้เป็นอย่�งดี ผลจ�กก�รทำ�ง�นอย่�ง

เต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถและต่อเนื่อง ตั้งแต่ก�รจัดก�รปัญห�ผู้ป่วยที่ติดสเตียรอยด์

และก�รรณรงค์ให้เขียนชื่อย�บนซองย�เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรม ทำ�ให้คนในชุมชนเริ่ม

ตื่นตัวและตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของชื่อย� และปัญห�ก�รใช้ย�อย่�งไม่เหม�ะสม 

จนมีก�รขย�ยพื้นที่รณรงค์อย่�งกว้�งม�กขึ้น 

 ง�นของเด่นชัยเร่ิมขย�ยขอบเขตเป็นก�รทำ�ง�นเพ่ือสังคมในเชิงรุกม�กย่ิงข้ึน

เช่นก�รส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนก�รลด-ละ-เลิกก�รบริโภคแอลกอฮอล์ร่วมกับ

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและหน่วยง�นในพื้นที่ ก่อให้เกิด

คว�มร่วมมือจ�กชุมชน ซึ่งมีผลช่วยลดและป้องกันผลกระทบจ�กก�รดื่มแอลกอฮอล์ 

อ.ดร.ภก.อนุวัฒน์ วัฒนพิชากูล 
ผศ.ดร.ภญ.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

“เด่นชัย”
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“เด่นชัย”
รวมถึงลดค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รบริโภคสุร�ได้ด้วย เด่นชัยเป็นคนรุ่นใหม่ที่เห็นคุณค่�ของ

ภูมิปัญญ�ไทย ทั้งในเรื่องก�รแพทย์แผนไทยและก�รเกษตร เข�เรียนรู้วิถีก�รทำ�น�

และพัฒน�วิธีคิดและแก้ปัญห�ด้วยก�รจัดก�รคว�มรู้เชิงพุทธ พร้อมถ่�ยทอดและจัดต้ัง

ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภ�พก�รประกอบอ�ชีพของเกษตรกรในหล�กหล�ย

รูปแบบ โดยมุ่งหวังพัฒน�คุณภ�พชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพ�ะกลุ่มผู้ด้อยโอก�ส

และเกษตรกรให้มีสุขภ�พดี มีร�ยได้พอเพียงในก�รดูแลตนเองและครอบครัว

 ในโอก�สที่ เภสัชกร เด่นชัย ดอกพอง ได้รับร�งวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 

ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�กมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม ขอแสดงคว�มยินดีด้วย

บทกลอนดังนี้

 แด่เด่นชัย ดอกพอง ผุดผ่องศรี เภสัชกรคนดีที่สร้�งสรรค์

มุม�นะแก้ปัญห�ส�รพัน   พร้อมยึดมั่นอุดมก�รณ์มองกว้�งไกล

 ผู้ป่วยติดสเตียรอยด์คอยรักษ� เร่งตรวจตร�ทุกพื้นที่วินิจฉัย

มุ่งขจัดปัดเป่�ให้ปลอดภัย   ย�ปลอมปนลดได้ใจสบ�ย

 รณรงค์เขียนชื่อย�ให้ผู้ป่วย  เป็นตัวช่วยจำ�แนกแยกดังหม�ย

ข้อบ่งใช้ไม่ซั้�ซ้อนจึงผ่อนคล�ย  ก�รแพ้ย�อ�จถึงต�ยรู้ได้พลัน

 รณรงค์ละเลิกเหล้�เข้�พรรษ� นโยบ�ยประส�นม�พ�ขุขันธ์

สร้�งชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงกัน  ช่วยปลอดเหล้�ก�รพนันนั้นเลิกร�

 องค์คว�มรู้พื้นบ้�นประส�นคิด ผลผลิตเพิ่มร�ยได้ไขปัญห�

สุขภ�พก�ยใจไร้โรค�   เกษตรอินทรีย์รุดหน้�กล้�ผลง�น

 ทำ�ปุ๋ยคอกแทนเคมีที่ได้ผล  สร้�งปัญญ�ให้ผู้คนเรื่องอ�ห�ร

ปลอดส�รพิษปลอดภัยทุกประก�ร  ผสมผส�นก�รพอเพียงเคียงคู่ไทย

 ชื่นชมศิษย์ เภสัช ม.อุบล  สร้�งกุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่

สมคุณค่�แห่งร�งวัลอันภูมิใจ  เชิดชูไว้คนดีศรีสังคม.



เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. 256138

นายธรรมรัฐ เตียนสิงห์
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลขนุน

“เด่นชัย” บุคคลสำาคัญย่ิงต่อความสำาเร็จ

 นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นท่ียอมรับกันว่� “บุคล�กรส�ธ�รณสุข” เป็นบุคคล

สำ�คัญย่ิงต่อคว�มสำ�เร็จในก�รจัดก�รสุขภ�พประช�ชนและก�รสร้�งเครือข่�ยให้เข้มแข็ง

แม้ในปัจจุบันจะมีส่ือและแหล่งเรียนรู้ม�กม�ยให้ประช�ชนได้เรียนและดูแลสุขภ�พตนเอง

ห�กแต่ว่�บุคล�กรด้�นส�ธ�รณสุข ยังคงมีคว�มสำ�คัญเป็นลำ�ดับแรกในก�รให้คว�มรู้

เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภ�พที่เหม�ะสม  อีกทั้ง

เป็นผู้ช้ีแนะให้เกิดกระบวนก�รคิดและมีวิจ�รณญ�ณ  ท่ีส�ม�รถเลือกรับข้อมูลส�รสนเทศ

ที่เป็นประโยชน์  

 แม้ว่�ท่�นเภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง จะมีภ�ระม�กเพียงใด ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค

ในก�รปฏิบัติง�น ห�กต้องมีพันธกิจสำ�คัญ คือ ก�รมีสุขภ�พดีของประช�ชนท่ีต้องทุ่มเท

เสียสละ และอุทิศตน ในขณะเดียวกัน บุคล�กรต้องปรับตัวให้ทันต่อคว�มเปล่ียนแปลง

ต่�งๆ ในโลกยุคโลก�ภิวัตน์ พร้อมกับก�รดำ�รงตนให้เป็นแบบอย่�งท่ีดีด้วย “จิตวิญญ�ณ

ของผู้ให้ด้วยคว�มสร้�งสรรค์” จึงเป็นท่ีน่�ยินดีที่ท่�นเภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ได้สร้�ง

คุณง�นคว�มดี คว�มศรัทธ�และเป็นที่ยอมรับของสังคมไทยตลอดม� 

 เน่ืองในว�ระอันเป็นก�รยกย่องเชิดชูเกียรติ กระผมในน�มตัวแทนผู้อำ�นวยก�ร

โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล ในเครือข่�ยบริก�รสุขภ�พอำ�เภอขุขันธ์ ขอยกย่องเชิดชู

“สุดยอดบุคล�กรผู้มีอุดมก�รณ์และผลง�นที่สร้�งสรรค์” ในปีพุทธศักร�ช 2561

ผมขอแสดงคว�มยินดีกับท่�นเภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง  ที่ได้รับร�งวัลเภสัชกรดีเด่น

เพื่อสังคม และขอเป็นกำ�ลังใจให้เพื่อนบุคล�กรส�ธ�รณสุขทุกคนที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท 

ในก�รจัดก�รสุขภ�พประช�ชนเพื่อประโยชน์ของปวงชนช�วไทยอย่�งแท้จริง

 ขออ�ร�ธน�คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล�ยดลบันด�ลให้เพื่อน

บุคล�กรส�ธ�รณสุขประสบแต่คว�มสุข มีพลังก�ยและพลังใจท่ีเข้มแข็ง เพ่ือก�รพัฒน�

ระบบก�รส�ธ�รณสุขและสุขภ�พประช�ชนตลอดไป.

เภสัชกรผู้อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือวิชาชีพ ชุมชน สังคม

 และประเทศชาติ
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 เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง เป็นเพื่อนนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์ คณะเภสัชศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี รุ่นที่ ๑ เด่นชัย ดอกพอง มีบุคลิกเป็นผู้นำ� มีคว�มมุ่งมั่น 

จริงจัง ตั้งใจในก�รทำ�ง�น เพื่อนๆ ทุกคนได้มองเห็นศักยภ�พที่โดดเด่นในส่วนนี้ของ 

เด่นชัยตั้งแต่ตอนที่เป็นนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์ เด่นชัยเข้�ร่วมกิจกรรม รวมทั้งเป็นผู้นำ�

ในก�รดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ ของส่วนรวมทั้งระดับคณะ และระดับมห�วิทย�ลัย

อย่�งเต็มที่ โดยในปีก�รศึกษ� ๒๕๔๐ ได้เป็นคณะทำ�ง�นในก�รจัดกิจกรรมบำ�เพ็ญ

ประโยชน์ของคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ในตำ�แหน่งรองประธ�นค่�ย

หมอย�สู่ชนบท เมื่อเป็นนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์ ชั้นปีที่ ๕ ได้ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกสโมสร

นักศึกษ�เภสัชศ�สตร์ ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๔๑ ซึ่งนอกจ�กจะมีผลง�นด้�นกิจกรรม

ที่ดีเด่นแล้ว  เด่นชัย ดอกพอง ยังเป็นผู้ที่มีคว�มโดดเด่นด้�นคว�มรู้ท�งวิช�ก�รโดยมี

ผลก�รเรียนในระดับที่ดีเลิศอีกด้วย 

 เมื่อสำ�เร็จก�รศึกษ�เภสัชศ�สตรบัณฑิต จ�กคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

อุบลร�ชธ�นีแล้ว เภสัชกรเด่นชัยยังคงให้คว�มอนุเคร�ะห์และเสียสละเวล�ในก�ร

ช่วยเหลือกิจกรรมต่�งๆ ของท�งคณะฯ ในฐ�นะศิษย์เก่�อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ 

ถึงแม้ว่�จะมีภ�รกิจในง�นประจำ�ด้�นอ่ืนๆ ค่อนข้�งม�กก็ต�ม โดยดำ�รงตำ�แหน่งประธ�น

ชมรมศิษย์เก่�คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ระหว่�งปี พ.ศ. ๒๕๕๑-

๒๕๕๕ ซึ่งได้ผลักดันให้มีก�รจัดง�นประชุมวิช�ก�รของชมรมศิษย์เก่�ฯ ร่วมกับคณะ

เภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้�ของศิษย์เก่� 

ก�รจัดทำ�ผ้�ป่�ส�มัคคีในน�มของชมรมศิษย์เก่�ฯ เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินกิจกรรม

ของคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ตลอดจนริเริ่มให้มีก�รจัดสรรทุน

อ.ดร.ภญ.สิริมา สุวรรณกูฎ
อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เภสัชกรผู้อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือวิชาชีพ ชุมชน สังคม

 และประเทศชาติ
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ก�รศึกษ�และทุนสนับสนุนกิจกรรมของสโมสรนักศึกษ�โดยชมรมศิษย์เก่�ฯ และ

ท�งชมรมศิษย์เก่�ฯ ยังคงมีก�รดำ�เนินก�รมอบทุนก�รศึกษ�แก่คณะฯ เป็นประจำ�ทุกปี 

อย่�งต่อเน่ืองม�จนถึงปัจจุบัน อีกท้ังยังได้จัดทำ�ร่�งข้อบังคับก�รก่อต้ังสม�คมศิษย์เก่�ฯ

และผลักดันให้มีก�รจัดต้ังสม�คมศิษย์เก่�คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี 

 ในปัจจุบัน เภสัชกรเด่นชัยก็ยังคงเป็นที่ปรึกษ�ให้คณะทำ�ง�นในก�รจัด

กิจกรรมของศิษย์เก่� และร่วมกิจกรรมต่�งๆ ของคณะฯและชมรมศิษย์เก่�อย่�งเต็มที่ 

จ�กผลง�นคุณภ�พทุกด้�นที่เภสัชกรเด่นชัยได้อุทิศตนเพื่อคณะฯ จึงทำ�ให้เภสัชกร

เด่นชัย ดอกพอง ได้รับคัดเลือกเพื่อรับร�งวัลจ�กคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

อุบลร�ชธ�นี คือ “ร�งวัลศิษย์เก่�ดีเด่น คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี 

ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้�นพัฒน�ชุมชนและสังคม” และ “ร�งวัลศิษย์เก่�ดีเด่นของ

คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ด้�นพัฒน�วิช�ชีพ ส�ข�ส�ธ�รณสุข

ชุมชน ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๗”

 ในน�มของตัวแทนเพ่ือนๆ รุ่นท่ี ๑ คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี

ดิฉันขอแสดงคว�มชื่นชมยินดี และภูมิใจกับเภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ที่ได้รับร�งวัลที่

ทรงคุณค่�จ�กมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคมให้เป็น “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี 

พ.ศ. ๒๕๖๑” ขอเป็นกำ�ลังใจให้เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ในก�รทำ�ง�น อุทิศตนเพื่อ

สร้�งสรรค์ผลง�นที่เป็นประโยชน์แก่วิช�ชีพ ชุมชน สังคม และประเทศช�ติต่อไป.
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 ในน�มทีมง�นสม�ชิกเครือข่�ยสถ�บันวิจัยช�วน� (สวช.) และสม�ชิกทุกคน  

ขอขอบคุณท่ีคุณหมอเด่นชัย ดอกพอง ได้ม�จุดประก�ยให้ทีมสวช.ได้มีโอก�สเรียนรู้และ

ได้เข้�รับก�รอบรมโครงก�รต่�งๆ ม�กม�ย เช่น โครงก�รเจริญต�มรอยพ่อเศรษฐกิจ 

พอเพียง ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน หมูหลุมกู้ชีพ ปุ๋ยชีวภ�พ เกษตรผสมผส�น หลุมพอเพียง 

และอีกหล�กหล�ยโครงก�ร  ซึ่งทำ�ให้คุณหมอได้นำ�พ�ทีมง�นเดินหน้�อย่�งมั่นใจ

จนประสบคว�มสำ�เร็จในแต่ละง�น  

เป็นหมอดี หมอเด่น ท่ีเห็นใจ

เพ่ือนร่วมโลก ไม่ว่�ใคร สู้บ�กบ่ัน

ให้คว�มรู้ สู่ชุมชน ทุกคืนวัน

คิดสร้�งสรรค์ เพ่ือคว�มสุข ของประช�

หล�ยผลง�น สำ�เร็จได้ เพร�ะหมอเด่น

ท่ีเห็นเห็น เป็นเพร�ะมี คว�มเก่งกว่�

เก่งครองใจ ของเพ่ือนพ้อง ทุกเวล�

ดีใจท่ี ได้เกิดม� ร่วมง�นกัน

 ในโอก�สนี้  ทีมง�น และสม�ชิก สวช. ขอแสดงคว�มยินดีที่คุณหมอได้รับ

ร�งวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และขออวยพรให้คุณหมอเด่นชัย ดอกพอง จงประสบ

คว�มสำ�เร็จในทุกๆ ด้�น.

 

เครือข่ายสถาบันวิจัยชาวนา (สวช.)

เภสัชกรชาวนา
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 ผมรู้จัก ภก.เด่นชัย ดอกพอง เมื่อประม�ณเกือบยี่สิบปีที่ผ่�นม�  เด่นชัย

ม�บรรจุเป็นเภสัชกรประจำ�โรงพย�บ�ลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ตอนที่เห็นเข�

ครั้งแรกผมสัมผัสได้ว่�เข�เป็นคนที่มีบุคลิกแห่งคว�มมุ่งมั่นและตั้งใจในก�รทำ�ง�น

หล�ยคร้ังท่ีผมและเด่นชัยมีโอก�สได้ทำ�ง�นร่วมกัน ในก�รขับเคล่ือนง�นคุ้มครองผู้บริโภค

เช่น ก�รแก้ไขปัญห�สเตียรอยด์ในพื้นที่ ซึ่งถือว่�ในยุคนั้นก�รจัดก�รสเตียรอยด์เป็น

ปัญห�ที่ย�กที่จะจัดก�ร แต่ด้วยสไตล์ก�รทำ�ง�นของเด่นชัย ที่เน้นก�รเข้�ถึงแก่นแท้

ของปัญห� ก�รให้คว�มสำ�คัญของก�รสร้�งเครือข่�ยคุ้มครองผู้บริโภค จ�กที่ง�น

คุ้มครองผู้บริโภคไม่มีใครรู้จัก ไม่มีใครให้คว�มสำ�คัญ และไม่รู้ว่�ต้องทำ�เพื่ออะไร 

เด่นชัยส�ม�รถพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็น และส�ม�รถสร้�งง�น สร้�งทีมง�นให้เป็นท่ียอมรับ

ในพื้นที่ได้ 

 ผมขอแสดงคว�มยินดีกับเด่นชัย ที่ได้รับร�งวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม  

ซึ่งเป็นร�งวัลที่เหม�ะสมและคู่ควรกับบุคคลที่ทุ ่มเทในก�รทำ�ง�นเพื่อประโยชน์

ต่อสังคม  ซ่ึงทุกอย่�งมีอยู่ในตัวของเด่นชัย  ถือว่�เป็นเพชรเม็ดง�มประดับวงก�รเภสัชกร

และเป็นบุคคลตัวอย่�งในก�รดำ�เนินง�นคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นที่ภ�คภูมิใจของ

จังหวัดศรีสะเกษ

 สุดท้�ยนี้ผมขออวยพรให้เด่นชัย ประสบคว�มสำ�เร็จในหน้�ที่ก�รง�น และ

ชีวิตครอบครัว และคงคุณคว�มดี เป็นแบบอย่�งที่ดีตลอดไป. 

ภก.บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล
เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

เภสัชกรผู้มุ่งมั่นและตั้งใจในการทำางาน
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เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๑๓๒๙๗ 

ตำาแหน่ง / ที่ทำางานปัจจุบัน
 หัวหน้�ง�นคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มง�นเภสัชกรรมและก�รคุ้มครองผู้บริโภค 

 โรงพย�บ�ลขุขันธ์ อำ�เภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๓๓๑๔๐

ที่อยู่ปัจจุบัน
 ๘๔/๖-๗ หมู่ ๘ ตำ�บลหนองฉลอง อำ�เภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติและ¼ลงานดีเด่น
ของ เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง
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  ประวัติ

 เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กุมภ�พันธ์ พ.ศ.๒๕๑๗  

ที่บ้�นเลขที่ ๖๘ หมู่ ๔ ตำ�บลศรีตระกูล อำ�เภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นบุตรของ

น�ยเดียนและน�งไสว ดอกพอง  ครอบครัวมีอ�ชีพทำ�น� บนผืนน�ประม�ณ ๔๐ ไร่ 

ท่ีเป็นมรดกจ�กบรรพบุรุษ และพ่อแม่ซ้ือเพ่ิมเติม คุณปู่คุณย่�คุณต�คุณย�ยก็เป็นช�วน�

อยู่ในหมู่บ้�นซ่ึงห่�งไกลจ�กตัวอำ�เภอประม�ณ ๑๘ กิโลเมตร  พ่อและแม่ไม่ได้เรียนหนังสือ

แต่พ่อส�ม�รถอ่�นออกเขียนได้เน่ืองจ�กได้บวชเรียนท่ีวัดบ้�นไทร อำ�เภอไพรบึง ในจังหวัด

เดียวกัน   วิถีชนบทต้องเรียนรู้วิธีก�รทำ�น� เป็นก�รเรียนรู้จ�กก�รพ�ทำ�ของคนรุ่นพ่อแม่

ต่อๆ กันม� คือตอนลูกยังเล็ก พ่อแม่ก็พ�ลูกไปน� ปล่อยให้เล่นต�มประส�เด็กๆ

แต่ก็ได้ซึมซับวิถีช�วน�  เมื่อโตขึ้นหน่อย พ่อแม่ก็จะพ�ลูกๆ ไปช่วยดำ�น� และเมื่อ

ย�มพ่อแม่แก่ ลูกๆ ส�ม�รถทำ�น�ได้เองแล้ว ก็จะว�งมือและทำ�หน้�ที่คอยติดต�ม

กำ�กับ น่ีเป็นวิธีก�รสอนของช�วน�สมัยน้ัน ซ่ึงเภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ก็ได้ผ่�น

กระบวนก�รเหล่�นี้เฉกเช่นลูกช�วน�ทั่วไป

 เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง เป็นลูกช�ยคนโตของพ่อแม่ มีน้องช�ย ๑ คนและ

น้องส�ว ๑ คน พ่อแม่มีลูกทั้งหมด ๓ คน ดังนี้

 (๑) เภสัชกรเด่นชัย  ดอกพอง จบก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี คณะเภสัชศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี  ปัจจุบันทำ�ง�นที่โรงพย�บ�ลขุขันธ์ อำ�เภอขุขันธ์ จังหวัด

ศรีสะเกษ สมรสกับแพทย์หญิงชโยมนต์ ดอกพอง อ�ยุรแพทย์ ประจำ�โรงพย�บ�ล

ขุขันธ์ ซึ่งเป็นคนอำ�เภอขุขันธ์เช่นกัน ยังไม่มีบุตรธิด�
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 (๒) น�ยไพบูลย์ ดอกพอง จบก�รศึกษ�ปริญญ�โท คณะเทคโนโลยีอุตส�หกรรม 

มห�วิทย�ลัยศิลป�กร  ปัจจุบันทำ�ง�นในตำ�แหน่ง ผู้จัดก�รฝ่�ยประกันคุณภ�พ 

โรงง�นผลิตอ�ห�รที่จังหวัดสมุทรส�คร ยังไม่ได้สมรส 

 (๓) น�งอัมพิก� ดอกพอง จบก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี คณะพย�บ�ลศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยขอนแก่น  ปัจจุบันทำ�ง�นที่โรงพย�บ�ลไพรบึง อำ�เภอไพรบึง จังหวัด

ศรีสะเกษ สมรสกับ ร.ต.อ.อภิช�ติ ดวงมณี  มีบุตรส�ว ๑ คน

 เด็กช�ยเด่นชัย ดอกพอง ไม่ได้เรียนช้ันอนุบ�ล  เพร�ะสมัยน้ันโรงเรียนประถม

ประจำ�หมู่บ้�น คือ โรงเรียนบ้�นละเบิกต�ฮีงยังไม่มีชั้นอนุบ�ล  จึงได้เริ่มเข้�รับก�ร

ศึกษ�ในชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ในระหว่�งเรียนระดับประถมศึกษ� 

ได้เป็นหัวหน้�ชั้นเกือบทุกปี ขณะศึกษ�อยู่ชั้น ป.๖ ไดเ้ป็นตัวแทนโรงเรียนเข้�แข่งขัน

ตอบปัญห�วันประถมศึกษ� ได้ชนะเลิศอันดับ ๑ ของกลุ่มโรงเรียนในตำ�บลสะเด�ใหญ่ 

อำ�เภอต�อุด  ภ�ยหลังเมื่อจบชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๖ แล้ว พ่อแม่ไม่อย�กให้เรียนต่อ 

ต้องก�รให้ออกจ�กก�รศึกษ�ม�ช่วยทำ�น�

 จึงไม่ได้สมัครสอบเข้�เรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๑ ในรอบแรก แต่ด้วย

คว�มเมตต�ของคุณครูเสถียรและคุณครูบุญส่ง บุญสมย� ได้ช่วยอ้อนวอนกับพ่อแม่

และคุณต� ขอให้เด่นชัยได้เรียนต่อ จนกระทั่งทุกคนใจอ่อน  จึงได้ม�สมัครเข้�เรียนใน

รอบที่ ๒ และเป็นคนเดียวของโรงเรียนที่ได้เรียนต่อ ม.๑ ซึ่งเป็นแผนกช่�ง ไม่ใช่ส�มัญ 
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สอบได้ที่ ๑ ของห้องทุกปีอีก แต่เมื่อจบชั้น ม.๓ แล้ว พ่อแม่ก็เริ่มไม่แน่ใจอีกครั้งเรื่อง

ก�รศึกษ�ต่อ เพร�ะมีตัวอย่�งของคนในหมู่บ้�นว่� คนท่ีไปเรียนพอจบสูงๆ กลับม�อยู่

บ้�นแล้ว ทำ�น�ก็ไม่เป็น สู้คนที่ไม่เรียนไม่ได้ ประกอบกับตัวเด่นชัยเองก็เห็นใจพ่อแม่

ที่ต้องลำ�บ�ก และคิดว่�ถ้�ตนเองหยุดเรียน ก็จะมีแรงง�นม�ช่วยทำ�น�เพิ่มอีก ๑ คน 

ส�ม�รถบรรเท�ภ�ระพ่อแม่ แล้วค่อยส่งให้น้องๆ เรียนสูงๆ จะดีกว่�

 ในช่วง ๑ ปีที่หยุดเรียนม�ทำ�น� คุณพ่อได้พ�เด็กช�ยเด่นชัยทำ�ง�นทุกอย่�ง

ที่ช�วน�ต้องทำ� ด้วยมุ่งหวังจะให้ลูกช�ยเป็นช�วน�ที่ดีให้ได้ ได้แก่ ก�รไถน�ด้วยแรง

คว�ยกับคันไถ ก�รหว่�นข้�ว ก�รดำ�น� ก�รใส่ปุ๋ย ก�รดูแลระดับนำ้� เกี่ยวข้�ว ขนข้�ว 

นวดข้�ว เม่ือเสร็จส้ินจ�กกระบวนก�รทำ�น�จนได้ผลผลิตแล้ว ช�วน�สมัยน้ันจะปลูกปอ

เด่นชัยก็ไปรับจ้�งไถน�ด้วยรถไถ ไร่ละ ๑๐๐ บ�ท ถ้�คร�ดด้วย ก็ได้ไร่ละ ๑๒๐ บ�ท 

ไถได้วันละ ๕ ไร่ หลังเสร็จรับจ้�งไถน� ก็ไปซื้อคว�ยม�เลี้ยง ปลูกพริก ลงทุนขุดสระ

ขน�ดเล็กเองเพื่อให้มีนำ้�เพียงพอ (ที่น�อยู่ไกลหมู่บ้�น ไม่มีรถแมคโครไปขุดให้) 

เม่ือหมดพริกก็ปลูกหอมต่อ และเม่ือเข้�ช่วงท่ีฝนเร่ิมตก ก็จะไปรับจ้�งไถน�ให้คนอ่ืนก่อน

เม่ือหมดง�นรับจ้�งจึงม�ดูแลท่ีน�ตนเอง ซ่ึงสำ�หรับท่ีน�แปลงท่ีไกลออกไปน้ัน จะต้อง

ออกไปนอนที่น�ด้วย เพื่อไม่ต้องเสียเวล�เดินท�งไปน� สมัยนั้นต้องดำ�น�เป็นเดือนๆ 

เมื่อเสร็จจึงได้กลับบ้�น เป็นวัฏจักรของช�วน�เต็มขั้น เวล� ๑ ปีที่ต้องเป็นช�วน� 

เป็นช่วงเวล�ที่สำ�คัญม�กที่ทำ�ให้ได้เรียนรู้และเข้�ใจคว�มเป็นช�วน�อย่�งลึกซึ้ง 

ซึ่งเป็นร�กฐ�นที่นำ�ม�สู่ก�รก่อตั้งสถ�บันวิจัยช�วน�ในเวล�ต่อม�

 ในระหว่�งไปน�ทุกวัน ช่วงเช้�และเย็นๆ จะต้อนวัวคว�ยผ่�นโรงเรียนบ้�น

ละเบิกต�ฮีงทุกวัน ซึ่งอยู่ในส�ยต�ของครูเสถียร บุญสมย� โดยตลอด พอสบโอก�สที่

น้�ช�ยของเด่นชัยสอบติดได้เข้�เรียนในหลักสุตรเจ้�พนักง�นส�ธ�รณสุข ที่วิทย�ลัย

ก�รส�ธ�รณสุขสิรินธร ครูเสถียรจึงม�คุยกับพ่อแม่ว่� เด่นชัยเรียนเก่ง ถ้�ได้เรียนต่อ

ก็น่�จะมีง�นทำ�อ�จได้รับร�ชก�ร ซึ่งพ่อแม่ก็เห็นด้วย ครูเสถียร บุญสมย� จึงพ�ไป

ฝ�กเข้�เรียน ม.๔ อีกครั้ง  เพียงเทอมแรก แม้จะเพิ่งกลับม�จ�กหยุดเรียน ๑ ปี 

ก็ส�ม�รถสอบได้ที่ ๑ ของโรงเรียน และส�ม�รถจบ ม.๖ ด้วยเกรดเฉลี่ยสูงสุดของ

โรงเรียนขุขันธ์ และสอบติดโควต� คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี 
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รุ่นที่ ๑ ในปี ๒๕๓๗ ท่�มกล�งคว�มดีใจของคุณครู และพ่อแม่ เพร�ะเป็นคนแรก

ในประวัติศ�สตร์ของโรงเรียนขุขันธ์ท่ีสอบติดคณะเภสัชศ�สตร์ จึงเลือกเรียนท่ีน่ี เพร�ะ

ใกล้บ้�นและเหม�ะกับตัวเองที่ถนัดวิช�เคมี รวมทั้งมีคว�มสนใจที่จะไปอยู่จังหวัด

อุบลร�ชธ�นีที่มีวัดหนองป่�พงที่โด่งดังม�ก

 ที่คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ท่�นคณบดี คือ รศ.ดร.บังอร 

ศรีพ�นิชกุลชัย ได้ปฐมนิเทศให้โอว�ทว่� บัณฑิตจะต้องมี ๓ คุณ คือ คุณภ�พ คุณธรรม

และคุณค่�  ก�รเป็นนักศึกษ�รุ่นที่ ๑ รุ่นบุกเบิกค่อนข้�งลำ�บ�ก เพร�ะอุปกรณ์ยังไม่

พร้อม (วิช� ANATOMY ต้องไปเรียนที่มห�วิทย�ลัยขอนแก่น)  ระหว่�งเรียนได้รับทุน

ก�รศึกษ�จ�กคณะฯ จ�กมห�วิทย�ลัยและจ�กมูลนิธิเภสัชกรอุบลฯ รวมทั้งได้กู้เงิน

กองทุนกู้ยืมเพื่อก�รศึกษ� (ซึ่งได้ชำ�ระแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๕๑) ด้วยคว�มไว้ว�งใจจ�ก

เพื่อนๆ น้องๆ ในระหว่�งเรียน จึงได้เข้�ร่วมกิจกรรมและทำ�หน้�ที่สำ�คัญๆ เช่น เป็น

ประธ�นเชียร์รับน้องใหม่ ๒ ครั้ง ในช่วงปีที่ ๒ และ ๔ เป็นรองประธ�นค่�ยอ�ส�หมอ

ย�สู่ชุมชนของคณะเภสัชศ�สตร์ในช่วงปีที่ ๔ เป็นตัวแทนคณะฯเข้�ร่วมค่�ยเภสัช

ชนบทแห่งประเทศไทย ครั ้งที ่ ๑  และเป็นน�ยกสโมสรนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์ 

เมื่อศึกษ�อยู่ในชั้นปีที่ ๕   ในช่วงปิดเทอมกลับบ้�น ก็ยังช่วยพ่อแม่ไถน� รับจ้�งไถน� 

เลี้ยงวัวคว�ย  กล่�วได้ว่�เป็นนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์ช่วงเปิดเทอมและเป็นช�วน�

ช่วงปิดเทอม

	  



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑48

 หลังจ�กจบก�รศึกษ�เภสัชศ�สตร์จ�กมห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นีในปี

พ.ศ.๒๕๔๒ ได้เข้�รับร�ชก�รเป็นเภสัชกรใช้ทุนท่ีโรงพย�บ�ลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ซ่ึงมีเภสัชกร ๑ คน เป็นโรงพย�บ�ลขน�ด ๑๐ เตียง   ช่วง ๑ ปีท่ีโรงพย�บ�ลเมืองจันทร์

ต้องทำ�หน้�ที่เป็นหัวหน้�ฝ่�ยเภสัชกรรมชุมชน และประธ�นกีฬ�ของโรงพย�บ�ล

มีมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว ๑ คัน ซึ่งเป็นคันที่ใช้ต่อเนื่องตั้งแต่เรียนมห�วิทย�ลัย (คันนี้

ได้ม�เพร�ะแม่ข�ยข้�วได้ ๓ หมื่นบ�ท จึงซื้อให้ตอนเป็นนักศึกษ�ปีที่ ๓) ได้ใช้รถ

คันนี้ลงพื้นที่ทำ�ง�นชุมชนตลอด บ�งวันพี่ๆ ในสถ�นีอน�มัยขณะนั้น  ชวนเยี่ยม

หมู่บ้�นช่วงกล�งคืน  ประช�คมหมู่บ้�นทั้งเรื่องเภสัชกร ส�ธ�รณสุข อ�ชีพ ก�รกิน 

ก�รอยู่  วันเส�ร์อ�ทิตย์  ไม่ได้ขึ้นเวร  จะออกไปกับพี่ๆ สถ�นีอน�มัยลงพื้นที่ ทอดแห

ห�ปล� ท�นอ�ห�รกับช�วน�บ้�น  ตอนเย็นๆ ในบ�งวันจะถือโอก�สไปวัด ๒ แห่ง คือ 

วัดจันทว�รี  ซ่ึงเป็นวัดท่ีล้อมรอบด้วยแอ่งนำ�้  มีต้นไม้  เป็นผืนป่�ท่ีสมบูรณ์  และวัดป่�

ส�ข�หนองป่�พง

 ก�รทำ�ง�นที่นี่นอกจ�กทำ�ง�นในอำ�เภอแล้ว  ในช่วงเวล�ดังกล่�ว  เป็นช่วง

เหตุก�รณ์ทุจริตย�  และต่อเน่ืองด้วยก�รต่อสู้ตำ�แหน่งใช้ทุนน้องใหม่  เกิดเป็นตำ�แหน่ง

พนักง�นร�ชก�ร  จึงได้มีโอก�สช่วยง�นชมรมเภสัชชนบทในขณะนั้น  ทำ�ให้ได้มี
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โอก�สพบท่�นอ�จ�รย์อ�วุโส ได้แก่ ท่�นอ�จ�รย์สำ�ลี  ใจดี, อ�จ�รย์นิยด�  เกียรติยิ่ง

อังศุลี, อ�จ�รย์วิทย� กุลสมบูรณ์, อ�จ�รย์วรรณ�  ศรีวิริย�นุภ�พ และอ�จ�รย์อ�วุโส

อีกหล�ยๆ ท่�น  ทำ�ให้ได้เรียนรู้ก�รทำ�ง�นท�งสังคมด้วย 

 ในช่วงแรกไม่ได้คิดว่�จะย้�ยจ�กโรงพย�บ�ลเมืองจันทร์ เพร�ะอยู่ที่นั่นก็มี

คว�มสุขดี แต่ในช่วงปล�ยของก�รใช้ทุนนั้น ชมรมเภสัชชนบท และอ�จ�รย์สำ�ลี ใจดี 

ได้เสนอโมเดลห้องย�ชุมชนแบบไตรภ�คี เพื่อเปิดโอก�สให้เภสัชกรใช้ทุนได้แสดง

บทบ�ทก�รดูแลชุมชนในเร่ืองก�รใช้ย� จึงมีคว�มสนใจ แต่ด้วยสภ�พอำ�เภอเมืองจันทร์

ที่มีแค่ ๔ ตำ�บล คงไม่เหม�ะเพร�ะเล็กเกินไป และคิดว่�อำ�เภอขุขันธ์น่�จะเหม�ะสม

กว่� จึงได้ประส�นง�นกับหัวหน้�ฝ่�ยเภสัชกรรมชุมชน โรงพย�บ�ลขุขันธ์ คือ ภก.นพพร 

สุทธิพันธ์ เพื่อขอย้�ยตัวเองม�เพื่อจะเปิดห้องย�ชุมชนในอำ�เภอขุขันธ์ ซึ่งท่�นก็สนใจ 

และบอกว่� “ถ้�สนใจจะทำ�จริงจัง ให้ย้�ยม�ก่อน แล้วม�ดูว่�จะทำ�อะไรได้บ้�ง” 

นอกจ�กนี้ยังมีเหตุผลอีก ๒ ประก�รที่อย�กขอย้�ยคือ ประก�รแรก อย�กม�อยู่บ้�น

ดูแลพ่อแม่และญ�ติพี่น้อง ประก�รที่สองคือ เห็นว่�ก�รทำ�ง�นชุมชนต้องใช้เวล�น�น

ในก�รสร้�งต้นทุนท�งสังคมเพื่อขับเคลื่อนง�น ถ้�อยู่เมืองจันทร์ต่อก็น่�จะต้องอยู่

น�น เมื่อน�นม�กก็คงมีคว�มผูกพันจนไม่อย�กจะย้�ยแล้ว ดังนั้น จึงตัดสินใจขอย้�ย

กลับบ้�นเกิดตั้งแต่ตอนนั้น

 เดือนมิถุน�ยน ๒๕๔๓ จึงได้ย้�ยม�ปฏิบัติง�นท่ีโรงพย�บ�ลขุขันธ์ อำ�เภอขุขันธ์

เป็นอำ�เภอขน�ดใหญ่ ประช�กรประม�ณ ๑.๕ แสนคนใน ๒๒ ตำ�บล  สถ�นีอน�มัย 

๒๗ แห่ง  เดือนเมษ�ยนปีเดียวกันนี้ได้เข้�คัดเลือกเกณฑ์ทห�ร จับฉล�กได้ใบแดง

ดังนั้น เมื่อทำ�ง�นที่โรงพย�บ�ลขุขันธ์ได้ประม�ณ ๕ เดือนก็ต้องไปเป็นทห�รเกณฑ์ที่

ค่�ยอดิศร จังหวัดสระบุรี เป็นเวล� ๑ ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ลำ�บ�กม�ก เพร�ะต้องล�ออก

จ�กร�ชก�ร ไม่ได้เงินเดือนเภสัชกร ได้รับเฉพ�ะเงินเดือนทห�รประม�ณ ๑ พันกว่�บ�ท

เมื่อปลดประจำ�ก�รแล้วจึงได้ม�ปฏิบัติง�นต่อเนื่องที่โรงพย�บ�ลขุขันธ์ ในช่วงปี ๒ ปี

แรกมีเภสัชกรแค่ ๒ คน ก�รทำ�ง�นจึงค่อนข้�งหนัก ทั้งดูแลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและ

ง�นด้�นชุมชน ต่อม�ภ�ยหลังจึงมีน้องใหม่ม�เพิ่มเติม 

 ก�รทำ�ง�นที่โรงพย�บ�ลขุขันธ์นั้น ได้รับมอบหม�ยง�นหล�กหล�ยที่ท้�ท�ย

และมีโอก�สพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเน่ือง เช่น เป็นประธ�นกีฬ�อำ�เภอในก�รนำ�ทีมกีฬ�
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เข้�แข่งขันกีฬ�ส�ธ�รณสุขระดับจังหวัด ๔ ปี เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�รคณะกรรมก�ร

บริห�รคว�มเสี่ยง ๒ ปี เป็นหัวหน้�ง�นแพทย์แผนไทย ๑๒ ปี เป็นประธ�นกรรมก�ร 

๕ ส ๓ ปี เป็นประธ�นกรรมก�รป้องกันและควบคุมก�รติดเชื้อ ๒ ปี เป็นประธ�น

คณะกรรมก�รวิจัยและก�รจัดก�รคว�มรู้ ๒ ปี เป็นหัวหน้�คลังวัสดุก�รแพทย์ ๒ ปี 

และง�นอื่นๆ

 เด่นชัยระลึกเสมอว่�ตนเองเคยได้รับโอก�สและทุนก�รศึกษ�จ�กคณะ

เภสัชศ�สตร์ม�อย่�งต่อเนื่อง ดังนั้น จึงยินดีเมื่อเพื่อนๆและน้องๆ ขอให้ทำ�หน้�ที่

ประธ�นชมรมศิษย์เก่�คณะเภสัชศ�สตร์ ม.อุบลร�ชธ�นี เป็นเวล� ๒ สมัย ในช่วงปี

พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๕  ได้ร่วมมือกับบรรด�ศิษย์เก่� คณ�จ�รย์ และกลุ่มเภสัชกรจังหวัด

อุบลฯจัดกองผ้�ป่�และจัดง�นคืนสู่เหย้� เพื่อห�ร�ยได้สำ�หรับประกอบกิจกรรมต่�งๆ

ของคณะฯ เช่น ก�รจัดทำ�พระพุทธรูปประจำ�คณะฯ ก�รให้ทุนก�รศึกษ�แก่นักศึกษ�

เภสัชศ�สตร์  

 ในระหว่�งทำ�ง�นที่โรงพย�บ�ลขุขันธ์  เกิดเหตุก�รณ์คุณต� คุณย�ยเสียชีวิต  

จึงได้บวชหน้�ไฟ ๒ รอบ  และในปี ๒๕๔๙  ได้ล�บวช ๑๕ วัน  ณ วัดป่�โนนกุดหล่ม  

เมื่อสึกออกม�ทำ�ง�นต่อ  ได้มีโอก�สเป็นเจ้�ภ�พจัดกฐินส�มัคคี  เพื่อนำ�งบประม�ณ

ไปใช้บำ�รุงพระพุทธศ�สน�
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ประวัติการศึกษา

 ปีที่จบการศึกษา ระดับและสถาบัน

 พ.ศ. ๒๕๓๐ ประถมศึกษ� โรงเรียนบ้�นละเบิกต�ฮีง จังหวัดศรีสะเกษ

 พ.ศ. ๒๕๓๓ มัธยมศึกษ�ตอนต้น โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 พ.ศ. ๒๕๓๗ มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 พ.ศ. ๒๕๔๒ เภสัชศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี (รุ่นที่ ๑)

 พ.ศ. ๒๕๔๙ แพทย์แผนไทยบัณฑิต มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช 

 พ.ศ. ๒๕๕๓  วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�ก�รคุ้มครองผู้บริโภคและ

   จัดก�รสุขภ�พมห�วิทย�ลัยขอนแก่น

 พ.ศ. ๒๕๕๘ หนังสืออนุมัติแสดงคว�มรู้คว�มชำ�น�ญในก�รประกอบ

   วิช�ชีพเภสัชกรรม

   ส�ข�ก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นย�และสุขภ�พ 

   วทิย�ลัยก�รคุ้มครอง ผู้บริโภคด้�นย�และสุขภ�พแห่ง

   ประเทศไทย (วคบท.) สภ�เภสัชกรรม  
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ประวัติการฝึกอบรม
 พ.ศ. ๒๕๕๑ Regional Conference on Revitalizing Primary 

   Health Care

 พ.ศ. ๒๕๕๗ ประชุมวิช�ก�รวิทย�ลัยก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นย�และ

   สุขภ�พแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ณ กรุงเทพมห�นคร

 พ.ศ. ๒๕๕๙ ก�รผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภ�พสูง

 พ.ศ. ๒๕๕๙ ประชุมวิช�ก�รก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นสุขภ�พ ณ 

   กรุงเทพมห�นคร

ประวัติการทำางาน
 พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓ หัวหน้�ฝ่�ยเภสัชกรรมชุมชน โรงพย�บ�ลเมือง

    จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

 พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔  ทห�รเกณฑ์ค่�ยอดิศร จังหวัดสระบุรี

 พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๙ หัวหน้�ง�นแพทย์แผนไทย โรงพย�บ�ลขุขันธ์

 พ.ศ. ๒๕๔๔ - ปัจจุบัน หัวหน้�ง�นคุ้มครองผู้บริโภค โรงพย�บ�ลขุขันธ์ 

    จังหวัดศรีสะเกษ
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บทบาท/หน้าที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
 • โรงพยาบาลขุขันธ์

 ๑) หัวหน้�ง�นคุ้มครองผู้บริโภค ฝ่�ยเภสัชกรรมชุมชนและก�รคุ้มครองผู้บริโภค

 ๒) ประธ�นกรรมก�รพัฒน�บุคล�กร รพ.ขุขันธ์

 ๓) กรรมก�รและเลข�นุก�รเครือข่�ยประส�นง�นส�ธ�รณสุขอำ�เภอขุขันธ์

 ๔) กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�รของคณะกรรมก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต

     ระดับอำ�เภอ

 ๕) หัวหน้�ง�นแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๐

 • ระดับภาค/เขต/จังหวัด/ประเทศ

 ๑) รองประธ�นกรรมก�รพัฒน�เภสัชกรรมปฐมภูมิ เขต ๑๐

 ๒) กรรมก�รพัฒน� Service Plan ส�ข�แพทย์แผนไทย จังหวัดศรีสะเกษ

 ๓) ผู้ประส�นง�นโครงก�รก�รจัดก�รสเตียรอยด์โดยชุมชน เขต ๑๐
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 • มหาวิทยาลัย

 ๑) อ�จ�รย์พิเศษคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี 

     พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

 ๒) ประธ�นชมรมศิษย์เก่�คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี 

     พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕

 ๔) ผู้จัดก�รโครงก�รเสริมสร้�งศักยภ�พเครือข่�ยทันตะ-เภสัชบุคล�กรใน

     ก�รทำ�ง�นระบบสุขภ�พชุมชน สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 

     (สสส.) พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ 

 ๕) ผู้ประส�นง�นเครือข่�ยรณรงค์ “ซองย�ต้องมีชื่อย�” ภ�ยใต้โครงก�ร

     เสริมสร้�งศักยภ�พเครือข่�ยทันตะ-เภสัชบุคล�กรในก�รทำ�ง�นระบบ

     สุขภ�พชุมชน สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) 

     พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕

 ๖) กรรมก�รสถ�บันวิช�ก�รเพื่อก�รพัฒน�ระบบสุขภ�พชุมชน 

     พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๒

 ๗) กองบรรณ�ธิก�รว�รส�รโรงพย�บ�ลชุมชน คอลัมน์เภสัชชนบท 

     พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐

 ๘) กรรมก�รชมรมเภสัชชนบท พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘
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 สมาชิกของชมรมหรือสมาคม

 ๑) ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยช�วน� (สวช)  

 ๒) ผู้ประส�นง�นเครือข่�ยประช�สังคมขุขันธ์

 ๓) ประธ�นกองทุนหมูกู้ชีพและกองทุนวัว เครือข่�ยสถ�บันวิจัยช�วน�

 ๔) ผู้ประส�นง�นเครือข่�ยลดละเลิกแอลกอฮอล์ อำ�เภอขุขันธ์

 ๕) ผู้ประส�นง�นโครงก�รเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่� พื้นที่อีส�นใต้ เพื่อช่วยเหลือ

     ผู้ด้อยโอก�สในสังคม

 ๖) ผู้ประส�นง�นเครือข่�ยจิตอ�ส�ประช�รัฐ อำ�เภอขุขันธ์

 ๗) ที่ปรึกษ�ชมรมคนใจเพชร อำ�เภอขุขันธ์

 ๘) ที่ปรึกษ�เครือข่�ยนักวิจัยช�วน� อำ�เภอขุขันธ์

 ๙) กรรมก�รศูนย์ฝึกอ�ชีพชุมชน อำ�เภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

     พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
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รางวัลที่ได้รับ
 ๑) ผลง�นวิช�ก�รดีเด่น กระทรวงส�ธ�รณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง ก�รจัดก�ร

สเตียรอยด์โดยเครือข่�ยชุมชนตำ�บลศรีตระกูล อำ�เภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 ๒) ๑ ใน ๑๒ เครือข่�ยคนทำ�ดี โครงก�รโอสถสภ�เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่� จ�ก

มูลนิธิโอสถสภ� พ.ศ. ๒๕๕๔

 ๓)  ศิษย์เก่�ดีเด่นด้�นพัฒน�ชุมชนและสังคม จ�กคณะเภสัชศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี พ.ศ. ๒๕๕๕  

 ๔) ศิษย์เก่�ดีเด่นด้�นพัฒน�วิช�ชีพ ส�ข�ส�ธ�รณสุขชุมชน เนื่องในง�น

“สองทศวรรษแห่งคว�มภูมิใจ คืนสู่เหย้�ช�วเภสัชฯ ม.ทร�ย” จ�กคณะเภสัชศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๕) ศิษย์เก่�คนดีศรีขุขันธ์ จ�กโรงเรียนขุขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๖) บุคล�กรส�ธ�รณสุขดีเด่น จังหวัดศรีสะเกษ จ�กมูลนิธิส�ธ�รณสุขจังหวัด

ศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๗) เภสัชกรคนดีศรีอีส�น จ�กคณะเภสัชศ�สตร์ ภ�คอีส�น ๓ สถ�บัน

(ขอนแก่น อุบลร�ชธ�นีและมห�ส�รค�ม) พ.ศ. ๒๕๖๑
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ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์และเผยแพร่
 ๑) เด่นชัย ดอกพอง. ก�รประเมินผลโครงก�รก�รจัดก�รสเตียรอยด์โดย

เครือข่�ยชุมชนตำ�บลศรีตระกูล อำ�เภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. ว�รส�รวิช�ก�ร

ส�ธ�รณสุข ๒๕๕๓, ๑๙(๕): ๘๔๕-๘๕๓.

 ๒) เด่นชัย ดอกพอง, กรแก้ว จันทรภ�ษ�. ก�รให้ข้อมูลย�ของคลินิกและ

ร้�นข�ยย�แก่ผู้ป่วยอำ�เภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. ว�รส�รอ�ห�รและย� ๒๕๕๔, 

๑๘(๑): ๒๓-๓๐.

 ๓) เด่นชัย ดอกพอง. ก�รจัดก�รสเตียรอยด์โดยเครือข่�ยชุมชนจังหวัด

ศรีสะเกษ. ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ระบบย�ประจำ�ปี ๒๕๕๔: ๕๘-๖๒.

 ๔) เด่นชัย ดอกพอง. ก�รประเมินผลโครงก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงผลิตภัณฑ์

สุขภ�พไม่ปลอดภัยที่ปร�กฏในหน้�ต่�งเตือนภัยสุขภ�พ (Single Window) โดย

เครือข่�ยชุมชนตำ�บลโคกเพชร อำ�เภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. ว�รส�รโรงพย�บ�ล

สกลนคร ๒๕๕๙, ๑๙(๑): ๙๘-๑๑๑.   
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 • ผลงานในภาพรวม
 ๑) ก�รสร้�งแบบค้นห� คัดกรอง ส่งต่อ และวินิจฉัยผู้ป่วยติดสเตียรอยด์ 

ทำ�ให้ได้ค้นพบผู้ป่วยติดสเตียรอยด์และนำ�เข้�สู่ระบบก�รรักษ�ที่ถูกต้อง ซึ่งมีก�รนำ�

แนวท�งนี้ไปใช้ในจังหวัดต่�งๆ เช่น อุบลร�ชธ�นี สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มุกด�ห�ร ยโสธร 

ขอนแก่น อำ�น�จเจริญ ฯลฯ

 ๒) ก�รร่วมมือกับเจ้�หน้�ที่รพ.สต.และอสม.ในก�รเฝ้�ระวังย� อ�ห�ร และ

ผลิตภัณฑ์สุขภ�พในร้�นค้� ร้�นชำ�  และตรวจประเมิน ปีละ ๒ ครั้ง 

 ๓) ก�รจัดทำ�ระบบรับเรื่องร้องเรียนโดยบูรณ�ก�รร่วมกับระบบ SRRT เพื่อ

รับเร่ืองร้องเรียน และลงพ้ืนท่ีเพ่ือแก้ไขปัญห�ให้แก่ประช�ชนอำ�เภอขุขันธ์ ท้ังเร่ืองโรค

ผลิตภัณฑ์สุขภ�พและสิ่งแวดล้อม รวมถึงก�รดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�ผิด

 ๔) ก�รทำ�หน้�ที ่เป็นกลุ ่มง�นคุ ้มครองผู ้บริโภคระดับอำ�เภอ ในฐ�นะ

พนักง�นเจ้�หน้�ที่ต�มกฎหม�ย และต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กระดับจังหวัด เขต อย.

และกระทรวง เช่น ก�รตรวจสถ�นท่ีผลิตอ�ห�ร สถ�นพย�บ�ล ร้�นข�ยย� ร้�นค้� ฯลฯ 

ครอบคลุมทั้งก่อนอนุญ�ตและภ�ยหลังอนุญ�ต และก�รเฝ้�ระวังคว�มปลอดภัย 

ก�รกระทำ�ผิดกฏหม�ย

 ๕) ก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมก�รผลิตนำ้�ดื่มประช�รัฐและนำ้�ดื่มชุมชน โดยมี

ส่วนร่วมในก�รพ�ทำ�ต้ังแต่ก�รดูสถ�นท่ี เขียนแบบ ท่ีปรึกษ�ก�รก่อสร้�ง ก�รขอม�ตรฐ�น

อย. ทำ�ให้ชุมชนส�ม�รถผลิตนำ้�ดื่มที่ผ่�นก�รรับรองจ�ก อย. ได้ รวมถึงเป็นที่ปรึกษ�

ด้�นอื่นๆ เพื่อให้โรงง�นนำ้�ชุมชนส�ม�รถแข่งขัน สร้�งง�น สร้�งร�ยได้แก่ชุมชน

 ๖) ก�รร่วมกับทีมสุขภ�พทั้งจ�กโรงพย�บ�ล สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข และ

โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล ในก�รพัฒน�วิช�ก�รจ�กง�นประจำ� ทำ�ให้ในปี 

๒๕๖๐-๒๕๖๑ อำ�เภอขุขันธ์ มีจำ�นวนผลง�นวิช�ก�รพัฒน�สุขภ�พประช�ชนที่ได้

เข้�ร่วมนำ�เสนอในระดับจังหวัดศรีสะเกษ เป็นลำ�ดับที่ ๑ ของจังหวัด

 ๗) ก�รพัฒน�คลินิกให้บริก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือกของ

โรงพย�บ�ลขุขันธ์ให้ได้ม�ตรฐ�น และผ่�นก�รประเมินเป็นลำ�ดับที่ ๑ ของจังหวัด

ศรีสะเกษ ในปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒
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 ๘) ก�รร่วมมือกับสถ�บันวิจัยช�วน� และเครือข่�ยช�วน� รณรงค์ให้ประช�ชน

ปลูกย�งน�และไม้ยืนต้นอื่นๆ เพื่อเป็นไม้สร้�งบ้�น สินทรัพย์ มรดก และบำ�น�ญ

ช�วน� ทั้งในอำ�เภอขุขันธ์และอำ�เภอใกล้เคียง

 ๙) ก�รร่วมมือกับสถ�บันวิจัยช�วน� และเครือข่�ยช�วน� รณรงค์ให้

ประช�ชนหมักปุ๋ยชีวภ�พ เพื่อใช้ในน�ข้�ว ในก�รต้นไม้และในก�รปลูกผัก 

 ๑๐) ก�รร่วมมือกับมูลนิธิโอสถสภ� และทีมสุขภ�พอำ�เภอขุขันธ์ อำ�เภอโนนคูณ

จังหวัดศรีสะเกษ และอำ�เภอลำ�ดวน จังหวัดสุรินทร์ ในก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ด้อยโอก�ส

และผู้ย�กไร้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เช่น ก�รสร้�งบ้�นให้ ก�รส่งเสริมอ�ชีพต่�งๆ (เช่น ให้

หมูหรือวัวไปเลี้ยง มอบจักรเย็บผ้�ให้)

 ๑๑) ก�รร่วมมือกับสถ�บันวิจัยช�วน� และเครือข่�ยช�วน� ก่อต้ังร้�นอ�ห�ร

สถ�บันวิจัยช�วน� เพื่อจำ�หน่�ยอ�ห�รปลอดภัยและร�ค�ถูกแก่ผู้รับบริก�ร รวมถึง

ก�รปันผลกำ�ไรไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอก�ส

 ๑๒) ก�รร่วมมือกับครูบ�คำ�เดื่อง ภ�ษี และปร�ชญ์ช�วบ้�น อบรมพัฒน�

ศักยภ�พช�วน�ให้ส�ม�รถทำ�ก�รเกษตรที่พึ่งตนเองได้ ครอบคลุมช�วน�ทั้งในอำ�เภอ

ขุขันธ์ อำ�เภอขุนห�ญ จังหวัดศรีสะเกษ และอำ�เภออื่นในจังหวัดใกล้เคียง

 ๑๓) ก�รร่วมมือกับโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล จัดทำ�สวนผักปลอดส�รพิษ

ทำ�ปุ๋ยหมักจ�กใบไม้ และจัดทำ�สวนสมุนไพรสำ�หรับเป็นตัวอย่�งและยังเป็นแหล่งอ�ห�ร

ปลอดภัยสำ�หรับเจ้�หน้�ที่อีกด้วย

 ๑๔) ก�รร่วมมือกับทีมสุขภ�พและ อสม.ตำ�บลโคกเพชร สร้�งรูปแบบให้

ประช�ชนส�ม�รถตรวจสอบและคุ้มครองตนเองจ�กผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ไม่ปลอดภัย 

โดยใช้ระบบหน้�ต่�งเตือนภัย (Single Window) เป็นเครื่องมือ ส่งผลให้ประช�ชน

ร้อยละ ๗๐ เกิดคว�มปลอดภัย และขย�ยผลในพื้นที่อื่นๆ อีกด้วย

 ๑๕) ก�รร่วมมือกับสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (สปสช.) 

สร้�งระบบคัดกรองผู้ป่วยตับอักเสบในชุมชน ทำ�ให้ส�ม�รถค้นพบผู้ป่วยที่ดื่มสุร�

จนถึงขั้นตับอักเสบ และนำ�เข้�สู่ระบบก�รรักษ�และให้คำ�ปรึกษ�เพื่อให้เลิกดื่ม

แอลกอฮอล์
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 ๑๖) ก�รร่วมมือกับทีมสุขภ�พในโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล จัดตั้ง

คลินิกเลิกเหล้�และบุหรี่ในโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลทุกแห่ง 

 ๑๗) ก�รร่วมมือกับสถ�บันวิจัยช�วน�และ อสม.อำ�เภอขุขันธ์ รณรงค์ให้

ประช�ชนปลูกร�งจืด  และใช้ร�งจืดอย่�งถูกต้อง เพ่ือขับส�รพิษท่ีได้รับจ�กผักอ�ห�ร

ที่ไม่ปลอดภัยออกจ�กร่�งก�ย

 ๑๘) ก�รร่วมมือกับสถ�บันวิจัยช�วน�และ อสม.อำ�เภอขุขันธ์ รณรงค์ให้

ประช�ชนใช้นำ้�มันไพลท�นวดอ�ก�รปวดเมื่อยจ�กก�รทำ�ก�รเกษตร เพื่อลดก�รใช้ 

NSIADs และสเตียรอยด์ที่มีอันตร�ย

 ๑๙) ก�รร่วมมือกับพระมห�สุภ�พ พุทธวิริโย เครือข่�ยช�วน� สถ�บันวิจัย

ช�วน� รณรงค์ให้ช�วน�อำ�เภอขุขันธ์ ๑,๐๐๐ ครัวเรือน และบรรด�ครูประจำ�โรงเรียน

ในอำ�เภอขุขันธ์ ไพรบึง ปร�งค์กู่ ภูสิงห์ จำ�นวน ๒๒๐ โรงเรียน จัดทำ�ก�รเกษตรแบบ

หลุมพอเพียงในพื้นที่บ้�นของตนเองและพื้นที่ในโรงเรียน

 ๒๐) ก�รร่วมมือกับเทศบ�ลตำ�บลห้วยเหนือ เครือข่�ยองค์กรงดเหล้�อีส�นใต้ 

จัดทำ�ถนนอ�ห�รปลอดภัย (ร้�นอ�ห�รผ่�นม�ตรฐ�น Clean Food Good Taste มี

ร้�นข�ยผักปลอดส�รพิษของเครือข่�ยสถ�บันวิจัยช�วน�) ไร้แอลกอฮอล์ (ไม่ข�ย ไม่

อนุญ�ตให้ดื่มแอลกอฮอล์)   

 ๒๑) ก�รร่วมมือกับคณะสงฆ์และเครือข่�ยประช�สังคมขุขันธ์ รณรงค์

ให้ง�นศพปลอดเหล้�ทุกหมู่บ้�น ช่วยประหยัดค่�เหล้�แก่เจ้�ภ�พง�นศพได้ง�นละ

๓๐,๐๐๐ บ�ท เฉลี่ยทั้งอำ�เภอ ปีละ ๒๐ ล้�นบ�ท และยังขย�ยผลไปสู่ก�รปลอดก�ร

พนันอีกด้วย 

 ๒๒) ก�รร่วมมือกับสภ�วัฒนธรรม องค์กรงดเหล้�อีส�นใต้ และเครือข่�ย

ประช�สังคมขุขันธ์ รณรงค์ให้ประช�ชนลดละเลิกแอลกอฮอล์ในช่วงเทศก�ลแซนโฎนต�

(๗ วัน) ทำ�ให้ช่วยลดค่�เหล้�ได้ ๑๕ ล้�นบ�ทต่อปี โดยไม่มีเหล้�ในขบวนแห่และลด

ก�รดื่มในครัวเรือน

 ๒๓) ก�รร่วมมือกับโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลโคกเพชร นำ�พ�โรงพย�บ�ล

ส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลทุกแห่งในอำ�เภอขุขันธ์ ขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่�ยคนใจเพชร 
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(คนที่เลิกเหล้�ได้ ๓ ปี) เป็นอำ�เภอแรกของจังหวัดศรีสะเกษ (มีคนเลิกได้ครอบคลุม

ทุกตำ�บลในอำ�เภอขุขันธ์)  

 ๒๔) ก�รร่วมมือกับเครือข่�ยประช�สังคมขุขันธ์ รณรงค์ยุติคว�มรุนแรง และ

สร้�งธรรมนูญตำ�บลเพื่อแก้ปัญห�เย�วชนทะเล�ะวิว�ท ก�รดักตีดักต่อย ปี ๒๕๕๕ 

เร่ืองน้ีได้รับก�รจัดให้เป็นว�ระหลักของอำ�เภอขุขันธ์ และส�ม�รถแก้ปัญห�ได้ โดยเฉพ�ะ

พ้ืนท่ีตำ�บลตะเคียนช่�งเหล็กและตำ�บลลมศักด์ิอันเป็นพ้ืนท่ีสีแดงของเร่ืองน้ีก�รร่วมมือ

กับมูลนิธิโอสถสภ�เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่� จัดตั้งกองทุนหมูกู้ชีพ  และกองทุนวัว  เพื่อช่วย

ช�วน� และผู้ย�กไร้  โดยยืมไปเลี้ยงเอ�ลูก  และก�รให้คว�มช่วยเหลืออื่นๆ ที่จำ�เป็น

สำ�หรับคนย�กไร้ เช่น ก�รให้จักรเย็บผ้�  ก�รร่วมสร้�งที่อยู่อ�ศัย ฯลฯ และยังขย�ย

ผลไปสู่อำ�เภอลำ�ดวน อำ�เภอโนนคูณ

 ๒๕) ก�รร่วมมือกับสถ�บันวิจัยช�วน� รณรงค์ให้ช�วน�ข�ยข้�วส�รแทน

ข้�วเปลือกในปีที่ข้�วเปลือกร�ค�ถูก และจัดทำ�ข้อเสนอต่อระดับนโยบ�ยเพื่อให้

มห�วิทย�ลัย โรงพย�บ�ล เปิดพื้นที่ให้ช�วน�ข�ยข้�วส�รและผลผลิตท�งก�รเกษตร 

รวมทั้งให้มีก�รซื้อข้�วเปลือกจ�กสม�ชิกเครือข่�ยฯในร�ค�สูงกว่�ท้องตล�ดเพ่ือ

บรรเท�คว�มเดือดร้อนด้วย

 ๒๖) ก�รร่วมมือกับปกครองอำ�เภอ กำ�นันผู้ใหญ่บ้�นและท้องถิ่น รณรงค์

ขย�ยผลจ�กง�นศพปลอดเหล้�และก�รพนัน ให้ครอบคลุมปลอดเหล้�ในง�นบวช 

ง�นบุญกฐินและง�นบุญอัฐิ โดยน�ยอำ�เภอกำ�หนดให้เป็นว�ระของอำ�เภอขุขันธ์

 ๒๗) ก�รร่วมมือกับเครือข่�ยหมอดินอำ�เภออ�ส� จัดห�แหล่งนำ้�สำ�หรับ

ช�วน�ที่ข�ดแคลนนำ้� และต้องก�รมีสระนำ้�พื่อก�รเพ�ะปลูกและทำ�ก�รปศุสัตว์

 ๒๘) ก�รร่วมกับสถ�บันวิจัยช�วน� สอนก�รทำ�บัญชีครัวเรือนแก่ประช�ชน

ให้รู้จักตนเองว่�ใช้จ่�ยอะไรบ้�ง เห็นปัญห�และนำ�ม�ว�งแผนเพื่อลดค่�ใช้จ่�ยในครัว

เรือนได้

 ๒๙) ก�รทำ�หน้�ที่เป็นวิทย�กรด้�นคุ้มครองผู้บริโภคแก่โรงพย�บ�ลส่งเสริม

สุขภ�พตำ�บล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�ม

อัธย�ศัย และโรงเรียน เป็นต้น
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   ผลงานดีเด่นเพื่อสังคม

 ๑) งานการดูแลผู้ป่วยติดสเตียรอยด์

 ช�วขุขันธ์ส่วนใหญ่ประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม มักมีอ�ก�รปวดเม่ือยจ�กก�ร

ทำ�ง�น  ผู้สูงอ�ยุมีปัญห�กินข้�วไม่ได้ นอนไม่หลับ ปวดเม่ือย จึงขวนขว�ยห�ย�ม�กิน

เมื่อได้กินย�ที่มีสเตียรอยด์ปลอมปนทั้งในย�ชุด ย�ลูกกลอน ย�นำ้�สมุนไพร หรือ 

ก�รฉีดย� ฉีดเข้�ข้อ ฯลฯ พอหมดฤทธิ์ย�ก็ไม่สบ�ยแบบเดิมอีก  จึงไปห�ย�กิน ย�ฉีด 

เพิ่มขึ้น โดยผู้ป่วยไม่รู้ตัวว่�เป็นอ�ก�รติดย� เมื่อติดม�กๆ ก็รับย�บ่อยขึ้น จนติดย�

รุนแรง ภูมิคุ้มกันลดลง ผู้ป่วยเหล่�น้ีเม่ือร่�งก�ยอยู่ในภ�วะ Stress เช่น  เจ็บป่วย ติดเช้ือ

ก็อ�จจะจึงเสียชีวิตได้โดยง่�ย  

 ดังนั้น ในปี ๒๕๕๐ จึงได้ร่วมกับ ภญ.พรพรรณ  สุนทรธรรม คบ.เขต ๑๐ 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�  จัดทำ�โครงก�ร ก�รจัดก�รสเตียรอยด์โดย

เครือข่�ยชุมชนตำ�บลศรีตระกูล อำ�เภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กำ�หนดแนวท�งก�รค้นห�
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คัดกรอง ส่งต่อ และวินิจฉัยผู้ป่วยติดสเตียรอยด์  เพื่อค้นห�ผู้ป่วยที่ติดสเตียรอยด์

ให้เจอ และนำ�เข้�สู่ระบบก�รรักษ�ที่ถูกต้อง  โดยหลักก�รมีส่วนร่วมของอ�ส�สมัคร

ส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น (อสม.)  หมออน�มัยบ้�นโนน  และสหวิช�ชีพในโรงพย�บ�ลขุขันธ์ 

ดำ�เนินก�รในตำ�บลศรีตระกูล อำ�เภอขุขันธ์  ซ่ึงเป็นตำ�บลบ้�นเกิดของเภสัชกรเด่นชัย เอง  

 นอกจ�กนี้ยังได้รณรงค์ให้ประช�ชนเข้�ใจพิษภัยสเตียรอยด์โดยใช้สื่อรถ

ขย�ยเสียงว่ิงต�มหมู่บ้�น นับเป็นส่ือท่ีดีท่ีสุดสำ�หรับชุมชน รวมท้ังรณรงค์ให้ประช�ชน

นำ�ไพลม�ทอดได้ “นำ้�มันไพล” สำ�หรับนวดแก้ปวดเมื่อย เพื่อเป็นท�งเลือกไม่ใช้ย�

แกป้วด ย�ชุดท่ีมีสเตียรอยด์ปนเป้ือน ในปี ๒๕๕๑ จึงขย�ยผลให้ครอบคลุมท้ังอำ�เภอขุขันธ์

 ในก�รประเมินผลโครงก�รนี้นั้น ทีมง�นได้พย�ย�มพัฒน�ง�นประจำ�นี้ให้

เป็นวิช�ก�ร และได้นำ�ผลง�นวิช�ก�รนี้ไปนำ�เสนอและได้รับ “ร�งวัลผลง�นวิช�ก�ร

ดีเด่น” ในก�รประชุมวิช�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข ประจำ�ปี ๒๕๕๒ ประเภท Oral 

Presentation ส�ข�ระบบย�และก�รคุ้มครองผู้บริโภค



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑64

 ในปี ๒๕๕๒ ร่วมมือกับเครือข่�ยเภสัชกรโรงพย�บ�ลชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 

และแผนง�นคุ้มครองผู้บริโภคด้�นสุขภ�พ (คคส.) ขย�ยผลให้ครอบคลุมอำ�เภออื่นๆ

ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยจัดประชุมชี้แจง ในวันที่ ๒๙ มกร�คม ๒๕๕๒ ณ สำ�นักง�น

ส�ธ�รณสุขอำ�เภอขุขันธ์ 

 ปี ๒๕๕๔ ร่วมกับแผนง�นสร้�งกลไกเฝ้�ระวังและพัฒน�ระบบย� (กพย.)  

พัฒน�ชุดคว�มรู้ที่ส�ม�รถสื่อส�รสู่ส�ธ�รณะได้ และสื่อส�รสู่ประช�ชนผ่�นสื่อต่�งๆ 

เช่น หนังสือพิมพ์  เว็บไซต์  ทำ�ให้เกิดผลกระทบในภ�พกว้�งม�กขึ้น  

 ปี ๒๕๕๕–๒๕๕๖  ร่วมกับแผนง�นเสริมสร้�งศักยภ�พเครือข่�ยทันตะ-

เภสัชบุคล�กรฯ และเครือข่�ยเภสัชกรจังหวัดต่�งๆ ได้แก่ ยโสธร อุบลร�ชธ�นี  

อำ�น�จเจริญ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ขย�ยก�รดำ�เนินง�นสู่จังหวัดเหล่�นี้ ทำ�ให้มีก�ร

คัดกรองผู้ป่วยติดสเตียรอยด์ทั่วพื้นที่อีส�นใต้
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 ก�รดำ�เนินง�นในช่วง ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นม� เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พม�กข้ึน

เพร�ะมีเครื่องมือในก�รตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภ�พ คือ ระบบหน้�ต่�งเตือนภัย 

(Single Window) ท่ีพัฒน�โดยศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ อุบลร�ชธ�นี และแผนง�น

คุ้มครองผู้บริโภคด้�นสุขภ�พ (คคส.) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ทำ�ให้ส�ม�รถตรวจ

สอบผลิตภัณฑ์สุขภ�พทั้งย� อ�ห�ร เครื่องสำ�อ�งที่ไม่ปลอดภัยได้สะดวกม�กยิ่งขึ้น

 ในปี ๒๕๕๘ ร่วมกับเครือข่�ยสุขภ�พ อสม. และประช�ชนตำ�บลโคกเพชร 

อำ�เภอขุขันธ์ และวิทย�ลัยก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นย�และสุขภ�พแห่งประเทศไทย 

(วคบท.) พัฒน�รูปแบบบูรณ�ก�รระหว่�งก�รค้นห� คัดกรอง ส่งต่อ และวินิจฉัย ร่วมกับ

ก�รตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภ�พ โดยให้ อสม.ไปค้นห�ผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัยที่ใช้อยู่

ว่�ปร�กฏในระบบหน้�ต่�งเตือนภัยหรือไม่  และคนที่ใช้อยู่มีอ�ห�รติดสเตียรอยด์

หรือไม่  โดยใช้สม�ร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ ช่วยทำ�ให้ประช�ชนได้รับทร�บ และเลิกใช้

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยได้ม�กขึ้น ในขณะที่ผู้ใช้จนติด ก็ได้รับก�รส่งต่อเข้�สู่ระบบ

ก�รรักษ�อย่�งถูกต้อง  

 ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ กระทรวงส�ธ�รณสุขมีนโยบ�ยแก้ปัญห�สเตียรอยด์

อย่�งจริงจัง  ทำ�ให้หล�ยๆ จังหวัดได้นำ�แนวท�งนี้ไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง  เภสัชกร

เด่นชัยก็ได้รับเชิญไปเป็นวิทย�กรบรรย�ยให้จังหวัดต่�งๆ ทร�บถึงวิธีก�รค้นห� 

คัดกรอง ส่งต่อ วินิจฉัยผู้ติดสเตียรอยด์
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 ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ร่วมกับแผนง�นสร้�งกลไกเฝ้�ระวังและพัฒน�ระบบย�

(กพย.) และเครือข่�ยเภสัชกรในเขตสุขภ�พที่ ๑๐ (อุบลร�ชธ�นี, ยโสธร, มุกด�ห�ร, 

อำ�น�จเจริญ, ศรีสะเกษ) ดำ�เนินก�รห�คว�มชุกผู้ป่วยติดสเตียรอยด์ใน ๕ จังหวัด จ�ก ๓๐ 

หมู่บ้�น ได้ข้อสรุปว่�ในประช�ชน ๑,๐๐๐ คน จะมีผู้ติดสเตียรอยด์ ๑ คน ซึ่งเป็นฐ�น

ข้อมูลเป้�หม�ยจำ�นวนผู้ป่วยที่ต้องค้นห�ให้เจอ และนำ�เข้�ระบบก�รรักษ�ที่ถูกต้อง

 ในระหว่�งดำ�เนินก�ร พบว่� เมื่อประช�ชนทร�บถึงอันตร�ยของสเตียรอยด์

แล้ว แต่เวล�ไปรับย� ที่คลินิกหรือร้�นข�ยย� แม้จะมีสเตียรอยด์ แต่ก็มิอ�จทร�บได้

เพร�ะส่วนใหญ่ไม่เขียนชื่อย�บนซองย� ทำ�ให้ประช�ชนยังคง มีคว�มเสี่ยงจ�กก�ร

ได้รับสเตียรอยด์  จึงได้ร่วมมือกับแผนง�นเสริมสร้�งศักยภ�พเครือข่�ยทันตะ-เภสัช 

บุคล�กรฯ  นิสิตนักศึกษ�คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี และมห�วิทย�ลัย

อื่นๆ รวมทั้งเครือข่�ยเภสัชกร และภ�คประช�ชน ดำ�เนินโครงก�รทั ่วประเทศ  

โดยร่วมกันรณรงค์ให้มี ชื่อย�บนซองย� วิธีก�รรณรงค์มีทั้งก�รทำ�จดหม�ยเปิดผนึก

ก�รให้ข่�วท�งหนังสือพิมพ์ ก�รติดสติ๊กเกอร์ในโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล

และร้�นข�ยย�ทั่วประเทศ ก�รทำ�หนังสั้นเพื่อเผยแพร่ท�งสื่อออนไลน์  (youtube) 

ก�รจัดขบวนรณรงค์ รถแห่ ติดป้�ยริมท�ง เพื่อให้เกิดคว�มตื่นตัวท�งสังคม ทำ�ให้



มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 67

ประช�ชนเห็นปัญห� และมีคว�มต้องก�รชื ่อย�บนซองย� ทั ้งนี ้สภ�เภสัชกรรม

กำ�หนดให้ก�รให้ข้อมูลย�ที่ครบถ้วนเป็นธีม ง�นของสัปด�ห์เภสัชกรรมในช่วงนั้นด้วย 

 ผลก�รนำ�แนวท�งม�ใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน ทำ�ให้มีคนไข้ในอำ�เภอ

ขุขันธ์ที่ถูกค้นพบและเข้�สู่ระบบรักษ�อ�ก�รติดสเตียรอยด์ท่ีถูกต้องจนห�ยข�ด   

จำ�นวน ๓๖๐ ร�ย   

 ๒) การบูรณาการให้ชาวขุขันธ์ลดละเลิกแอลกอฮอล์

 จังหวัดศรีสะเกษเคยได้ชื่อว่�เป็นจังหวัดที่บริโภคแอลกอฮอล์เป็นลำ�ดับที่ ๕ 

ของประเทศ  โดยอำ�เภอขุขันธ์  เป็นอำ�เภอที่มีก�รบริโภคแอลกอฮอล์เป็นลำ�ดับต้นๆ

ของจังหวัด ก�รดื่มแอลกอฮอล์เป็นทั้งปัญห�สุขภ�พ และปัญห�สังคม เภสัชกร

เด่นชัย ดอกพอง จึงได้ร่วมมือกับเครือข่�ยประช�สังคมขุขันธ์ และภ�คีที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อรณรงค์ให้ประช�ชนช�วขุขันธ์ลดละเลิกก�รบริโภคแอลกอฮอล์ อย่�งต่อเนื่อง

 ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  ร่วมกับฝ่�ยคณะสงฆ์ ฝ่�ยส�ธ�รณสุข ฝ่�ยปกครอง 

และเครือข่�ยประช�สังคมขุขันธ์ รณรงค์ง�นศพปลอดเหล้� ทำ�ให้เกิดวัฒนธรรมง�นศพ

ปลอดเหล้�ทุกหมู่บ้�น โดยช่วยลดค่�เหล้� ในง�นศพ เฉลี่ยง�นละ ๓๐,๐๐๐ บ�ท  

รวมท้ังอำ�เภอประหยัดได้ปีละ ๒๐ ล้�น ทำ�ให้ให้เจ้�ภ�พ มีเงินเหลือ ลูกหล�นไม่มีหน้ีสิน

จ�กก�รจัดง�น  ป้องกันอุบัติเหตุในก�รขับข่ีม�ช่วยง�นและกลับจ�กก�รม�ร่วมง�นศพ

และต่อม�ได้ขย�ยให้ครอบคลุมเป็นง�นศพปลอดเหล้� และปลอดก�รพนันด้วย
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 ปี ๒๕๕๖ ร่วมกับโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล จัดต้ังคลินิกเลิกเหล้� บุหร่ี

ในโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล ทุกแห่ง  โดยพัฒน�ศักยภ�พเจ้�หน้�ที่ผู้บำ�บัด  

จัดห�ย�และเคร่ืองมือท่ีจำ�เป็น  สนับสนุนให้ รพ.สต. ส�ม�รถเปิดให้บริก�รคลินิกเลิกเหล้�

บุหร่ีได้  ทำ�ให้ผู้ต้องก�รเลิกเหล้�  ส�ม�รถเข้�รับบริก�รท่ี รพ.สต. ใกล้บ้�นได้โดยสะดวก

ไม่ต้องเสียเวล�เดินท�งม�ถึงโรงพย�บ�ลในตัวเมือง เป็นแนวท�งท่ีอำ�เภออ่ืนๆ ม�ศึกษ�

ดูง�น แล้วนำ�ไปใช้ต่อได้

 ปี ๒๕๕๗ ร่วมกับเทศบ�ลตำ�บลเมืองขุขันธ์ องค์กรงดเหล้�อีส�นใต้ และ

ภ�คีเครือข่�ย จัดถนนอ�ห�รปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ เพื่อให้บริก�รอ�ห�รสะอ�ด

ปลอดภัย และไม่ข�ยเหล้�ทุกชนิด เน้นร้�นอ�ห�รที่เป็นจุดแวะพักสำ�หรับคนที่เดิน

ท�งผ่�นเมืองขุขันธ์ในช่วงคำ่�คืน

 ปี ๒๕๕๘ ร่วมกับสภ�วัฒนธรรมอำ�เภอขุขันธ์ เครือข่�ยองค์กรงดเหล้�อีส�นใต้

และเครือข่�ยประช�สังคมขุขันธ์  รณรงค์ประเพณี “แซนโฎนต�…ปลอดเหล้�  ไม่ดื่ม 

ไม่เม� เร� ก็รวมญ�ติได้” ซ่ึงเป็นประเพณีไหว้บรรพบุรุษของคนไทยเช้ือส�ยเขมร เพ่ือลด
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ก�รบริโภคแอลกอฮอล์ในช่วงแซนโฎนต�ในทุกปี จ�กก�รเก็บข้อมูลในปี ๒๕๕๘ 

ส�ม�รถลดก�รบริโภคเหล้�ในช่วงแซนโฎนต� (๗ วัน) ได้ ๑๕ ล้�นบ�ท  และร่วมกับ

ปกครองอำ�เภอขุขันธ์ และภ�คีเครือข่�ย รณรงค์ สงกร�นต์ปลอดภัย และ งดเหล้�

เข้�พรรษ� ด้วย

 ปี ๒๕๕๙ ร่วมกับโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล และสำ�นักง�นหลักประกัน

สุขภ�พแห่งช�ติ(สปสช) จัดระบบก�รคัดกรองผู้ป่วยตับอักเสบจ�กก�รด่ืมแอลกอฮอล์ 

โดยเจ�ะค่� AST เพื่อใช้ผลค่�ตับอักเสบเป็นตัวบ่งชี้อันตร�ยที่เกิดขึ้น และนำ�ผู้ดื่ม

เข้�สู่ระบบก�รให้คำ�ปรึกษ� ก�รรักษ�ด้วยย�และให้แนะนำ�เลิกเหล้�

 ปี ๒๕๖๐ ร่วมกับฝ่�ยปกครองอำ�เภอขุขันธ์ กำ�นันผู้ใหญ่บ้�น ท้องถิ่น และ

เครือข่�ยประช�สังคมขุขันธ์  ทำ�สัญญ�ประช�คมเพ่ือขย�ยขอบเขตง�นบุญปลอดเหล้�

เพิ่มเติมจ�กง�นศพปลอดเหล้� ได้แก่ ง�นบวช ง�นบุญอัฐิ และ ง�นบุญกฐิน ภ�ยใต้

โครงก�ร “ขุขันธ์ก้�วหน้�  ช�วประช�ร่วมใจ”  โดยมีน�ยอำ�เภอร่วมลงพื้นที่และเป็น

ประธ�นก�รลงน�ม MOU ทุกแห่ง

 ปี ๒๕๖๑ ร่วมกับองค์กรงดเหล้�อีส�นใต้ รพ.สต.โคกเพชร และภ�คีต่�งๆ 

สร้�งคนต้นแบบ หรือ คนใจเพชร เพื่อรณรงค์ให้ประช�ชนเลิกเหล้� โดยคนที่เลิกเหล้�

ได้ต่อเนื่อง ๓ ปี จะได้รับยกย่อง เป็นคนใจเพชร ทำ�หน้�ที่ชักชวนให้เพื่อนๆที่ยัง

ด่ืมเหล้�อยู่ หันกลับม�เลิกเหล้� อำ�เภอขุขันธ์  มีคนใจเพชรคนแรกของจังหวัดศรีสะเกษ  

และได้ขย�ยผลให้เกิดคนใจเพชรครอบคลุมทุกตำ�บล
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 ผลก�รดำ�เนินกิจกรรมข้�งต้นท่ีกล่�วม� เพ่ือลดก�รบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

อย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ�ลดจำ�นวนลง จ�กร�ยง�นของผู้รับ

บริก�รในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพย�บ�ล พบว่�ในปี ๒๕๕๕ มีประช�ชนดื่มเหล้� 

ร้อยละ ๑๕.๙๕  ผลจ�กก�รรณรงค์อย่�งต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕  ทำ�ให้ในปี ๒๕๖๑ 

มีประช�ชนดื่มเหล้�เพียง ร้อยละ ๘.๔๔ เท่�นั้น 

 ในปี ๒๕๖๑ มีจำ�นวนประช�ชนที่เลิกเหล้�ได้ครบ ๓ ปี และเข้�รับเกียรติ

บัตรคนต้นแบบจ�กน�ยอำ�เภอแล้ว จำ�นวน ๒๗๑ คน สำ�หรับปี ๒๕๖๒ ค�ดว่�จะมี

ผู้ที ่เลิกเหล้�ได้ครบ ๓ ปี ประม�ณ ๓๐๐ คน  อำ�เภอขุขันธ์ จึงได้รับคัดเลือกเป็น

พื้นที่ต้นแบบในก�รถอดบทเรียน และเป็นพื้นที่ศึกษ�ดูง�นด้�นก�รรณรงค์ลดละเลิก

แอลกอฮอล์จ�กพื้นที่อื่นๆ เข้�ม�ดูง�นอย่�งต่อเนื่อง
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 ๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาในอำาเภอขุขันธ์และในอำาเภอใกล้เคียง

 ปัญห�ของช�วน�อำ�เภอขุขันธ์ คือ ๑) ต้นทุนในการทำานาเพ่ิมสูงข้ึน  โดยเฉพ�ะ

ปุ๋ยเคมี  ส�รเคมีท�งก�รเกษตร  คว�มไม่แน่นอนของดินฟ้�อ�ก�ศ  ไม่มีระบบชลประท�น

ที่ดี ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถกำ�หนดปริม�ณนำ้�ให้เหม�ะสมได้ บ�งปีนำ้�ท่วม บ�งปีฝนแล้ง  

เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำ�ให้ช�วน�ข�ดทุน  เป็นหนี้แบบไม่มีวันจบสิ้น  ๒) ชาวนาไม่มีความ

เช่ือม่ันในตนเอง ก�รพัฒน�ที่ผ่�นม�ได้ทำ�ให้ช�วน�เชื่อว่�ก�รใช้เทคโนโลยี ส�รเคมี

ในก�รเกษตรเป็นวิธีก�รที่ดีที่สุดที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตท�งก�รเกษตร  เมื่อม�ถึงภ�วะ

วิกฤตจึงไม่ส�ม�รถห�ท�งออกท่ีเหม�ะสมได้  แม้ในปัจจุบันจะมีโครงก�รเพ่ือสนับสนุน

ให้ช�วน�ได้หันม�ทำ�ก�รเกษตรแบบไม่ใช้ส�รเคมีเพิ่มขึ้น  แต่ผลสำ�เร็จก็ยังไม่ม�กนัก 

ช�วน�ไม่มีทักษะในกระบวนก�รคิด  ก�รวิจัยเพื่อห�ท�งออกที่เหม�ะสมให้กับตนเอง

และชุมชน  ๓) สุขภาพ และส่ิงแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรม  ในช่วงท่ีผ่�นม�ช�วน�ใช้ส�รเคมี

ท�งก�รเกษตรปริม�ณม�ก ข�ดก�รบำ�รุงดิน ทำ�ให้ดินมีสภ�พที่แย่ลง ผลผลิตตกตำ่�

ต้องใช้ปุ๋ยและส�รเคมีเพ่ิมข้ึนทุกปี  ตัวของช�วน�ก็ได้รับส�รเคมีเข้�สู่ร่�งก�ยท้ังท�งตรง

และท�งอ้อม  ร่�งก�ยแย่ลง  โรคจ�กคว�มเครียด  ได้แก่  โรคเครียด  คว�มดันโลหิตสูง 

เบ�หว�น ฯลฯ เพิ่มสูงขึ้นด้วย ๔) สังคมอ่อนแอ  เมื่อช�วน�เป็นหนี้เพิ่มสูงขึ้น  

ก็ข�ยท่ีดินอพยพไปทำ�ง�นท่ีกรุงเทพฯ  เมืองอุตส�หกรรม ท้ิงลูกหล�นไว้กับปู่ย่�  ต�ย�ย

ซึ่งเลี้ยงต�มมีต�มเกิด  ไม่ได้รับก�รอบรมสั่งสอนที่ดี  ข�ดคว�มอบอุ่น  ทำ�ให้เด็กๆ

บ�งส่วนไปสร้�งปัญห�ย�เสพติด  อ�ชญ�กรรม  เกิดเป็นทุกขภ�วะในสังคม

 ด้วยตระหนักถึงปัญห�เหล่�นี้  เภสัชกรเด่นชัย  ดอกพอง  จึงได้ร่วมมือกับ 

รศ.อรทัย  อ�จอำ�่ สถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล ดร.อ�รี บุตรสอน

นักวิช�ก�รท้องถิ่น และเครือข่�ยช�วน�อำ�เภอขุขันธ์  เพื่อก่อตั้ง “สถ�บันวิจัยช�วน� 

(สวช)” ขึ้น
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 ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ ร่วมกับธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร

และนักพัฒน�ชุมชนอำ�เภอ จัดฝึกอบรมด้�นเกษตรกรรม เน้นก�รลดละเลิกใช้

ส�รเคมี  ส่งเสริมก�รใช้สมุนไพรไล่แมลง  แก่เกษตรกรที่เข้�ร่วมโครงก�รพักชำ�ระหนี้

ทั้งอำ�เภอขุขันธ์   

 ปี ๒๕๕๐ ร่วมกับครูบ�คำ�เดื่อง  ภ�ษี จ�กสถ�บันฟื้นฟูภูมิปัญญ�ไท  ผู้ได้รับ

ก�รยกย่องว่�เป็นปร�ชญ์ช�วบ้�นแห่งอีส�นใต้  จัดกระบวนอบรมหลักสูตรช�วน� 

ณ สถ�บันฟื้นฟูภูมิปัญญ�ไทย  เพื่อพัฒน�ศักยภ�พช�วน�ให้มีคว�มรู้ ทักษะก�ร

ออกแบบและทำ�ก�รเกษตรแบบธรรมช�ติ หลักสูตร ๖ วัน  ทำ�ให้มีช�วน�ในอำ�เภอ

ขุขันธ์  และอำ�เภอใกล้เคียง ได้ผ่�นก�รฝึกอบรม จำ�นวน ๕ รุ่นๆ ละ ๕๐ – ๖๐ คน  

รวมทั้งหมดประม�ณ ๒๔๐ คน ซึ่งในเวล�ต่อม�เป็นแกนนำ�ของเครือข่�ยช�วน�

ท่ีมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รขับเคล่ือนง�นของสถ�บันวิจัยช�วน�ในตำ�บลต่�งๆ อย่�งต่อเน่ือง

ถึงปัจจุบัน
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 ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ร่วมกับสถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม  มห�วิทย�ลัยมหิดล

และเครือข่�ยเกษตรกรอำ�เภอภูสิงห์  ขุขันธ์  ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภ�พเพื่อลดก�รพึ่งพ�

ปุ๋ยเคมี  รณรงค์ให้ประช�ชนปลูกต้นไม้ เช่น ย�งน� ไม้แดง ตะเคียนทอง ฯลฯ  เพ่ือเป็น

มรดกให้ลูกหล�น  เสมือนเป็นก�รออมเงิน หรือเป็นบำ�น�ญของช�วน�เมื่อชร�ภ�พ 

รณรงค์ให้ปลูกทั้งข้�งท�งถนนส�ธ�รณะ  คันน�  ที่ดินว่�งเปล่�ในสวน  มีก�รรณรงค์

ที่หล�กหล�ยรูปแบบ เช่น เชิญผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดม�เป็นประธ�นก�รปลูก ปลูกใน

โอก�สวันแม่  วันแต่งง�น  วันคลอดลูก  จกต้นไม้แทนค่�เดินท�งในก�รม�ร่วมประชุม

มอบต้นไม้เป็นร�งวัลสำ�หรับผู้เลิกบุหรี่ เลิกเหล้�ได้

 ผลก�รรณรงค์ปลูกต้นไม้ เมื่อผ่�นไป ๑๐ ปี ทั้งก�รปลูกบนคันน� บนท�ง

ส�ธ�รณะ บนที่ดินสูง ทำ�ให้ในปัจจุบันสม�ชิกที่ปลูกมีต้นไม้ใหญ่ม�กม�ย และเป็นที่

ดูง�นสำ�หรับผู้สนใจ แม้อ�จจะยังตัดต้นไม่ได้  แต่ก็ส�ม�รถตัดก่ิงม�เผ�ถ่�นสร้�งร�ยได้

เสริม มีเห็ดข้ึนรอบต้นย�งน� เป็นอ�ห�รปลอดภัย และเหลือเก็บจำ�หน่�ยได้ บ�งท่�น

ได้พัฒน�เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้ของชุมชน

 ปี ๒๕๕๓ ร่วมกับมูลนิธิโอสถสภ�เพ่ือชีวิตท่ีดีย่ิงกว่� ส่งเสริมให้ช�วน�เล้ียงหมู

หลุมพันธ์ุเหม่ยซ�น  เพ่ือก�รปศุสัตร์  และผลิตปุ๋ยสำ�หรับก�รเพ�ะปลูกพืชผัก  โดยเล้ียง

และขย�ยพันธุ์ให้สม�ชิกเครือข่�ยนำ�ไปเลี้ยงในอำ�เภอขุขันธ์  ภูสิงห์  และโนนคูณ   

และจัดตั้งกองทุนหมูกู้ชีพเพื่อให้ผู้ด้อยโอก�ส หรือคนย�กจน นำ�ไปเลี้ยง นำ�ไป ๒ ตัว 

เมื่อออกลูกต้องคืนให้กองทุน ๒ ตัว โดยกองทุนนำ� ๒ ตัวที่คืนม�ให้คนอื่นไปเลี้ยงต่อ

เพื่อสร้�งร�ยได้ในครัวเรือน  มีก�รมอบหมูเป็นร�งวัลแก่ อสม.ดีเด่นของอำ�เภอขุขันธ์  

ทำ�ให้ก�รเล้ียงหมูหลุมเกิดแพร่หล�ยในพ้ืนท่ีอำ�เภอขุขันธ์ ภูสิงห์ โนนคูณ ในขณะเดียวกัน
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สถ�บันวิจัยช�วน�ก็ได้รับซื้อคืนมูลหมูหลุมกระสอบละ ๑๕ บ�ท ทำ�ให้ผู้เลี้ยงมีร�ยได้

จ�กก�รข�ยหมู และข�ยมูลหมู  ต่อม�ปี ๒๕๕๕ มีก�รจัดตั้งกองทุนวัว  โดยให้ยืมวัว

ตัวเมียไปเลี้ยงครอบครัวละ ๒ ตัว  เมื่อผสมสำ�เร็จจะออกลูกปีละ ๒ ตัว  แบ่งให้คน

เลี้ยง ๑ ตัว กองทุน ๑ ตัว ส่วนตัวแม่ทั้ง ๒ ตัว  ยังเป็นของกองทุน  ผู้เลี้ยงมีทั้งสม�ชิก

สถ�บัน และกลุ่มผู้ย�กไร้ หรือด้อยโอก�ส โดยในระหว่�งก�รเลี้ยงวัวนั้น ได้จัดให้มีทีม

ที่ปรึกษ�ลงช่วยติดต�ม ให้คำ�ปรึกษ� เช่น ก�รผสมเทียม ก�รแก้ปัญห�เวล�เจ็บป่วย

 นอกจ�กน้ียังให้คว�มช่วยเหลือผู้ด้อยโอก�สในอ�ชีพอ่ืนๆ ท่ีถนัด  เช่น  ก�รเย็บผ้�

รวมถึงก�รจัดห�เสื้อผ้�  ของใช้ส่วนตัวที่ได้รับสนับสนุนจ�กภ�คเอกชน  ม�ช่วยเหลือ

คนย�กลำ�บ�ก  โดยฝ�กหมออน�มัย หรือทีมเยี่ยมบ้�น  นำ�คว�มช่วยเหลือไปสู่ชุมชน

ปี ๒๕๕๗ ร่วมกับเครือข่�ยช�วน� จัดให้มีสถ�นที่จำ�หน่�ยผักปลอดส�รพิษผลผลิต

ของเครือข่�ยในจุดต่�งๆ ของอำ�เภอขุขันธ์ ทำ�ให้เกษตรกรมีร�ยได้เพิ่ม ผู้บริโภคได้

รับประท�นผักปลอดส�รพิษ  ในช่วง ๓ ปีแรก  มีก�รจัดจำ�หน่�ยในโรงพย�บ�ลขุขันธ์  

สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขอำ�เภอ และตล�ดถนนคนเดิน ต่อม�มีก�รเปลี่ยนแปลงต�ม

กลไกของผู้ซื้อ  

 ในปี ๒๕๖๑  จึงเน้นให้สม�ชิกเครือข่�ยนำ�ไปจำ�หน่�ยในร้�นค้�ชุมชน

ร้�นค้�ประช�รัฐที่เป็นเครือข่�ย  เพื่อย่นระยะเดินท�งในก�รนำ�ผลผลิตไปจำ�หน่�ยใน

เมือง  และเป็นก�รกระจ�ยให้ผักปลอดส�รพิษแพร่หล�ยในระดับตำ�บลม�กขึ้น  
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 ในปี ๒๕๕๙ ร�ค�ข้�วเปลือกตกตั่� จึงได้ช่วยแก้ไขปัญห�ช�วน�ในช่วงปี

ท่ีร�ค�ข้�วเปลือกร�ค�ตกตำ�่ โดยรับซ้ือข้�วจ�กสม�ชิกเครือข่�ยในร�ค�สูงกว่�ท้องตล�ด

เพื่อนำ�ม�เก็บ และแปรรูปเป็นข้�วส�ร จัดทำ�ข้อเสนอต่อระดับนโยบ�ย รณรงค์ให้

ช�วน�ข�ยข้�วส�รแทนข้�วเปลือก นำ�ข้�วส�รขนไปข�ยในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ  

ชลบุรี ส่งเสริมให้ตล�ดชุมชน ตล�ดริมท�งข�ยข�วข้�วส�ร ลูกหล�นที่ทำ�ง�นใน

เมืองใหญ่นำ�ข้�วส�รไปข�ยให้เพื่อนร่วมง�นที่สำ�นักง�น หรือ โรงง�น ซึ่งสร้�งทั้ง

ร�ยได้เพิ่ม  และที่สำ�คัญได้สร้�งกระบวนก�รคิดใหม่ให้ช�วน�ว่�ต้องเพิ่มมูลค่�สินค้�

ท�งก�รเกษตรโดยก�รแปรรูปอีกขั ้นตอน และหลักก�รนี้ส�ม�รถใช้ได้กับสินค้�

ท�งก�รเกษตรชนิดอื่นๆ ด้วย  ในท่�มกล�งของปัญห�  สถ�บันวิจัยช�วน�ได้นำ�เสนอ

ท�งออกในก�รแก้ปัญห�ของช�วน�ระยะย�ว ๓ ประก�ร  ได้แก่  ก�รปลูกข้�วอินทรีย์  

แปรรูปสินค้�ท�งก�รเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่�  พัฒน�ตนเองจ�กผู้ผลิตเป้นผู้ข�ยด้วย

 ปี ๒๕๕๗ ร่วมกับแผนง�นคุ้มครองผู้บริโภคด้�นสุขภ�พ (คคส) จัดทำ�ลำ�ดับ

สินค้�ที่ไม่ปลอดภัย อำ�เภอขุขันธ์พบว่� อ�ห�รไม่ปลอดภัย โดยเฉพ�ะผักที่บริโภค

เป็นปัญห�ท่ีสำ�คัญท่ีสุด จึงได้ร่วมมือกับพระมห�สุภ�พ พุทธวิริโย เจ้�อ�ว�สวัดป่�น�คำ�

อ.กุฉิน�ร�ยณ์ จ.ก�ฬสินธุ์  ฝีกอบรมและปฏิบัติก�รให้มีก�รทำ�หลุมพอเพียง ซึ่งเป็น

ก�รปลูกพืชทุกชนิดในหลุม ประหยัดพื้นที่ ปุ๋ย นำ้� แต่ได้ผลผลิตอย่�งยั่งยืน มีช�วน�

อำ�เภอขุขันธ์  อำ�เภอโนนคูณเข้�ร่วมปฏิบัติก�รประม�ณ ๑,๐๐๐ ครัวเรือน มีก�รจัดทำ�

หลุมพอเพียงในโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล สำ�หรับก�รเรียนรู้ของผู้ม�รับบริก�ร

จัดทำ�ในที่ว่�ก�รอำ�เภอขุขันธ์ด้วย เพื่อให้กำ�นันผู้ใหญ่บ้�นได้เห็นในระหว่�งม�ประชุม

ประจำ�เดือน  และในปีต่อม� ได้ขย�ยผลให้โรงเรียนในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รประถมศึกษ�ศรีสะเกษเขต ๓ (อำ�เภอขุขันธ์ ไพรบึง ปร�งค์กู่ และภูสิงห์) ท่ีเข้�ร่วม

จำ�นวน ๒๒๐  โรงเรียน  รณรงค์หลุมพอเพียงในเทศก�ลต่�งๆ  หลุมพอเพียงนอกจ�ก

มีผักปลอดภัย ไม้ยืนต้นแล้ว ยังปลูกสมุนไพรร�งจืด เพื ่อให้ประช�ชนใช้เป็น 

Antidote ของชุมชน
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 ปี ๒๕๕๗ ร่วมมือกับเครือข่�ยสถ�บันวิจัยช�วน�เพื่อเพ�ะร�งจืด และ

นำ�ร�งจืดไปมอบให้สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขอำ�เภอนำ�ไปแจกจ่�ยให้ อสม.ปลูกทุกหมู่บ้�น

และขย�ยผล  เพื่อใช้ร�งจืดเป็นสมุนไพรในชีวิตประจำ�วันสำ�หรับขับส�รพิษ  เนื่องจ�ก

ชีวิตประจำ�วันมีโอก�สได้รับส�รพิษจ�กหล�ยๆ ท�ง  ทำ�ให้ช�วขุขันธ์ทุกหมู่บ้�นมีร�งจืด

และใช้ร�งจืดเพ่ือดูแลสุขภ�พตนเองได้ และได้ร่วมมือกับ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดทำ�สวนผัก

ปลอดส�รพิษ  สวนสมุนไพร  เพื่อเป็นให้มีอ�ห�รปลอดภัยสำ�หรับเจ้�หน้�ที่  และเป็น

พื้นที่เรียนรู้ของช�วบ้�นที่ม�รับบริก�ร  

 ปี ๒๕๕๙ ก�รรณรงค์ให้ประช�ชนช�วขุขันธ์ปลูกกล้วย  เพื่อเป็นผลไม้ที่

มีคุณภ�พ ปลอดภัย ร�ค�ถูก  สำ�หรับบริโภคในชุมชน และใช้ในช่วงเทศก�ลประเพณี

แซนโฎนต� ซึ่งต้องก�รกล้วยจำ�นวนม�กสำ�หรับทำ�ข้�วต้มมัด ผลไม้สำ�หรับให้นักเรียน

ห่อไปโรงเรียนท�นหลังอ�ห�รเท่ียง โดยเน้นรูปแบบก�รปลูกเป็นพ่ีเล้ียงในหลุมพอเพียง

ก�รปลูกเพ่ือบำ�รุงดินท่ีสภ�พยังไม่ดี ก�รปลูกในริมถนน ก�รปลูกเป็นพ่ีเล้ียงไม้ยืนต้น 

 ในปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ สนับสนุนให้สม�ชิกเครือข่�ยที่มีผลง�นเชิงประจักษ์ 

ยกระดับตนเองเป็นศูนย์ก�รเรียนรู้ในด้�นต่�งๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำ�หรับช�วน�

คนอื่นๆ และหล�ยท่�นก็ได้รับก�รยกย่องเป็นเกษตรกรดีเด่น จึงได้จัดเป็นศูนย์

ก�รเรียนรู้สถ�บันวิจัยช�วน�ขึ้นในพื้นที่เครือข่�ยสม�ชิกที่มีคว�มเชี่ยวช�ญด้�นต่�งๆ

เช่น ก�รเพ�ะและขย�ยพันธุ์ไม้ ก�รประกอบอ�ห�รปรุงสุก ก�รทำ�บัญชีครัวเรือน

ก�รเล้ียงวัวคว�ย ก�รเล้ียงหมูหลุม ก�รทำ�ปุ๋ยชีวภ�พ ก�รปลูกหญ้�แฝก ก�รปลูกย�งน�

บนคันน� ก�รสีข้�ว ก�รทำ�ก�รเกษตรผสมผส�น ก�รเย็บผ้� ก�รเลี้ยงไส้เดือน เป็นต้น 
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 สังคมยอมรับก�รเกิดขึ้น มีอยู่ของสถ�บันวิจัยช�วน� และเครือข่�ยช�วน�

ของสถ�บันวิจัยช�วน�  ทำ�ให้เป็นองค์กรที่ถูกค�ดหวังของสังคมขุขันธ์  สม�ชิกช�วน�

ที่มีศักยภ�พจึงได้รับเชิญให้เป็นวิทย�กร ร่วมออกง�นสำ�คัญต่�งๆ ของชุมชน เช่น 

ก�รออกหน่วยอำ�เภอยิ้มของอำ�เภอ  ก�รจัดมหกรรมอ�ห�รปลอดภัย  มหกรรมตำ�บล

สะอ�ด มหกรรมเมืองน่�อยู่ เป็นต้น  

 ปัจจุบัน ก�รทำ�ง�นร่วมกับเครือข่�ยสถ�บันวิจัยช�วน� และภ�คีอย่�งต่อเน่ือง

เครือข่�ยสถ�บันวิจัยช�วน�มีสม�ชิกเครือข่�ย ประม�ณ ๕,๐๐๐ ครอบครัว ท่ีมีกิจกรรม

ด้�นเกษตรกรรมที่เอื้อต่อสุขภ�พ เช่น ก�รผลิตปุ๋ยหมักชีวภ�พ ปลูกต้นไม้ออมเงิน  

ผลิตผักปลอดภัยเพ่ือบริโภคและจำ�หน่�ย เล้ียงหมูหลุม ใช้สมุนไพรขับส�รพิษ ใช้สมุนไพร

แก้ปวดเมื่อยจ�กก�รทำ�ง�น ผลิตนำ้�หมักชีวภ�พเพื่อบำ�รุงดิน บำ�รุงผัก ทำ�สมุนไพร

ไล่แมลงใช้เอง เป็นต้น 

 มีสม�ชิกเครือข่�ยเกษตรกรที่ประสบคว�มสำ�เร็จส�ม�รถเป็นต้นแบบของ

ชุมชนในด้�นเกษตรกรรม จำ�นวน ๒๗๘ คน จ�กอำ�เภอขุขันธ์ ไพรบึง ปร�งค์กู่ ภูสิงห์ 

เมือง และ โนนคูณ
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หลักการ-แนวคิด และทิศทางในการทํางานเพื่อสังคม
ของ เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง

๑. หลักการ-แนวคิดในการทำางาน
 ๑.๑ การนำาหลักอริยสัจ ๔ และแนวคิดการจัดการความรู้เชิงพุทธ มาใช้

ในการทำางาน 

 โดยเร่ิมจ�กสำ�รวจ ตรวจสอบ กำ�หนดปัญห�หรือคว�มทุกข์ให้ชัด เพ่ือห�ส�เหตุ

ให้แน่ชัด จ�กนั้นจึงกำ�หนดเป้�หม�ย และวิธีก�รแก้ไข โดยทยอยขจัดหรือลดส�เหตุ

ให้เหลือน้อยลงจนหมดสิ้น ที่ครอบคลุมทั้ง ศีล สม�ธิ ปัญญ� ดังนั้น ก�รทำ�ให้เห็น

คว�มทุกข์/ปัญห� จนมีคว�มคิดอย�กให้คว�มทุกข์/ปัญห�หมดไป จึงลงมือปฏิบัติ

ทั้งท�งก�ย ว�จ� ใจ และก�รใช้ชีวิต อย่�งเพียรพย�ย�ม มีสติ และมุ่งมั่น โดยใช้

กระบวนก�รเรียนรู้ต�มหลักก�รจัดก�รคว�มรู้เชิงพุทธ (KM-เชิงพุทธ) ที่มี ๓ ระดับ

ได้แก่ คว�มรู้จ�กก�รได้ยิน ได้อ่�น แล้วนำ�ไปคิดใคร่ครวญเกิดเป็นคว�มเห็น นำ�คว�มเห็น

ไปปฏิบัติเกิดเป็นปัญญ� แล้วนำ�ปัญญ�น้ันม�บอกเล่�ให้คนอ่ืนได้ยิน ได้ฟัง เพ่ือยกระดับ

เป็นคว�มเห็น และปัญญ�อีกครั้ง เกิดเป็นปัญญ�บุคคล กลุ่มคน และสังคม ต่อไป 

 ก�รทำ�ง�นเน้นให้ทีมทำ�ง�นมองเห็นปัญห�ร่วมกัน กรณีง�นท่ีเก่ียวข้องกับก�ร

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะชี้แนะให้ผู้ป่วย หรือ ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เห็นคว�มทุกข์

ย�ก/ปัญห�ที่เกิดกับตนเองอันเนื่องจ�กพฤติกรรมนั้น เพื่อค้นห�และกำ�จัดส�เหตุให้

หมดไป เมื่อส�เหตุหมดไป คว�มทุกข์/ปัญห�ก็ค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ      

 ก�รแก้ปัญห�ต่�งๆ จะต้องเกิดก�รเรียนรู้ตลอดเวล� โดยในเบื้องต้น คือ

ทำ�ให้ได้ยิน ได้เห็น ได้อ่�น โดยผ่�นกิจกรรม เช่น ก�รฝึกอบรม ก�รสอน ก�รประชุม

แลกเปลี่ยน เอกส�รประกอบ เป็นต้น และกระตุ้นให้ได้คิด ใคร่ครวญ จนตกผลึกเป็น

คว�มเห็นของตนเอง  และนำ�คว�มเห็นไปปฏิบัติ เพื ่อเข้�สู ่เป้�หม�ย สุขภ�พดี 

ดังคำ�นิย�ม
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 “สุขภ�พ”  หม�ยคว�มว่� สภ�วะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งท�งก�ย ท�งจิต 

ท�งปัญญ� และท�งสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่�งสมบูรณ์

 “ปัญญ�” หม�ยคว�มว่� คว�มรู้ทั่ว รู้เท่�ทันและคว�มเข้�ใจอย่�งแยกได้

ในเหตุผลแห่งคว�มดี คว�มชั่ว คว�มมีประโยชน์และคว�มมีโทษ ซึ่งนำ�ไปสู่คว�มมีจิต

อันดีง�มและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

 ผลของก�รปฏิบัติจะทำ�ให้เกิดปัญญ� คือ คว�มรู้แจ้งในเรื่องที่ทำ� เมื่อรู้

ขน�ดนี้แล้ว ก็จะจัดเวทีให้คนที่รู้แจ้งนั้นถ่�ยทอดสู่คนอื่นต่อไป เกิดเป็นวงจรก�ร

เรียนรู ้เพื ่อแก้ไขปัญห� ทั้งในระดับบุคคล ระดับสังคมได้ เพร�ะคว�มทุกข์ย�ก/

ปัญห�บ�งอย่�งเป็นเรื่องส่วนบุคคล  บ�งเรื่องเป็นร่วมกันหล�ยคน    

อริยสัจ ๔

๑. ความทุกข์หรือปัญหา      ๓. ความไม่มีทุกข์ ไม่มีปัญหา เป็นเป้าหมาย

๒. สาเหตุของทุกข์หรือปัญหา          ๔. วิธีปฏิบัติเพื่อกำาจัดสาเหตุ

        ๔.๑ เห็นทุกข์   ๔.๒ ต้องการให้หมดทุกข์

        ๔.๓ ปฏิบัติทางวาจา  ๔.๔ กายกระทำา และ ๔.๕ วิถึชีวิต

        ๔.๖ อย่างมีความเพียร  ๔.๗ อย่างมีสติ  ๔.๘ ความมุ่งมั่น
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 ๑.๒ ความกตัญญูรู้คุณในถิ่นฐานบ้านเกิดและอาชีพของผู้ให้กำาเนิด

 เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ระลึกเสมอว่�ตนเองมิได้เป็นเพียงข้�ร�ชก�รเท่�น้ัน

แต่ยังเป็นพลเมืองขุขันธ์ที่มีร�กเหง้�ม�จ�กลูกช�วน� จึงมุ่งหวังที่จะทำ�หน้�ที่รับใช้

แผ่นดินอันเป็นที่กำ�เนิดและรับใช้อ�ชีพช�วน�ต�มกำ�ลังและเหตุปัจจัยที่มี 

 เด่นชัย  ดอกพอง ระลึกเสมอว่�ก�รรู้คุณแผ่นดิน คว�มกตัญญูต่อบิดรม�รด�

และอ�ชีพของบรรพบุรุษ และก�รไม่ลืมร�กเหง้�ของตนเอง รวมทั้งครูบ�อ�จ�รย์ 

สถ�บันก�รศึกษ� เจ้�คณะอำ�เภอและคณะสงฆ์อำ�เภอขุขันธ์ ภ�คีเครือข่�ยต่�งๆ ท่ีทำ�ง�น

ร่วมกัน และกัลย�ณมิตรที่เกี่ยวข้องย่อมนำ�ม�ซึ่งคว�มเจริญทั้งต่ออ�ชีพก�รทำ�ง�น

ชีวิตส่วนตัว และชุมชน  

 จึงมีแนวคิดขย�ยบทบ�ทหน้�ที่ และเพิ่มกลไกก�รทำ�ง�น โดยร่วมก่อตั้ง 

สถ�บันวิจัยช�วน� ทำ�หน้�ที่เป็นกลไกเอื้ออำ�นวยให้เกิดกระบวนก�รเรียนรู้ ก�รคิด 

ก�รคุยแลกเปล่ียนกับช�วน�คนอ่ืนๆ จนตกผลึกคว�มเห็นเป็นสัมม�ทิฐิช�วน� แล้วนำ�

คว�มเห็นนั้นไปปฏิบัติ เกิดวงจรก�รเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ เด่นชัย ดอกพอง ทำ�หน้�ที่เป็นผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยช�วน� และ

ผู้ประส�นง�นเครือข่�ยประช�สังคมขุขันธ์ ซ่ึงเป็นกลไกในก�รทำ�ง�นแนวร�บ  เช่ือมโยง

ทุกภ�คส่วนม�ร่วมมือกันทำ�ง�นได้ดีกว่�ระบบร�ชก�ร เพื่อก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตให้

มีสุขภ�พใจที่เข้มแข็ง 
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 ๑.๓ การใช้ทฤษฎีลูกมะพร้าว โดย อาจารย์สำาลี  ใจดี  

 มะพร้�วประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ เปลือก คือ ส่วนที่ใหญ่ที่สุด เป็นส่วนที่

ประช�ชนดูแล จัดก�รตนเองได้ กะล� คือ ส่วนที่ลึกขึ้น ย�กขึ้น เป็นส่วนที่บุคล�กร

ท�งสุขภ�พเป็นผู้ดูแล และเนื้อใน คือ ส่วนที่ย�ก ซับซ้อน ต้องอ�ศัยผู้ที ่มีคว�ม

เชี่ยวช�ญเฉพ�ะ  

 แม้เปลือกจะเป็นส่วนท่ีประช�ชนดูแลได้ แต่กลับพบว่�ปัจจุบันประช�ชนไม่ค่อย

ดูแลตนเอง เกิดเป็นโรคที่ป้องกันได้ เช่น มะเร็งจ�กดื่มเหล้� มะเร็งจ�กก�รกินอ�ห�ร

ท่ีไม่ปลอดภัย บ�ดเจ็บจ�กก�รทะเล�ะวิว�ท อุบัติเหตุจ�กเม�แล้วขับ ไม่ออกกำ�ลังก�ย  ฯลฯ 

ถ้�เปลือกซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดไม่เข้มแข็ง เป็นเปลือกที่ผุ ย่อมทะลุถึงกะล�โดยง่�ย

แม้จะเพิ่มจำ�นวนบุคล�กรท�งสุขภ�พ หรือผู้เชี่ยวช�ญม�กเท่�ใดก็ไม่มีท�งเพียงพอ

เป้�หม�ยของสุขภ�พ คือ ก�รพึ่งตนเอง ต้องทำ�ให้เกิดก�รพึ่งตนเองทั้งเปลือก กะล� 

และเนื้อใน สำ�หรับเปลือก คือ ประช�ชนมีพฤติกรรมสุขภ�พที่ถูกต้อง ท�นอ�ห�ร

ที่ปลอดภัย ใช้ชีวิตที่ไม่เสี่ยง ไม่ข�ดสติ ก�รทำ�ง�นที่ผ่�นม�ในฐ�นะผู้อำ�นวยก�ร

สถ�บันวิจัยช�วน� และ ผู้ประส�นง�นเครือข่�ยประช�สังคมขุขันธ์ จึงได้เน้นก�รทำ�ง�น

ในส่วนท่ีเป็นเปลือกให้เข้มแข็ง เช่น ทำ�ให้ช�วน�มีวิถีเกษตรท่ีปลอดภัย ผู้บริโภคมีอ�ห�ร

ปลอดภัย ปลูกต้นไม้ให้มีอ�ก�ศปลอดภัย มีร�ยได้ ทำ�ให้คนไม่ด่ืมเหล้� อ�ชีพท่ีปลอดภัย  

     ในขณะที่กรณีก�รค้นห� คัดกรอง ส่งต่อ วินิจฉัย และรักษ�ผู้ป่วยติดสเตียรอยด์ 

ก็มีมิติของก�รประยุกต์ใช้ทฤษฎีกะล� ดังนี้ เปลือก = ก�รค้นห�โดย อสม., กะล�

= ก�รคัดกรอง ส่งต่อโดย รพ.สต., เน้ือ = ก�รวินิจฉัย และรักษ�โดยสหวิช�ชีพผู้เช่ียวช�ญ

นอกจ�กก�รสร้�งเครื่องมือให้ประช�ชน อสม.ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ในส่วนของเปลือกให้

ดีที่สุดแล้ว  ยังได้แสวงห�เครื่องมือที่มีแล้ว เช่น ระบบหน้�ต่�งเตือนภัย หรือ Single 

Window เพื่อสื่อส�ร ฝึกให้ประช�ชนใช้เป็น เพิ่มศักยภ�พให้ทำ�หน้�ที่เฝ้�ระวัง 

ป้องกันในพื้นที่เปลือกมะพร้�วได้ดียิ่งขึ้น
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 ๑.๔ การทำางานต้องวางแผนระยาว และต้องทำางานอย่างต่อเน่ืองสมำา่เสมอ

 เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทำ�ให้เภสัชกรเด่นชัย  ดอกพอง  ตัดสินใจย้�ยจ�กโรงพย�บ�ล

เมืองจันทร์ เพื่อม�ปฏิบัติง�นที่โรงพย�บ�ลขุขันธ์ เพร�ะพิจ�รณ�แล้วว่�ก�รทำ�ง�น

ชุมชนให้ได้ผลต้องใช้เวล�น�น ทำ�อย่�งต่อเน่ือง โดยเฉพ�ะเม่ือเลือกท่ีจะทำ�เร่ืองท่ีใหญ่

ย�ก ซับซ้อน  สำ�หรับตนเองต้องใช้เวล�และคว�มต่อเนื่องเพื่อสั่งสมคว�มรู้ เชี่ยวช�ญ  

สำ�หรับประช�ชนต้องใช้เวล�เพื่อพัฒน�ชุมชนในแต่ละเร่ืองให้มีศักยภ�พในก�ร

จัดก�รดูแลตนเองม�กขึ้นเรื่อยๆ  

๒. ทิศทางการพัฒนางานเพื่อสังคมในอนาคต
 ส�นต่อง�นเดิม และเพิ่มง�นขับเคลื่อนก�รพัฒน�เย�วชนขุขันธ์ให้มีสุขภ�พ

ใจเข้มแข็ง  
 ๒.๑ การรณรงค์ให้เกิดการเขียนชื่อยา บนซองยา ร่วมมือกับภ�คีเครือข่�ย

ทั่วประเทศ รณรงค์ให้คลินิกและร้�นข�ยย�เขียนชื่อย�บนซองย�  เพร�ะถ้�ไม่มีชื่อย�

จะส่งผลเสียคือ ๑) เวล�แพ้ย�จะไม่ทร�บว่�แพ้ย�อะไร  ๒) เป็นอุปสรรคต่อก�รรับย�

ต่อเนื่อง ๓) อ�จได้รับย�ตัวเดียวกันเกินขน�ด ๔) ต้องเสียเวล�และค่�เดินท�งกลับไป

รับย�ที่เดิม

 ก�รรณรงค์ในช่วงที่ผ่�นม�ได้สร้�งคว�มตื่นตัวท�งสังคมพอสมควร  แต่ยัง

ไม่ส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
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 ๒.๒ การรณรงค์ให้ประชาชนชาวขุขันธ์ ปลูกยางนาและไม้ยืนต้นอื่นๆ  

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นม� ก�รรณรงค์เป็นไปอย่�งย�กลำ�บ�ก เพร�ะกฎหม�ยยังไม่

เอื้ออำ�นวย แต่ปัจจุบันมีกฎหม�ยให้ส�ม�รถตัดหรือใช้ประโยชน์จ�กไม้ยืนต้นในที่ดิน

ของตนเองได้แล้ว ไม้ยืนต้นเป็นคว�มมั่นคงที่เหม�ะสมของช�วน� โดยไม่กระทบ

กระเทือนก�รประกอบอ�ชีพ 

 ช�วน�อำ�เภอขุขันธ์มีประม�ณ ๓๓,๐๐๐ ครัวเรือน  ถ้�มี ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน

ที่ปลูกย�งน� ในอีก ๔๐ ปีข้�งหน้� จะมีสินทรัพย์ ๑ หมื่นล้�นบ�ท จะเป็นเมืองที่

มั่งคั่งเมืองที่ร่มรื่น เมืองที่น่�อยู่ม�ก ก�รรณรงค์ให้ช�วขุขันธ์ปลูกย�งน�หรือไม้ยืนต้น

อื่นๆ ครัวเรือนละอย่�งน้อย ๑๐๐ ต้น จึงเป็นภ�รกิจที่จะร่วมมือกับสถ�บันวิจัย

ช�วน�กระทำ�ให้บรรลุเป้�หม�ยต่อไป    

 ๒.๓ การสร้างความรู้สุขภาพบนฐานอาชีพชาวนา ปัจจุบันช�วน�ป่วย

จ�กก�รประกอบอ�ชีพของตนเอง และผู้บริโภคก็ป่วยจ�กก�รบริโภคผลผลิตท่ีไม่ปลอดภัย

ของช�วน� ได้แก่ ก�รใช้ส�รเคมีต่�งๆ 

 ทำ�อย่�งไร จึงจะแก้ปัญห� ๒ ด้�นดังกล่�วได้ คงจะต้องร่วมมือกับภ�คีเครือข่�ย

โดยเฉพ�ะแผนง�นท�งวิช�ก�รที่เข้มแข็ง ทั้งในและนอกวงก�รสุขภ�พ เพื่อให้ได้ชุด

วิช�ก�รแต่ละเรื่องสำ�หรับก�รนำ�ไปปฏิบัติของช�วน�ในพื้นที่และขย�ยผลไปยัง

ช�วน�พื้นที่อื่นๆ ต่อไป 

 ๒.๔ การขยายเครือข่ายขบวนการคนใจเพชร  โดยให้คนที่เคยดื่ม เคยกิน 

เกิดคว�มทุกข์จ�กก�รด่ืมกิน ไปเล่� ไปชวนให้คนท่ีกำ�ลังด่ืมอยู่ได้คิดได้ไตร่ตรอง เพ่ือให้

มีคนเลิกเหล้�ได้ม�กข้ึน ขบวนก�รคนใจเพชรจะเป็นก�รป้องปร�มมิให้เกิดนักด่ืมรุ่นใหม่

เพร�ะก�รสร้�งผู้ใหญ่ในสังคมท่ีไม่ด่ืมเหล้� คือ ก�รสร้�งส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เอ้ือให้ด่ืมเหล้�

ได้ดีที่สุด

 ๒.๕ การส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยให้คนขุขันธ์ได้รับประทาน

โดยเฉพ�ะผักปลอดส�รพิษ ในช่วงที่ผ่�นม�สถ�บันวิจัยช�วน�ได้เปิดร้�นจำ�หน่�ยผัก

ปลอดส�รพิษในสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขอำ�เภอ โรงพย�บ�ลขุขันธ์ และถนนอ�ห�รปลอดภัย

แต่ยังไม่ต่อเนื่องย�วน�นพอ เนื่องจ�กก�รผลิตของเครือข่�ยยังไม่เพียงพอ สมำ่�เสมอ  

ต้นทุนก�รนำ�ผักม�ให้ตัวอำ�เภอไม่คุ้มค่�ขนส่ง  ดังนั้น ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จะมี

ก�รพัฒน�ร้�นค้�เครือข่�ยในชุมชนให้เป็นจุดรับซื้อและจำ�หน่�ยผักปลอดส�รพิษ
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ในชุมชน ก�รส่ือส�รโลโก้ผักปลอดส�รพิษท่ีรับรองโดยสถ�บันวิจัยช�วน�ให้เป็นท่ีรู้จัก 

ยอมรับอย่�งแพร่หล�ยม�กขึ้น ก�รจำ�หน่�ยผักปลอดส�รพิษด้วย LINE  ก�รจัดระบบ

ขนส่งท่ีมีประสิทธิภ�พ และก�รพัฒน�ให้เกิดระบบก�รตล�ดเพ่ือสังคมอย่�งเต็มรูปแบบ

อย่�งเข้มแข็งม�กขึ้น ถ้�กิจก�รมีก�รเติบโตม�กขึ้น ก็จะมีกำ�ไรไปขับเคลื่อนง�น

ท�งสังคมม�กขึ้น     

 ๒.๖ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนขุขันธ์   

 เนื่องจ�กมีผู้นำ�เย�วชนที่มีศักยภ�พในแต่ละชุมชนในเมืองขุขันธ์ ซึ่งเป็นค�น

งัดที่สำ�คัญของเรื่องนี้ ก�รหนุนเสริมให้แกนนำ�เย�วชนที่มีศักยภ�พในก�รดูแลตนเอง  

ครอบครัว และสังคม จึงเป็นเป้�หม�ยเพื่อขับเคลื่อน “เมืองขุขันธ์น่�อยู่” เพร�ะผู้นำ�

เย�วชนเหล่�น้ี  ในอน�คตจะเติบโตเป็นสม�ชิกองค์ก�รปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ใหญ่บ้�น

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้�น หรือ อสม.ฯลฯ เป็นผู้นำ�ท�งสังคมระดับหมู่บ้�น ซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆ

ท่ีซ้อนอยู่ในสังคมของอำ�เภอ  จังหวัด และประเทศ  ถ้�ชุมชนเล็กๆ ระดับหมู่บ้�นเข้มแข็ง 

ย่อมเกิดอำ�เภอเข้มแข็ง  จังหวัดเข้มแข็ง  และประเทศไทยเข้มแข็ง  

 วิธีก�รจะร่วมมือกับไตรภ�คี  ได้แก่ ๑) ภ�คคณะสงฆ์ คือ สำ�นักง�นเจ้�คณะ

อำ�เภอขุขันธ์  วัด และสำ�นักสงฆ์  ๒) ภ�คร�ชก�ร คือ โรงพย�บ�ล  ส�ธ�รณสุขอำ�เภอ

ฝ่�ยปกครอง ตำ�รวจ โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล ฝ่�ยก�รศึกษ� กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ  และ ๓) ภ�คสังคม เช่น กลุ่มสถ�บันวิจัยช�วน�  

กลุ่มจิตอ�ส� เครือข่�ย อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้�น กลุ่มอ�ชีพ ฯลฯ เพื่อทำ�ง�น

ในรูปแบบเครือข่�ยประช�สังคมขุขันธ์ โดยจะร่วมกันก่อตั้ง “สถ�บันพัฒน�เย�วชน 

(สพย) เมืองขุขันธ์” เพื่อสร้�งผู้นำ�เย�วชน ให้มีสุขภ�พใจเข้มแข็ง ภ�ยใต้หลักสูตร

ผู้นำ�เย�วชนเพื่อก�รเปลี่ยนแปลงท�งสังคม โดยระดมทรัพย�กรและก�รมีส่วนร่วม

จ�กทุกภ�คส่วนเพื่อจัดทำ�หลักสูตร และนำ�หลักสูตรไปจัดกระบวนก�รฝึกอบรม

เกิดผลผลิต คือ ผู้นำ�เย�วชนอำ�เภอขุขันธ์ที่มีศักยภ�พสูง ส�ม�รถขับเคลื่อนตนเอง

ครอบครัว และชุมชน ทั้งท�งด้�นสุขภ�พ อ�ชีพ ก�รศึกษ� สังคม และศิลปวัฒนธรรม  

จำ�นวนปีละ ๕๐๐ คน  ครอบคลุม ๒,๕๐๐ คน ภ�ยใน ๕ ปี 
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ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา
(½†ายอาหาร ยา การแพทย์แ¼นäทยและการแพทย์ทางเลือก)

จากซ้าย  :  ๑. ภก.ดุริพัธ แจ้งใจ    ๒. ภญ.อารยา ส่องศรี  
     ๓. ภญ.เปรมรัตน์ อุไรรัตน์ ๔. ภญ.สุปราณี นิยมเดชา
     ๕. ภญ.จิราภรณ์ อุไรรัตน์   ๖. ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์
     ๗. ภญ.จุฑาทิพย์ สานุกูล   ๘. ภญ.รัตนา นวลทอง
     ๙. ภญ.อัจฉรียา ฟองศรี   ๑๐. ภญ.ปัญจรัตน์ กังวานฐิติ 
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คํานิยม คําชื่นชม และข้อคิดเห็น
จากกัลยาณมิตร
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 คว�มเป็น ทีม (Team) คือ ก�รรวมกลุ่ม แตกต่�งจ�ก ฝ่�ย หรือ Division 

แม้ว�่ จะมีคุณสมบัติร่วมกัน หล�ยประก�ร แต่ คว�มเป็นทีม สะท้อน คว�มเช่ือมโยงกัน

แบบแนวนอน หรือ Horizontal ม�กกว่� แนวดิ่ง หรือ Vertical

 “กลุ่มง�นคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชส�ธ�รณสุข สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด

สงขล�” แบ่งเป็น ๒ ฝ่�ย คือ ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�ง

เลือก (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่� กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล�) และ ฝ่�ยสถ�นพย�บ�ลและ

บริห�รเวชภัณฑ์  ท้ังน้ี กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ร่วมกันทำ�ง�น แบบ กลุ่ม หรือ ทีมง�น 

ในขณะเดียวกัน ก�รเป็นกลุ ่ม หรือ ทีมง�น มีลักษณะสำ�คัญ หล�ยประก�ร 

อย่�งน้อย 

 หนึ่ง ต้องมีเป้�หม�ยร่วมกัน (Common Goal) ในบรรด�คุณสมบัติทั้งหมด

ข้อนี้สำ�คัญที่สุด เป็นเหมือน ธรรมนูญที่ทุกคนผูกพัน สอง ก�รส่ือส�รในกลุ่มอย่�งเข้�ใจ

กัน รักและเค�รพกัน ส�ม ก�รทำ�ง�นร่วมกันอย่�งกัลย�ณมิตร เสริมและส�นพลังกลุ่ม 

แบ่งภ�ระปันคว�มสำ�เร็จ สี่ ก�รสร้�งปัญญ�กลุ่ม (Collective Wisdom) และ ห้� 

ก�รเกิดนวัตกรรมจ�กก�รร่วมกันคิดสู่ผลง�นต่อสังคม ท่ีเกิดคว�มย่ังยืนในเชิงระบบ 

เหล่�นี้ ล้วนเป็นคุณสมบัติที่ทำ�ให้ ทีมง�น เป็นทีมที่มีภ�วะก�รนำ�กลุ่มร่วมกัน 

(Collective Leadership) อย่�งแท้จริง

 ในก�รนำ�ม�ตรวัดห้�ประก�รท่ีกล่�วถึงม�พิจ�รณ� ผลง�นของ กลุ่มเภสัชกร

ที่จะได้รับร�งวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ในครั้งนี้ คณะกรรมก�รฯ มีคว�ม

หนักใจม�ก เพร�ะ มีทีมง�นที่เข้�ต�กรรมก�ร เกินกว่�เป้�หม�ยที่กำ�หนด

รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์
ประธานมูลนิธิเภสัชชนบท

กลุ่มเภสัช สสจ.สงขลา : เข้มแข็ง กล้านำา ทำาจริง ไม่ท้ิงประชาชน
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 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� เป็นกลุ่มที่ส�ม ที่ได้รับร�งวัล

“ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” จ�ก มูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม โดยมีผลง�นเชิง

ประจักษ์ ต�มคำ�ประก�ศ และ ขอยกม�ประกอบเพิ่มเติม เพื่อบ่งชี้คว�มเป็นทีมง�น

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมในปีนี้ ได้แก่

 ๑. ก�รวิจัยเพ่ือคว�มเปล่ียนแปลง โดย กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ได้วิจัยพบว่�

มีเพียงร้อยละ ๔ ของ ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำ�อ�งท่ีจำ�หน่�ย ท่ีระบุว่�ผลิตในจังหวัดสงขล� 

มีสถ�นที่จริง ต�มจดแจ้ง ข้อค้นพบนี้ ได้นำ�ไปสู่ก�รขย�ยก�รศึกษ�ไปสู่พื้นที่จังหวัด

ต่�งๆ ในภ�คใต้และ ก�รที่ผู้บริโภคได้รับอันตร�ยจ�กผลิตภัณฑ์ผิดกฎหม�ยจดแจ้ง

ปลอมเหล่�นี ้ นำ�ม�สู ่ก�รปรับปรุงระบบก�รรับจดแจ้งเครื ่องสำ�อ�งในปัจจุบัน 

ที่รัดกุมคุ้มครองผู้บริโภคม�กขึ้น

 ๒. ก�รส�นพลังเครือข่�ยเพื่อก�รพัฒน� ก�รทำ�ง�นของกลุ่ม หรือ ฝ่�ย 

โดยลำ�พัง ไม่อ�จทำ�ให้ระบบ พัฒน� หรือ มีประสิทธิภ�พได้ ก�รกำ�กับดูแลร้�นย�

เป็นตัวอย่�งง�น ที่ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ร่วมกับ ชมรมร้�นย�จังหวัดสงขล� 

ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขล� สม�คมผู้บริโภคสงขล�และ มห�วิทย�ลัยสงขล�

นครินทร์ (มอ.)  มห�วิทย�ลัย ฝ่�ยต่�งๆ รวมทั้ง อสม. พัฒน�ระบบก�รกำ�กับ ควบคุม 

ให้มีเภสัชกรประจำ�ร้�นย�ต�มกฎหม�ย เป็นแบบอย่�งก�รดูแลร้�นย�ในจังหวัดที่ดี

หรือจังหวัดตัวอย่�งจังหวัดหนึ่ง

 ๓. ก�รสร้�งก�รยอมรับ ทั้งในภ�ครัฐและ ภ�คประช�สังคม กลุ่มเภสัชกร 

สสจ.สงขล� ได้รับร�งวัลม�กม�ยต่อเนื่อง เป็นผลง�นเชิงประจักษ์ ที่น่�สนใจ คือ

ล่�สุดได้รับ ประก�ศนียบัตรยกย่องจ�กสม�คมผู้บริโภคสงขล� ถือว่�มีก�รยอมรับ

ครบทุกมิติ

 ๔. คว�มกล้�ห�ญในก�รแสดงออกเพ่ือพิทักษ์ประโยชน์ประช�ชนและวิช�ชีพ

เพ่ือสังคม ในก�รแสดงตนเพ่ือรักษ�ผลประโยชน์ของส่วนรวม กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล�

ประก�ศจุดยืนชัดเจนในเรื่องก�รคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพ�ะผลิตภัณฑ์สุขภ�พ ที่มี

หน้�ที่รับผิดชอบ มีก�รเสนอให้มีก�รตรวจสถ�นที่ผลิต/นำ�เข้�เครื่องสำ�อ�งก่อนที่จะ
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รับจดแจ้ง ประก�ศไม่เห็นด้วยกับ ร่�ง พ.ร.บ. ย� ที่ไม่รักษ�ผลประโยชน์ประช�ชน

โดย ร่วมกับกลุ่มเภสัชกรภ�คใต้ ในฐ�นะแกนนำ� ก�รดำ�เนินก�รท�งกฎหม�ยและ

จรรย�บรรณ กับเภสัชกรแขวนป้�ย เป็นต้น

 ๕. คว�มโดดเด่นและบุคลิกภ�พของผู้นำ�กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� คือ

ภญ.วิไลวรรณ ส�ครินทร์ ในฐ�นะผู้นำ�ทีม มีคุณสมบัติ อ่อนนอกแข็งใน ถ่อมตนแต่

สู้ไม่ถอย เปรียบดังกำ�ปั้นเหล็กในถุงมือกำ�มะหยี่ มีคว�มอ่อนโยน แต่มั่นคง แน่วแน่ 

จึงส�ม�รถนำ�ทีมน้องๆ ที่ทำ�ง�นร่วมกันได้อย่�งมีผลสัมฤทธิ์ในก�รคุ้มครองผู้บริโภค

อย่�งต่อเนื่องตลอดม�

 ท้ังห้�ประก�รน้ี เป็นส่วนเสริมในส�ยต�ท่ีได้สัมผัส เพ่ือประกอบเป็นประจักษ์

พย�นต่อคว�มสมคุณค่�ในก�รรับร�งวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ในปีนี้

 ก�รเป็นทีม ในอีกนัยหน่ึง ก็คือก�รเป็น Node หรือ กลุ่ม เพ่ือก�รเปล่ียนแปลง 

ต�มหลัก INN คือ จ�ก บุคคล Individual สู่กลุ่ม Node และ เครือข่�ย Network 

พลังสูงสุด จ�กศักยภ�พบุคคล จะถูกส่งต่อเป็นอนันต์ แบบ พลังปีกผีเสื ้อ หรือ 

Butterfly Effect ก็ต่อเม่ือ กลุ่ม หรือ ทีม เช่ือมต่อ บุคคล เข้�กับ เครือข่�ย ท่ีมี เป้�หม�ย

ร่วมกันเพื่อสังคม

 ขอให้ “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” คือ กลุ่มเภสัชกร

สสจ.สงขล� ขับเคล่ือนให้เกิดคว�มย่ังยืนของทีมง�น ในระยะย�ว อย่�งต่อเน่ือง ไม่เพียง

คว�มเป็น ฝ่�ยใน สสจ. แต่เป็นทีมง�นจังหวัดที่เข้มแข็ง เพื่อรังสรรค์ประโยชน์ต่อ

สังคมตลอดไป.

กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา 

ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม  ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

“พร้อมเพรียง รวมกลุ่ม ร่วมกัน

สู่ฝัน  มุ่งมั่น  ก้�วหน้�

คุ้มครอง สุขภ�พ มวลประช�

สุขถ้วนหน้� อโรคย� พ�ปลอดภัย”
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 ม�กกว่� ๑๐ ปี ที่ข้�พเจ้�สัมผัสกับส่วนภูมิภ�ค แม้ว่�พื้นที่รับผิดชอบจะเป็น

ภ�คอีส�น แต่โชคดีได้มีโอก�สไปร�ชก�รที่ภ�คใต้บ่อยม�ก รวมทั้งช่วงหลังเกษียณ

ก็ยังได้มีโอก�สลงไปที่ภ�คใต้  ในกลุ่มจังหวัดภ�คใต้ ผลง�นคุ้มครองผู้บริโภคด้�น

ผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่โดดเด่นม�ก  สงขล�เป็นจังหวัดขน�ดใหญ่ มีสถ�นประกอบก�ร

ผลิตภัณฑ์สุขภ�พจำ�นวนม�กเกือบทุกประเภท เนื่องจ�กเป็นเมืองท่องเที่ยว มีด่�น

อ�ห�รและย�หล�ยแห่ง มีตล�ดขน�ดใหญ่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว แต่ละปัญห�

ดูเหมือนว่�จะเป็นปัญห�ใหญ่และซับซ้อน  แต่ที่น่�ทึ่ง คือ ผลก�รดำ�เนินง�นของ

สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� ภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบของกลุ่มเภสัชกร สสจ.

สงขล� อยู่ในระดับดีเยี่ยม ทร�บจ�กน้อง อย. ที่ลงไปประเมินในพื้นที่ว่� น่�จะเป็น

เภสัชกรกลุ่มนี้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดของประเทศ 

 จ�กก�รติดต�มผลง�น และ ศึกษ�ก�รทำ�ง�นของกลุ่มเภสัชกรกลุ่มนี้ มีสิ่งที่

น่�ทึ่ง และ ส�ม�รถเป็นแบบอย่�งในก�รเรียนรู้หล�ยประก�ร เช่น

 ๑. กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ประกอบด้วย ๙ เภสัชกรหญิง และ ๑ เภสัชกร

ช�ย หัวหน้�ฝ่�ยเป็นสุภ�พสตรี  แต่ทีมง�นส�ม�รถลุยเรื่องคดีต่�งๆ ร่วมกับเจ้�หน้�ที่

ตำ�รวจ และทห�ร ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งดี  

 ๒. ตำ�แหน่งหัวหน้�ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก

 ในช่วงแรกเป็นเภสัชกรชำ�น�ญก�ร ทั้งหัวหน้�ฝ่�ยและน้องๆ  แต่ไม่ได้เป็นสิ่งบั่นทอน

ในก�รทุ่มเทแต่อย่�งใด แสดงให้เห็นถึงคว�มมุ่งมั่น ตั้งใจจริงที่จะทำ�ง�นโดยไม่ได้

เกี่ยงว่�ไม่มีตำ�แหน่งให้ขยับสูงขึ้นเหมือนจังหวัดอื่นๆ 

อ.ภญ.พรพรรณ  สุนทรธรรม
อดีต คบ.เขต ๑๐ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อาจารย์ วคบท.

ความสำาเร็จ ด้วยฝีมือและทุ่มเท มิใช่ความบังเอิญ
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 ๓. ก�รทำ�ง�นไม่ได้ทำ�เพื่อให้ผ่�นตัวชี้วัดที่กำ�หนด แต่จะว�งระบบของง�น 

มองคว�มเช่ือมโยงเชิงระบบ เน้นประโยชน์ท่ีผู้บริโภคจะได้รับ ตัวอย่�งท่ีเห็นชัด จ�กปัญห�

ที่พบว่�ก๋วยเตี๋ยวเกือบทั้งประเทศใช้วัตถุกันเสียในปริม�ณเกินเกณฑ์ที่กำ�หนดม�ก 

เป็นอันตร�ยต่อผู้บริโภค ตัวช้ีวัดท่ี อย.กำ�หนด คือ สถ�นท่ีผลิตก๋วยเต๋ียวต้องผ่�นเกณฑ์ 

GMP แต่กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ทุ่มเทพัฒน�อย่�งครบวงจร  คือสถ�นท่ีผลิตผ่�นเกณฑ์ 

GMP เส้นก๋วยเตี๋ยวได้ม�ตรฐ�น และต่อม�พัฒน�เป็น “ก๋วยเตี๋ยวอน�มัย” โดยให้

คว�มสำ�คัญทุกด้�น เช่น สถ�นที่ปรุง หม้อต้มก๋วยเตี๋ยวไร้ส�รตะกั่ว ให้คว�มสำ�คัญ

กับส�รปนเป้ือนในส่วนประกอบท่ีใช้ และ ดูแลถึงเคร่ืองปรุงให้ได้ม�ตรฐ�น ลดคว�มเส่ียง

และอันตร�ยท่ีจะเกิดกับผู้บริโภค จ�กประสบก�รณ์ท่ีข้�พเจ้�ท่ีเคยพัฒน�สถ�นท่ีผลิต

ก๋วยเต๋ียวให้ผ่�นเกณฑ์ GMP จำ�ได้ดีถึงคว�มยุ่งย�กและ ปัญห�ต่�งๆ ม�กม�ย แต่ กลุ่ม

เภสัชกร สสจ.สงขล� ตั้งใจทำ�แล้วต้องครบวงจร นับถือ นับถือ

 ๔. ก�รแก้ปัญห�ก�รใช้ย�แก้ปวดทร�ม�ดอล และ ย�น้ำ�แก้ไอ สูตร “ส่ีคูณร้อย” 

ง�นนี้ย�กม�ก เพร�ะมีผู้เกี่ยวข้องม�กม�ยและมีเรื่องของอิทธิพลม�เกี่ยวข้อง กลุ่ม

เภสัชกร สสจ.สงขล� มีคว�มลึกซึ้งในก�รวิเคร�ะห์ปัญห� สถ�นก�รณ์ และได้เสนอ

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นต่อ อย. ซึ่งได้มีก�รปรับระบบต�มข้อเสนอของกลุ่มเภสัชกร

กลุ่มนี้ จนเป็นที่ทร�บกันดีว่� ผู้บริห�รที่ลงไปรับฟัง รับรู้ จะให้คว�มสำ�คัญม�ก เพร�ะ

ทร�บดีว่� ไม่ใช่เสียงบ่นท่ัวไป แต่เป็นก�รวิจ�รณ์เชิงลึกท่ีม�จ�กคนทำ�ง�นและ มีข้อเสนอ

แนะที่ต้องรับไปพิจ�รณ�ปรับปรุง  ก�รแก้ปัญห�เรื่องนี้ไม่ได้ทำ�เฉพ�ะส่วน แต่ทำ�ง�น

เชิงระบบ เชื่อมร้อยก�รทำ�ง�นโดยยึดประโยชน์ประช�ชนเป็นสำ�คัญ เร�จึงเห็นผล

ง�นก�รพัฒน�ร้�นย�ให้เป็นสถ�นบริก�รด้�นย�ที่เป็นที่พึ่งของประช�ชน เภสัชกรที่

เป็นผู้มีหน้�ที่ปฏิบัติก�รในร้�นย�ต้องปฏิบัติหน้�ที่เพื่อคว�มปลอดภัยของประช�ชน 

และ ที่สำ�คัญ คือ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� กำ�จัดจุดเสี่ยงในแต่ละจุดให้ครอบคลุม

ม�กที่สุด เร�จึงเห็นผลง�นก�รดำ�เนินคดีร้�นย�ที่ฝ่�ฝืน โดยเฉพ�ะร�ยที่เป็นปัญห�

ม�ก จะถูกนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รย�เพื่อพักใช้ใบอนุญ�ต เภสัชกรที่ฝ่�ฝืนก็ถูกนำ�

เสนอต่อสภ�เภสัชกรรมเพื่อพิจ�รณ�จรรย�บรรณ 
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 สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�เป็นจังหวัดแรกเร่ิมดำ�เนินก�รและมีผลง�น

ม�กที่สุด จนเป็นที่ยอมรับว่�ร้�นย�ในจังหวัดสงขล�ได้รับก�รจัดระเบียบเป็นอย่�งดี 

นอกจ�กก�รจัดก�รในจังหวัดแล้ว ยังรวบรวมข้อมูลเบ�ะแสของผู้ผลิตย�ท่ีมีก�รจำ�หน่�ย

ย�และสร้�งปัญห�ส่งให้ อย. นำ�ไปสู่ก�รดำ�เนินคดีและพักใช้ใบอนุญ�ตอีกด้วย ง�นนี้

จัดก�รครบถ้วน

 ๕. ในส่วนของเครื่องสำ�อ�ง ข้อมูลก�รตรวจสอบสถ�นที่ผลิตที่จดแจ้งใน

จังหวัดสงขล� แล้วพบปัญห�ไม่มีก�รผลิต ไม่มีตัวตน เครื่องสำ�อ�งลักลอบใส่ส�รที่

ห้�มใช้  กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล�ได้สะท้อนข้อมูลถึง อย.ม�หล�ยปี เพื่อให้มีก�รปรับ

ระบบให้มีก�รตรวจสถ�นที่ผลิต/นำ�เข้�ก่อนรับจดแจ้ง ดังเช่นที่มีก�รปรับระบบ ณ 

ปัจจุบัน 

 เรื่องอ�ห�ร ย� เครื่องสำ�อ�งที่กล่�วข้�งต้น เป็นเพียงตัวอย่�งเท่�นั้น ยังมี

เรื่องดีๆ อีกม�กม�ย เช่น ไปชักชวนกลุ่มเภสัชกร สสจ.ในภ�คใต้ พร้อมใจกันทำ�สิ่งดีๆ 

เป็นผลสำ�เร็จของภ�คใต้อีกด้วย 

  ง�นท่ีย�กและซับซ้อนท่ีสำ�เร็จอย่�งโดดเด่นภ�ยใต้หน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบ

ของฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก หรือกลุ่มเภสัชกร 

สสจ.สงขล� ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยคว�มบังเอิญ แต่เกิดจ�กก�รทำ�ง�นเป็นทีมที่มีคว�ม

เสียสละ มุ่งมั่น แน่วแน่ ที่จะฝ่�ฟันอุปสรรคต่�งๆ ในก�รแก้ไขปัญห�เพื่อประโยชน์

ของประช�ชน และ สังคม และเชื่อมั่นว่�คว�มดี คว�มมุ่งมั่นที่ทีมง�นมีอยู่เต็มเปี่ยม 

จะดลบันด�ลให้ทุกท่�นได้รับแต่สิ่งดีๆ มีคุณค่� เป็นที่ยอมรับ นับถือ และ ชื่นชมของ

ทุกคน.
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 ผมขอชื่นชม มูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคมที่มีกิจกรรมดีๆ ในก�รมอบร�งวัล

กับคนทำ�ง�นเพื่อสังคม เพื่อเป็นก�รส่งเสริมและให้กำ�ลังใจแก่คนทำ�ง�นที่เสียสละ

และมีผลง�นที่เป็นประโยชน์กับประช�ชน ผลก�รคัดเลือกที่กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� 

(ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก) เป็น “ทีมเภสัชกรดีเด่น

เพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” ถือว่�เป็นร�งวัลที่ทรงคุณค่� เนื่องจ�กในช่วงที่ผม

เป็นรองน�ยแพทย์ส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� และเป็นน�ยแพทย์ส�ธ�รณสุขจังหวัด

สงขล� ได้มีโอก�สทำ�ง�นร่วมกับกลุ่มเภสัชกรส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� ท่ีมีก�รทำ�ง�น

เป็นระบบ ทำ�ง�นเป็นทีม มีคว�มมุ่งม่ันต้ังใจในก�รทำ�ง�นให้สำ�เร็จต�มท่ีได้รับมอบหม�ย

เป็นทีมที่เข้มแข็งในก�รทำ�ง�นมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในก�รห�ส�เหตุของปัญห�และแก้ปัญห�

ได้อย่�งเหม�ะสม ตอบสนองในก�รแก้ปัญห�เรื่องร้องเรียนได้ทันท่วงที ในบทบ�ท

ของก�รทำ�ง�นคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งบ�งครั้งก�รทำ�ง�นมีคว�มเสี่ยงและไม่ปลอดภัย 

เช่น กรณีมีก�รข�ยย�กลุ่มเส่ียงให้กับวัยรุ่นท่ีมีก�รนำ�ไปใช้อย่�งไม่เหม�ะสม และกรณี

ก�รตรวจจับปรับร้�นที่กระทำ�คว�มผิดอย่�งจริงจัง ทีมง�นก็ไม่ท้อถอย ทำ�ง�นด้วย

คว�มเข้มแข็ง มุ ่งประโยชน์ส่วนรวม นอกจ�กง�นในหน้�ที่คว�มรับผิดชอบแล้ว 

ยังช่วยง�นในภ�พรวมของจังหวัด เขตบริก�รสุขภ�พ หรือของประเทศ เช่น ง�นประชุม

วิช�ก�รของกระทรวงส�ธ�รณสุข ง�นมหกรรมสุขภ�พ (Health Fair) 

 โอก�สนี้ขอแสดงคว�มยินดีอย่�งยิ่งกับกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ในก�ร

ได้รับคัดเลือกเป็น “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” จ�กมูลนิธิ

เภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม ในครั้งนี้ ขอให้รักษ�คว�มดี ทำ�ง�นเพื่อสังคมและคุ้มครอง

ผู้บริโภคให้ปลอดภัย เพื่อสุขภ�พที่ดีของประช�ชนตลอดไป.

นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

(อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา)

ทีมที่เข้มแข็งมุ่งมั่นทำางานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
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นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ทีมที่เป็นแบบอย่างที่ดีในระดับประเทศ

 ขอแสดงคว�มยินดีและชื่นชมกับกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ที่ได้รับคัดเลือก

เป็น “ทีมเภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคมประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” จ�กมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อ

สังคมครั้งนี้ ตลอดช่วงเวล�ที่ม�ทำ�ง�นเป็นผู้บริห�รของสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด

สงขล� ได้มีโอก�สร่วมง�นและสัมผัสน้องๆ ในฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทย

และก�รแพทย์ท�งเลือก หรือกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ได้เห็นถึงคว�มตั้งใจ มุ่งมั่น

และมีคว�มรับผิดชอบในภ�ระหน้�ที่ของตัวเองอย่�งสูงยิ่ง และที่ม�กไปกว่�นั้นมีก�ร

ทำ�ง�นเป็นทีม ที่เป็นแบบอย่�งให้กับองค์กรและหน่วยง�นอื่นๆ ในจังหวัดและเขตได้ 

มีคว�มเป็นมืออ�ชีพในก�รดำ�เนินง�น จนได้เป็นแบบอย่�งที่ดีในระดับประเทศ เห็น

ได้จ�กก�รได้รับร�งวัลต่�งๆ ม�กม�ย

 ในโอก�สนี้ขอสนับสนุนและขอบคุณทีมง�นเภสัชกรทุกคน ที่ส�ม�รถสร้�ง

ชื่อเสียงให้กับองค์กรและจังหวัดสงขล� จนเป็นที่ประจักษ์ตลอดไป.
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 เมื่อได้รับก�รติดต่อจ�กกัลย�ณมิตรท่�นหนึ่ง ให้ช่วยเขียนคำ�นิยม ผมไม่รีรอ

ที่จะตอบรับด้วยคว�มเต็มใจ กว่� ๒๐ ปีเศษที่เฝ้�มองก�รทำ�ง�นของ กลุ่มเภสัชกร 

สสจ.สงขล�  ผมรู้สึก รับรู้ได้ ถึงคว�มพย�ย�ม คว�มตั้งใจ ที่จะดูแลพี่น้องประช�ชน

ทั้งในบทบ�ทของ “วิช�ชีพเภสัชกร” และบทบ�ทของ “คนในสังคม” หล�ยท่�น

กล่�วว่�มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกัน ต้องมีกติก� ต้องมีจรรย�บรรณและต้อง

หมั่นทำ�คว�มดีเพื่อให้เร�อยู่ในโลกใบนี้อย่�งเกื้อกูลกัน

 ร�งวัล“ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกลุ่มเภสัชกร 

สสจ.สงขล� ไม่ได้อยู่เหนือคว�มค�ดหม�ย ช้�หรือเร็ว ไม่สำ�คัญเท่�กับสิ่งที่ลงมือทำ�

พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ทีมเภสัช คือฟันเฟืองของก�รทำ�ง�นขับเคลื่อนเครือข่�ยในก�ร

คุ้มครองผู้บริโภค เป็นผลง�นที่น่�ชื่นชม ด้วยวิธีคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมเรียนรู้” 

เส้นท�งท่ีพวกเร�เดินล้วนแล้วแต่ผ่�นชุดประสบก�รณ์ท่ีหล�กหล�ย ซ่ึงเป็นก�รหลอมรวม

ผู้คนม�ทำ�ง�นร่วมกัน เป้�หม�ยเดียวกัน คือ ยกระดับพัฒน�คุณภ�พชีวิต คุ้มครอง 

ดูแลสุขทุกข์ของผู้คน และลดคว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคม

 ผมมั่นใจว่�ร�งวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ที่กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� 

ได้รับจ�กมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม จะเป็นแรงบันด�ลใจให้กัลย�ณมิตรทั้งหล�ย 

ส�นฝัน เดินหน้�เพื่อที่จะร่วมกัน เรียนรู้ เติมเต็ม ต่อยอด และขย�ยผล ยกระดับก�ร

ทำ�ง�นของสังคมไทย สู่สังคมในอุดมคติ คือสังคมไทยที่เอื้ออ�ทร ห่วงใย ใส่ใจดูแลกัน 

Thailand Caring Society. 

นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ
ผู้อำานวยการ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ประธานคณะกรรมการเขตสุภาพเพื่อประชาชน เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ สงขลา

“ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมเรียนรู้”
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นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา

แบบอย่างที่ดีในการทำาหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างจริงจัง

 จ�กที่มูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม ได้ให้มีก�รคัดเลือก “เภสัชกรดีเด่น

เพื่อสังคม” ประจำ�ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อคัดเลือกเภสัชกรที่ปฏิบัติหน้�ที่เภสัชกร

เพ่ือสังคมได้อย่�งดีเด่น และ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ได้รับก�รคัดเลือกเป็น “ทีมเภสัชกร

ดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” นั้น  นับเป็นเรื่องที่น่�ยินดีอย่�งยิ่ง

 กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ทีมนี้ มีบทบ�ทและคว�มตั้งใจอย่�งม�กในก�ร

ทำ�ง�นด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภคที่มีคว�มย�กของง�นม�ก ก�รบังคับใช้กฎหม�ยกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่หลอกลวงประช�ชน ก�รจับก�รข�ยย�แก้ไอแก่วัยรุ่นเพื่อผสม

ในนำ�้ต้มกระท่อม ก�รตรวจสอบโรงผลิตนำ�้ด่ืม ก�รตรวจสอบย�ท่ีเร่ข�ยจ�กรถเร่ เป็นต้น

 ทั้งหมดนี้แม้จะเป็นง�นปกติของกลุ่มเภสัชกร สสจ. ก็ต�ม แต่ด้วยคว�มตั้งใจจริงและ

กล้�ทำ�หน้�ที่ข้�ร�ชก�รที่มุ่งดูแลประช�ชน 

 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ ส�ครินทร์ ได้เล่�ให้ผมฟังว่� เมื่อครั้งจับร้�นข�ยย�

แก้ไอให้วัยรุ่นม�กๆ ผู้ที่ถูกจับรวมตัวกันลงขันจะติดสินบนทีมเภสัช แต่คนหนึ่งในทีม

ที่ถูกจับบอกประม�ณว่� “เข�ไม่รับเงินหรอก อย่�ไปทำ�ให้ต้องโดนอีกคดีเลย” นี่คือ

คว�มเข้มแข็งของเจ้�หน้�ที่รัฐ ซึ่งห�ไม่ง่�ยในระบบปัจจุบัน

 นอกจ�กง�นคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ประเด็นก�รคัดค้�น ร่�ง พ.ร.บ.ย� ก็เป็น

อีกกรณีที่มีคว�มสำ�คัญยิ่ง ทีมคัดค้�นร่�ง พ.ร.บ. ย� ของจังหวัดสงขล�มีคว�มเข้มแข็ง

ม�ก มีทั้งอ�จ�รย์จ�กสงขล�นครินทร์ จ�กชมรมเภสัชกรที่เปิดร้�นข�ยย� เภสัชกรใน

โรงพย�บ�ลต่�งๆ แน่นอนว่� กลุ่มเภสัชกร สสจ. สงขล� เป็นอีกหนึ่งกำ�ลังสำ�คัญ 
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 ก�รรวมพลังของเภสัชกรในจังหวัดสงขล� หนุนเสริมกระบวนของเภสัชกร

ทั้งประเทศ ได้สร้�งแรงกดดันอย่�งม�กต่ออำ�น�จรัฐและอำ�น�จทุนที่มุ่งแก้ พ.ร.บ.ย� 

อย่�งมีเลศนัย ก�รขับเคล่ือนย�วน�นหล�ยปี โดยเฉพ�ะในยุคของ คสช. เป็นบทพิสูจน์

ที่สำ�คัญของทีมเภสัชกรทั้งหมดว่� เพื่อคว�มถูกต้อง เพื่อคว�มชอบธรรม เพื่อระบบ

ย�ที่ควรจะเป็น ก�รต้องออกม�เสี่ยง ต้องมีกิจกรรมก�รแสดงออกที่บ�งครั้งก็มีคว�ม

สุ่มเสี่ยงเผชิญหน้�กับอำ�น�จ แต่ทีมเภสัชก็ส�ม�รถรักษ�ระดับก�รเคลื่อนไหวได้ดี จน

นำ�ม�สู่ก�รยอมถอย อย.ประก�ศถอนก�รพิจ�รณ� พ.ร.บ.ย� ออกจ�ก ครม. ในที่สุด 

แม้จะยังไม่ชนะเด็ดข�ด แต่ก็ส�ม�รถยันและยุติก�รเดินหน้�ของ ร่�ง พ.ร.บ. ลงไปได้

 กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� คือ แบบอย่�งที่ดีในก�รทำ�หน้�ที่ดูแลประช�ชน

อย่�งจริงจังภ�ยใต้ข้อจำ�กัดม�กม�ยของระบบร�ชก�รไทย ร�งวัลครั้งนี้ไม่ได้สร้�งแรง

กำ�ลังใจเฉพ�ะกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล�เท่�นั้น แต่ได้สร้�งกำ�ลังใจและพลังใจกับ

เภสัชกรเกือบทั้งจังหวัดสงขล�และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย.
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 ปัจจุบันผู้บริโภคให้คว�มสำ�คัญกับคว�มปลอดภัยของอ�ห�ร ซึ่งต้องไม่ก่อ

ให้เกิดอันตร�ย โดยจะต้องมีก�รเตรียม ก�รปรุงผสม อย่�งถูกต้อง ไม่มีก�รปนเปื้อน

อันตร�ยท�งก�ยภ�พ เช่น เศษโลหะ ส่ิงสกปรกต่�งๆ ไม่มีก�รปนเป้ือนอันตร�ยท�งเคมี

และท�งชีวภ�พ ก�รบริโภคอ�ห�รที่ถูกสุขลักษณะไม่ได้หม�ยเพียงไม่เกิดโรคและ

โทษในเวล�ปัจจุบันเท่�นั้น ยังหม�ยถึงต้องไม่มีโทษหรือก่อให้เกิดโรคในระยะย�วด้วย

 กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ได้ส่งเสริมและพัฒน�ก�รแปรรูปสินค้� ก�รผลิต

สินค้�เกษตรท่ีได้ม�ตรฐ�น นอกจ�กทำ�หน้�ท่ีตรวจสอบแล้ว  ยังทำ�หน้�ท่ีเป็นผู้สนับสนุน

ให้คว�มรู้  สร้�งคว�มเข้�ใจ ร่วมกันขับเคล่ือนให้ผู้ผลิตเห็นคว�มสำ�คัญต่อก�รผลิตสินค้�

ท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภค จนได้รับร�งวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพ่ือสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑”

 จ�กมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม

 สำ�นักง�นเกษตรจังหวัดสงขล�ในฐ�นะหน่วยง�นที่ปฏิบัติง�นร่วมกันม�

โดยตลอด ขอชื่นชมคว�มตั้งใจก�รช่วยเหลือประช�ชน โดยเฉพ�ะเกษตรกรในก�รให้

คว�มรู้ สนับสนุนก�รผลิตสินค้�ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ขอเป็นกำ�ลังใจและให้คว�ม

ร่วมมือในก�รปฏิบัติง�นช่วยเหลือประช�ชนอย่�งเต็มที่ต่อไป. 

นางประสงค์  พีรธรากุล
เกษตรจังหวัดสงขลา

ทีมที่หนุนเสริมพัฒนาการผลิตและการแปรรูป

สินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน
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 คณะอุตส�หกรรมเกษตร มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ เป็นสถ�บันก�รศึกษ�

ระดับอุดมศึกษ�  ซึ่งนอกเหนือจ�กก�รผลิตบัณฑิตและก�รวิจัยแล้ว คณะฯ ยังมีก�ร

บริก�รวิช�ก�รด้�นอุตส�หกรรมเกษตร ซ่ึงได้รับคว�มร่วมมือและก�รสนับสนุนในก�ร

ดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วยดีจ�กสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�เสมอม�

 สำ�หรับกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ได้เข้�ม�มีส่วนร่วมในง�นบริก�รวิช�ก�ร

ด้�นอุตส�หกรรมเกษตร ของคณะอุตส�หกรรมเกษตร มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ 

ในหล�ยกิจกรรม อ�ทิเช่น ก�รร่วมเป็นคณะวิทย�กรประจำ�หน่วยฝึกอบรมด้�นหลักเกณฑ์

ของกฎหม�ยอ�ห�ร ของคณะอุตส�หกรรมเกษตร มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

ในหลักสูตรผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีคว�มเป็นกรดตำ�่

และชนิดท่ีปรับกรด (Retort Supervisors) และ หลักสูตรผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เช้ือ

ด้วยคว�มร้อนในก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีคว�มเป็นกรดต่ำ�และชนิด

ท่ีปรับกรด (Process Authority) ก�รร่วมเป็นคณะทำ�ง�นในโครงก�รหรือกิจกรรม

ต่�งๆ ด้�นก�รพัฒน�ผู้ประกอบก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มทั้งระดับโรงง�นอุตส�หกรรม

ขน�ดใหญ่ ระดับ SMEs และกลุ่ม OTOP ต่�งๆ นอกจ�กน้ี ยังร่วมเป็นทีมง�นภ�ยใต้

หน่วยง�นเครือข่�ยในก�รส่งต่อข้อมูลและก�รให้คำ�ปรึกษ�ประจำ�คลินิกให้คำ�ปรึกษ�

ด้�นอุตส�หกรรมเกษตร ในด้�นต่�งๆ เช่น ก�รย่ืนขอ อย. ของผู้ประกอบก�รอ�ห�รและ

เคร่ืองด่ืมในพ้ืนท่ี เป็นต้น 

รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลุ่มสนับสนุนกิจกรรมและขับเคลื่อนภารกิจ

ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑100

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตัวแทนของกลุ่มเภสัชกรสำ�นักง�นส�ธ�รณสุข

จังหวัดสงขล� ได้เข้�ม�มีบทบ�ทในก�รสนับสนุนกิจกรรมและขับเคลื่อนภ�รกิจของ

คณะอุตส�หกรรมเกษตร ร่วมกับ คณ�จ�รย์และบุคล�กรของคณะอุตส�หกรรมเกษตร 

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ อย่�งต่อเนื่องเสมอม� ทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นในกิจกรรม

ต่�งๆ สำ�เร็จเสร็จสิ้นและบรรลุผลต�มวัตถุประสงค์ทุกประก�ร   

 ในน�มคณะอุตส�หกรรมเกษตร มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ ขอแสดง

คว�มยินดีกับกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ที่ได้รับร�งวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 

ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” จ�กมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม และหวังเป็นอย�่งยิ่งว่�

ร�งวัลที่กลุ่มได้รับจะเป็นแรงผลักดันในก�รขับเคลื่อนและพัฒน�ภ�รกิจของท่�น 

รวมถึงเป็นแบบอย่�งและแนวปฏิบัติที่ดีให้กับบุคคลอื่นในภ�ยภ�คหน้�สืบไป.
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 ในคว�มคิดของดิฉัน ฝ่�ยอ�ห�ร ย� และพัฒน�แพทย์แผนไทย สำ�นักง�น

ส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� (หรือ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล�) เป็นหน่วยง�นส�ธ�รณสุข

จังหวัดที่มีคว�มเข้มแข็งม�กที่สุดหน่วยง�นหนึ่งในประเทศไทย โดยปฏิบัติง�นด้วย

คว�มยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ตรงไปตรงม� เป็นไปต�มหลักจริยธรรมและจรรย�บรรณ

วิช�ชีพ ร่วมกับหลักนิติศ�สตร์และรัฐศ�สตร์ควบคู่ไปด้วย โดยใช้วิธีก�รตักเตือน

สำ�หรับก�รทำ�ผิดในครั้งแรกๆ แต่ห�กยังคงกระทำ�ผิดอยู่ซำ้�ซ�กจึงจะดำ�เนินก�รท�ง

กฎหม�ยและจรรย�บรรณวิช�ชีพ ซึ่งเป็นก�รให้โอก�สผู้ที่กระทำ�ผิดให้กลับใจ 

 จ�กวิธีก�รน้ีทำ�ให้มีเภสัชกรส่วนหน่ึงท่ีเคยกระทำ�ผิด ส�ม�รถกลับตัวกลับใจ

และม�ร่วมทำ�คว�มดีเพื่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่�งที่ดีของเภสัชกรอื่นๆ ในเวล�

ต่อม� ซ่ึงก�รกระทำ�เช่นนี้ทำ�ให้ก�รปฏิบัติง�นของผู้ประกอบก�รด้�นอ�ห�รและ

เภสัชกรชุมชนในจังหวัดสงขล�เป็นไปต�มหลักกฎหม�ยและจรรย�บรรณวิช�ชีพม�ก

ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย  

 ในกรณีของก�รดำ�เนินง�นด้�นอ�ห�ร เมื ่อกลุ ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� 

ทร�บว่�มีปัญห�ด้�นอ�ห�รที่ส่งผลต่อคว�มไม่ปลอดภัยต่อประช�ชน ภญ.วิไลวรรณ 

ส�ครินทร์ ซึ่งเป็นหัวหน้�ไม่รีรอที่จะดำ�เนินก�รให้ผู้ประกอบก�รดำ�เนินก�รให้ถูกต้อง

ซึ่งจะเห็นเป็นข่�วอยู่เนืองๆ ในส่วนของด้�นย� 

 จังหวัดสงขล�เป็นที่ขึ ้นชื่อว่� “จำ�นวนเภสัชกรในจังหวัดสงขล�ถูกฟ้อง

จรรย�บรรณไปยังสภ�เภสัชกรรมเป็นจำ�นวนม�กเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ” 

แต่ดิฉันคิดว่�นี่คือสิ่งที่เภสัชกรส�ธ�รณสุขจังหวัดทุกแห่งต้องกระทำ� จึงถือว่�ก�ร

ดำ�เนินง�นด้�นอ�ห�รและย�ของฝ่�ยอ�ห�ร ย� และพัฒน�แพทย์แผนไทย สำ�นักง�น

รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์
อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลุ่มที่ทำางานด้วยความเข้มแข็ง อดทน 

และมุ่งมั่นในความถูกต้อง
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ส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� ส�ม�รถถือเป็นแบบอย่�งที่ดีสำ�หรับหน่วยง�นลักษณะนี้

ในจังหวัดอื่น

 กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ยังได้ร่วมง�นกับ ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

ในภ�คใต้ โรงพย�บ�ลที่มีก�รผลิตสมุนไพรในภ�คใต้ สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขอื่นๆ 

ในภ�คใต้ และคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ โดยมี ศ.(พิเศษ) 

ดร.ภญ.กฤษณ� ไกรสินธ์ เป็นที่ปรึกษ�ได้จัดทำ� “โครงก�รศึกษ� และสร้�งเครือข่�ย

ม�ตรฐ�นย�สมุนไพรสำ�หรับโรงพย�บ�ลในภ�คใต้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�ก�ร

ผลิตย�สมุนไพรของโรงพย�บ�ลในภ�คใต้  สร้�งเครือข่�ยในก�รประกันคุณภ�พของ

ก�รผลิตย�สมุนไพรของโรงพย�บ�ลในภ�คใต้ และเพื่อประส�นง�นกับเภสัชกร/

ผู้ที่รับผิดชอบง�นส่งเสริมก�รใช้และผลิตย�สมุนไพร และง�นคุ้มครองผู้บริโภค โดย

ฝ่�ยอ�ห�ร ย� และพัฒน�แพทย์แผนไทย สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� ได้ให้

คว�มร่วมมืออย่�งเข้มแข็งจนทำ�ให้คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ 

ส�ม�รถจัดตั้งสถ�นที่ผลิตย�แผนโบร�ณที่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น GMP เป็นแห่ง

แรกในภ�คใต้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่�ยทอดเทคโนโลยี และให้บริก�รวิช�ก�รแก่

ชุมชนในภ�คใต้

 นอกจ�กนี้ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ยังเป็นส่วนหนึ่งของชมรมเภสัชกรภ�ค

ใต้ที่ได้รว่มง�นอย่�งเข้มแข็งท�งด้�นวิช�ชีพต�มวัตถุประสงค์ของชมรม ซ่ึงมีเป้�หม�ย

หลักคือเพื่อพัฒน�วิช�ชีพเภสัชกรรม และดำ�รงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของสังคม

และวิช�ชีพ เช่น ก�รคัดค้�นก�รออกประก�ศและพระร�ชบัญญัติต่�ง ๆ ที่อ�จส่งผล

ต่อคว�มไม่ปลอดภัยต่อก�รใช้ย�ของประช�ชน โดยก�รดำ�เนินง�นของชมรมเภสัชกร

ภ�คใต้ที่ผ่�นม� ภญ.วิไลวรรณ ส�ครินทร์ เป็นแกนหลักที่สำ�คัญท่�นหนึ่งที่ทำ�ให้ก�ร

ดำ�เนินง�นของชมรมเภสัชกรภ�คใต้สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี

 จ�กผลง�นที่เป็นที่ประจักษ์ ดิฉันขอชื่นชม ภญ.วิไลวรรณ ส�ครินทร์ หัวหน้�

กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล�รวมทั้งบุคล�กรอื่นในฝ่�ยนี้ที่ปฏิบัติง�นด้วยคว�มเข้มแข็ง 

อดทน และมุ่งมั่นในคว�มถูกต้องเสมอม�.
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ภญ.จินดา หวังวรวงศ์
อดีตหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

จริงจังที่จะทำาสิ่งต่างๆ ให้มีความถูกต้อง

ทางกฎหมายและวิชาการ

 เมื่อได้ทร�บว่�ทีมง�น น้องๆ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� นำ�โดย ภญ.วิไล

วรรณ ส�ครินทร์ ได้รับคัดเลือกจ�กมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคมให้เป็น “ทีมเภสัชกร

ดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” ข้�พเจ้�รู้สึกยินดีกับน้องเป็นอย่�งยิ่ง คว�ม

ดีที่สะสมม�ย�วน�นตั้งแต่เริ่มทำ�ง�นได้รับก�รยอมรับจ�กมูลนิธิฯ ที่มีวัตถุประสงค์ส่ง

เสริมกำ�ลังใจแก่บุคคลที่ทำ�ง�นเพื่อสังคม รู้สึกเต็มใจและเป็นเกียรติที่ได้มีโอก�สเขียน

คำ�นิยมแก่น้องๆ 

 จ�กก�รทำ�ง�นร่วมกันม�ในภ�คใต้น�นร่วม ๒๐ ปี และจ�กก�รท่ีเร�ปฏิสัมพันธ์

กันแบบพ่ีแบบน้องต้ังแต่น้องๆ เร่ิมต้นชีวิตก�รทำ�ง�นคุม้ครองผู้บริโภคท่ีจังหวัดสงขล� 

ข้�พเจ้�ได้รับทร�บปัญห�และคว�มพย�ย�มในก�รแก้ปัญห�ของน้องตลอดม� กลุ่ม

เภสัชกร สสจ.สงขล� มีผลง�นเพื่อสังคมที่สม่ำ�เสมอตั้งแต่ต้นจนทุกวันนี้ แม้ว่� ก�ร

เดินท�งบนเส้นท�งนี้จะมีปัญห�อุปสรรคม�กเพียงใด และโดยที่ระบบร�ชก�รไม่ได้

เอื้อต่อก�รส่งเสริมขวัญและกำ�ลังใจแก่ผู้ที่ทำ�ง�น แถมอ�จบั่นทอนกำ�ลังใจได้ ห�ก

ผู้ปฏิบัติง�นไม่เข้มแข็งมุ่งม่ันด้วยอุดมก�รณ์ของตนเองเหมือนท่ีทีมน้องๆ จังหวัดสงขล�

ได้ช่วยกันสร้�งสรรค์ขึ้นม�เอง

 จังหวัดสงขล�เป็นจังหวัดธุรกิจก�รค้�และท่องเที่ยว จัดว่�เป็นจังหวัดที่มี

ขน�ดใหญ่ มีสถ�นประกอบก�รอ�ห�ร ย� เครื่องสำ�อ�ง ร้�นชำ� จำ�นวนม�ก รวมเป็น

หลักหล�ยพัน ทั้งที่เป็นโรงง�นขน�ดใหญ่ระดับอุตส�หกรรมส่งออกหรือขน�ดเล็ก

เป็นสินค้�ชุมชน อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ช�ยแดนติดต่อกับม�เลเซีย มีด่�นนำ�เข้�

สินค้� ๒ แห่ง มีก�รนำ�เข้�ส่งออกสินค้�ผ่�นช�ยแดนท่ีคึกคักม�กม�ต้ังแต่อดีต รวมท้ัง
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มีก�รลักลอบนำ�เข้�ผลิตภัณฑ์สุขภ�พต่�งๆ ด้วย ภ�ระง�นของจังหวัดสงขล�จึง

ค่อนข้�งหนักม�กเมื่อเทียบกับอัตร�กำ�ลังเจ้�หน้�ที่ที่มีอยู่ 

 น้องๆ ทีมนี้บุกเบิกก�รทำ�ง�น เรียนรู้ง�นและออกแบบวิธีก�รทำ�ง�นด้วย

ตนเองม�ตั้งแต่ต้น นอกจ�กก�รทำ�ง�นอย่�งหนักที่ทำ�ให้มีผลง�นค่อนข้�งครอบคลุม

ทั้งปริม�ณและคุณภ�พในง�นคุ้มครองผู้บริโภคทั่วไปและง�นอื่นๆ ของสำ�นักง�น

ส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�แล้ว น้องๆ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดก�รกับปัญห�พิเศษของ

จังหวัดที่สะสมม�ตั้งแต่อดีต ได้แก่ คว�มพย�ย�มแก้ไขปัญห�อ�ห�รลักลอบนำ�เข้�ที่

ว�งข�ยในร้�นชำ�ทั่วไป ที่เกือบทุกภ�คส่วนมองว่�เป็นคว�มปกติของจังหวัดช�ยแดน

และจังหวัดท่องเที่ยว แล้วว�งเฉยต่อปัญห� มีตล�ดใหญ่หล�ยแห่งที่เป็นแหล่ง

จำ�หน่�ย มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้อง 

 ผ่�นม�หล�ยปี สิ่งที่น้องได้พย�ย�มก็เกิดผล เมื่อพบว่� ผลิตภัณฑ์อ�ห�รนำ�

เข้�ในตล�ดต่�งๆ มีฉล�กภ�ษ�ไทยและได้รับก�รขึ้นทะเบียนถูกต้อง ลดคว�มเสี่ยง

ต่อผู้บริโภคลงม�ก และอีกง�นหนึ่งที่น้องได้มีคว�มพย�ย�มในก�รจัดก�ร คือ ก�รยก

ระดับม�ตรฐ�นของร้�นย�และดูแลให้ร้�นย�มีเภสัชกรอยู่ประจำ�ตลอดเวล�ทำ�ก�ร 

เป็นง�นย�กอีกง�นหนึ่งที่น้องต้องเสียสละตัวเองอย่�งม�ก ต้องยอมให้ผู้ที่เสียผล

ประโยชน์ส่วนตนไม่เข้�ใจและไม่พอใจ ก�รเข้�ไปจัดก�รต่อปัญห�ทั้งสองนี้ไม่ใช่เรื่อง

ง่�ยเลย ต้องใช้คว�มอดทนพย�ย�มในก�รทำ�คว�มเข้�ใจและทักษะก�รจัดก�รทั้งบู๊

และบุ๋นเป็นอย่�งม�ก ซึ่งได้ผลสำ�เร็จในระดับที่น่�พอใจ สร้�งคว�มตื่นตัวตระหนักต่อ

ก�รดูแลสังคมร่วมกันของร้�นย�และเภสัชกร

 ข้�พเจ้�มองว่� น้องๆ ทีมง�นของกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� มีบุคลิกที่มี

ร่วมกัน นอกจ�กคว�มมุม�นะพย�ย�มในก�รทำ�ง�นแล้ว น้องยังมีคว�มจริงจังม�กที่

จะทำ�สิ่งต่�งๆให้มีคว�มถูกต้องท�งกฎหม�ยและวิช�ก�ร ผลง�นล่�สุดที่เป็นตัวอย่�ง

ของบุคลิกนี้ คือ ก�รเก็บข้อมูลเรื่องเครื่องสำ�อ�งที่นำ�ไปสู่ก�รแก้ไขกฎหม�ยให้มีก�ร

คุ้มครองผู้บริโภคม�กขึ้น ทั้งนี้ ในหล�ยปีที่ผ่�นม� สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�ร

และย�ได้ออกกฎหม�ยท่ีทำ�ให้ผู้ประกอบก�รมีคว�มสะดวกในก�รจดแจ้งผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสำ�อ�ง ได้เลขที่ใบรับแจ้งไปผลิต หรือนำ�เข้� ส�ม�รถจำ�หน่�ยได้ทันที โดย

ไม่ต้องรอให้ส่วนร�ชก�รไปตรวจสถ�นที่.
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 แต่น้องๆ สงขล�ไม่ได้ปล่อยผ่�นเรื่องนี้ไปง่�ยๆ เฝ้�ติดต�มตรวจสถ�นที่ผลิต

หรือนำ�เข้�เครื่องสำ�อ�งทุกแห่งที่ได้จดแจ้ง อีกทั้งยังรวบรวมวิเคร�ะห์ข้อมูลที่สะท้อน

ปัญห� ร�ยง�นต่อเครือข่�ยคุ้มครองผู้บริโภคทั่วประเทศและสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

อ�ห�รและย�ว่� ก�รจดแจ้งเครื่องสำ�อ�งที่ให้จดผ่�นระบบออนไลน์โดยไม่ต้องตรวจ

สถ�นที่นั้น เป็นส่วนสำ�คัญของก�รสร้�งปัญห�ที่อันตร�ยม�กต่อผู้บริโภค คือ ก�ร

ลักลอบผลิตเครื่องสำ�อ�งที่มีส�รต้องห้�ม โดยใช้ฉล�กที่มีเลขจดแจ้ง แต่ส่วนร�ชก�ร

ต�มห�สถ�นที่จริงไม่พบ ผู้บริโภคซื้อด้วยหลงเชื่อว่�เป็นเครื่องสำ�อ�งที่ผ่�นก�รตรวจ

สอบจ�กส่วนร�ชก�รแล้ว สิ่งที่น้องพย�ย�มทำ�นี้ได้เป็นส่วนสำ�คัญของก�รนำ�ไปสู่ก�ร

เปลี่ยนแปลงกฎหม�ยว�่ ก�รจดแจ้งเครื่องสำ�อ�งจะต้องได้รับก�รตรวจสถ�นที่ก่อน

ทุกครั้ง และนำ�ไปสู่ก�รสะส�งจัดระเบียบก�รผลิตเครื่องสำ�อ�งครั้งใหญ่ทั่วประเทศ  

 ขอขอบคุณมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคมท่ีจัดทำ�โครงก�รให้ร�งวัลแก่ทีม

เภสัชกรดีเด่นเพื ่อสังคมขึ ้น นอกจ�กจะเป็นกำ�ลังใจแก่ทีมเภสัชกรสำ�นักง�น

ส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�ผู้ได้รับร�งวัลปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว ทีมง�นเภสัชกรทีมต่�งๆ 

ที่กำ�ลังทำ�ง�นเพื่อสังคมอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้ ย่อมได้รับกำ�ลังใจนี้ไปด้วยกัน 

 “บนเส้นทางที่ยากลำาบากนี้ อย่างน้อยก็มีเพื่อนร่วมเดินทางที่เข้าใจกัน

และส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อสังคม”.
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 ผมได้รับทร�บว่� มูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม (มภส) ได้คัดเลือก “กลุ่ม

เภสัชกร สสจ.สงขล�” เป็น “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” ซึ่ง

ถือว่�เป็นร�งวัลอันทรงเกียรติร�งวัลหนึ่ง ที่มอบให้แก่ทีมง�นที่ทุ่มเท มุ่งมั่นทำ�ง�น

เพื่อสังคม และจ�กก�รที่ได้มีโอก�สทำ�ง�นและประส�นง�นกับ ภญ.วิไลวรรณ ส�คริ

นทร์ หัวหน้�กลุ่ม และเจ้�หน้�ที่ของ กลุ่มง�นคุ้มครองฯ ทุกคน อย่�งต่อเนื่องม�

ตลอด เป็นระยะเวล�ไม่น้อยกว่� ๑๐ ปี และเมื่อครั้งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�ร

และย� โดยกองส่งเสริมง�นคุ้มครองผู้บริโภคด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พในส่วนภูมิภ�ค

และท้องถิ่น (กอง คบ.) ได้จัดทำ� “โครงก�รร�งวัลคว�มเป็นเลิศด้�นก�รคุ้มครองผู้

บริโภคด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พ ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๕๙” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นก�รเชิดชูเกียรติและเป็นกำ�ลังใจให้แก่สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด ที่ส�ม�รถ

ปฏิบัติง�นคุ้มครองผู้บริโภคด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พได้เป็นอย่�งดี และส�ม�รถเป็นต้น

แบบให้แก่จังหวัดต่�งๆ ได้  โดยมีก�รประเมินหล�ยหัวข้อ เช่น ง�น Pre-marketing , 

Post-marketing, Consumer and Networking, Entrepreneur empowerment, 

Database and Reporting system, Innovation, Strategic management ซึ่งผู้

เขียนได้มีโอก�สไปเป็นผู้ประเมินกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� เมื่อวันที่ ๘ สิงห�คม พ.ศ. 

๒๕๕๙ รู้สึกประทับใจและมีคว�มชื่นชมต่อหัวหน้�ทีมและสม�ชิกทั้งหมดว่� เป็นทีม

บคุล�กรท่ีมีคุณภ�พ เสียสละ อดทนและทุ่มเท ในก�รทำ�ง�นคุ้มครอง ผู้บริโภค โดยมอง

คว�มปลอดภัยของประช�ชนเป็นเป้�หม�ย และจ�กตรวจประเมินผลก�รดำ�เนินง�น

ในพื้นที่ ทีมจังหวัดสงขล� ได้รับร�งวัลระดับดีเยี่ยม (ม�กกว่� ๙๐๐ คะแนน) จ�ก

คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐ คะแนน จึงเป็นก�รรับประกันคุณภ�พของ กลุ่มเภสัชกร สสจ.

นายสมใจ สุตันตยาวลี
อดีตผู้อำานวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ทีมที่ทุ่มเท มุ่งมั่นทำางานเพื่อสังคม
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สงขล� ได้เป็นอย่�งดี ภ�ยใต้ก�รนำ�ของหัวหน้�ทีม คือ ภญ.วิไลวรรณ ส�ครินทร์ ซึ่ง

เป็นผู้ได้ฉ�ย�ว่� “ผู้หญิงแกร่ง” ว่�เป็นก�รสมควรที่จะได้รับร�งวัลอันทรงคุณค่� จ�ก

มูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม (มภส)

 สุดท้�ยนี้ผมขอให้ ภญ.วิไลวรรณ ส�ครินทร์และน้องๆ กลุ่มเภสัชกร สสจ.

สงขล� มีสุขภ�พแข็งแรง มีคว�มเจริญก้�วหน้�ในหน้�ที่ก�รง�นและสุขสมหวังในสิ่งที่

ปร�รถน�ทุกประก�ร.



เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. 2561108

 ง�นคุ้มครองผู้บริโภคในสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดมีหน้�ที่หลักในก�ร

กำ�กับ ควบคุม ดูแล เฝ้�ระวัง สถ�นประกอบก�ร/ผลิตภัณฑ์สุขภ�พ เช่น อ�ห�ร ย� 

เครื่องสำ�อ�ง ฯลฯ ให้มีคุณภ�พ ได้ม�ตรฐ�นต�มที่กำ�หนดไว้ในกฎหม�ย ซึ่งคว�ม

หนักเบ�ของง�นจะขึ้นอยู่กับจำ�นวนสถ�นประกอบก�ร หรือผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในคว�ม

ดูแลรับผิดชอบ และปัญห�ต่�งๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภ�พนั้นๆ 

 จังหวัดสงขล�เป็นจังหวัดที่มีขน�ดใหญ่ มีสถ�นประกอบก�รและผลิตภัณฑ์

สุขภ�พ จำ�นวนม�ก และมีคว�มหล�กหล�ย ดังนั้น ก�รดำ�เนินง�นคุ้มครองผู้บริโภค

ไม่ว่�จะเป็นในส่วนของก�รอนุญ�ต ก�รตรวจสอบเฝ้�ระวังคุณภ�พผลิตภัณฑ์สุขภ�พ 

หรือก�รตรวจสอบเฝ้�ระวังก�รโฆษณ�ผลิตภัณฑ์สุขภ�พต่�งๆ รวมท้ังก�รพัฒน�ศักยภ�พ

เจ้�หน้�ที่ ผู้ประกอบก�ร และเครือข่�ยผู้บริโภคทั้งหล�ย จะมีปริม�ณง�นม�กกว่�

จังหวัดข้�งเคียง ซึ่งห�กไม่ได้ผู้ปฏิบัติง�นที่เป็นเภสัชกรที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในก�ร

ทำ�ง�น เป็นผู้ที่มีคว�มเอ�ใจใส่ รับผิดชอบ และมีคว�มรอบรู้ในง�นดังกล่�ว ก็คงไม่

ส�ม�รถดำ�เนินง�นได้ลุล่วง หรือประสบผลสำ�เร็จ พบว่�กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล�

ทำ�ได้ดี ส่งผลให้ได้รับร�งวัลหล�ยๆ ร�งวัล อ�ทิเช่น ร�งวัลคว�มเป็นเลิศด้�นก�ร

คุ้มครองผู้บริโภคด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พ ประจำ�ปี ๒๕๕๙ ระดับดีเยี่ยม ฯลฯ  

 นอกจ�กนี้ ภ�ยใต้ก�รนำ�ทีมโดย ภญ.วิไลวรรณ ส�ครินทร์ กลุ่มเภสัชกร 

สสจ.สงขล� ยังเป็นทีมท่ีมีก�รทำ�ง�นได้อย่�งรอบด้�น ส�ม�รถเช่ือมโยงและเป็นหลักใน

ก�รทำ�ง�นคุ้มครองผู้บริโภคให้กับจังหวัดต่�งๆ ภ�ยในเขตสุขภ�พที่ ๑๒ ซึ่งประกอบ

ด้วยจังหวัดนร�ธิว�ส ยะล� ปัตต�นี สตูล พัทลุง ตรัง และสงขล� ในฐ�นะที่ปรึกษ�หรือ

เป็นวิทย�กรที่ส�ม�รถช่วยแก้ปัญห� หรือพัฒน�ง�นคุ้มครองผู้บริโภคได้ และเป็นทีม

ภญ.โสภิดา ตั้งวรางกูร
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

ทีมท่ีเอาใจใส่ รับผิดชอบ และมีความรอบรู้

ในงานคุ้มครองผู้บริโภค 
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เภสัชกรที่ต้องประส�นง�นกับคณะเภสัชศ�ส�ตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ ซึ่ง

ทำ�ให้นักศึกษ�เภสัชศ�สตร์ได้รู้จักก�รทำ�ง�นคุ้มครองผู้บริโภค มีก�รดำ�เนินง�นเกี่ยว

กับวิช�ชีพร่วมกัน เช่น ก�รจัดง�นวันสัปด�ห์เภสัชที่ยิ่งใหญ่ นับเป็นประโยชน์แก่ผู้

บริโภคที่เข้�ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่�งดี และเมื่อมีปัญห�เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภ�พ 

เช่น ก�รใช้ย�แก้ไอในท�งที่ผิด หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งปลอม หรือผสมส�รห้�ม

ใช้ เช่น สเตียรอยด์ ซึ่งก่อให้เกิดอันตร�ยแก่ผู้บริโภคอย่�งไม่ส�ม�รถจะเยียวย�ได้นั้น 

ท�งกลุ่มเภสัชกรส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�ก็มีคว�มส�ม�รถเก�ะติดปัญห� และ

ห�แนวท�งแก้ไข โดยประส�นกับผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับและภ�คส่วน จนส�ม�รถ

แก้ไขปัญห�ดังกล่�วให้ลุล่วงไปได้ 

 ดิฉันในฐ�นะเภสัชกรที่ทำ�ง�นคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดใกล้เคียงของ

จังหวัดสงขล� รู้สึกชื่นชมและเห็นด้วยที่กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ได้รับก�รคัดเลือก

เป็น “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” จ�กมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อ

สังคม เป็นอย่�งยิ่ง. 



เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. 2561110

นางสุดชฎา ศรประสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานอาหาร รองผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ สงขลา

ยิ่งพบ ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ... ทีมงานคุณภาพ

เภสัชกร สสจ.สงขลา

 ได้ร่วมทำ�ง�นกับกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ม�น�นกว่� ๒๐ ปี และปัจจุบัน

กลุ่มง�นอ�ห�รศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ที่ ๑๒ สงขล�กับกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� 

เร�ไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมง�น เร�คือพี่น้องที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขในก�รทำ�ง�นเหมือนคนใน

ครอบครัวเดียวกัน สิ่งที่ประทับใจในตัวทีมง�นเริ่มตั้งแต่หัวหน้�ฝ่�ยอ�ห�ร ย� และ

พัฒน�แพทย์แผนไทย เภสัชกรชำ�น�ญก�รพิเศษ วิไลวรรณ ส�ครินทร์ “น้องตุ๊กต�” 

คือ ผู้หญิงตัวเล็กๆ น่�รักสมน�ม แต่หัวใจใหญ่ม�กๆ ทำ�ง�นอยู่บนพื้นฐ�นคว�มมุ่งมั่น

ผลสัมฤทธิ์ บริก�รอย่�งคนที่เป็นมิตร ประส�นง�นกันทุกครั้งไม่มีคำ�ว่�ไม่ได้ พร้อม

ร่วมมือในทุกครั้งและทุกโอก�สที่ส�ม�รถทำ�ได้  ประกอบกับน้องทีมง�นผู้ช่วยที่น่�รัก

หัวใจเดียวกัน คือ พี่ต้อ น้องจุ้ม น้องจิร� น้องเป้ น้องแอ้ น้องเนียร์ น้องวิทย์ น้องนก 

น้องหนิง และอีกหล�ยท่�นที่ไม่ได้เอ่ยน�ม ที่ช่วยกันขับเคลื่อนง�นคุ้มครองผู้บริโภค

ของจังหวัดสงขล�จนประสบคว�มสำ�เร็จในหล�ยด้�น จนได้รับคัดเลือกเป็นจังหวัด

ต้นแบบระบบคุณภ�พง�นอ�ห�รปลอดภัย  

 เรือ่งที่ประทับใจเม่ือดิฉันได้ทำ�ง�นร่วมกับกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ในคร�ว

สนองพระร�ชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� สย�มบรมร�ชกุม�รี แก้ไขปัญห�

คุณภ�พน้ำ�ด่ืมในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนของจังหวัดสงขล� ซ่ึงเป็นเร่ืองท้�ท�ย

ทำ�ง�นอยู่ภ�ยใต้ข้อจำ�กัดหล�ยประก�ร คือ พื้นที่เสี่ยงทุรกันด�ร ข�ดงบประม�ณ 

และระยะเวล�กระชั้นชิด แต่กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ไม่ย่อท้อ ทำ�ง�นประส�น

กับหล�ยหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐ และเอกชน จนส�ม�รถจัดห�เครื่องกรองน้ำ�ม�ติดตั้ง

เพื่อปรับปรุงคุณภ�พน้ำ�ทำ�ให้ผลก�รตรวจคุณภ�พน้ำ�ดื่มผ่�นม�ตรฐ�นทั้งหมด 
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นางสุดชฎา ศรประสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานอาหาร รองผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ สงขลา

ทำ�ให้เด็กนักเรียน ได้บริโภคน้ำ�ดื่มที่มีคว�มปลอดภัยมีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น แสดงถึง

คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�รรวมทั้งคว�มตั้งใจในก�รปฏิบัติง�นอย่�งเข้มแข็ง ไม่

ย่อท้อ รวมทั้งร่วมก�รทำ�ง�นช่วยเหลือสังคม เพื่อยกระดับคว�มเป็นอยู่ของกลุ่มแม่

บ้�นเกษตรกร ให้มีอ�ชีพเสริมมีร�ยได้อยู่ดีกินดี โดยก�รพัฒน�ยกระดับม�ตรฐ�น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ด้�นอ�ห�ร ให้มีคุณภ�พม�ตรฐ�น พัฒน�เป็นต้นแบบศูนย์

เรียนรู้ และได้รับร�งวัลอย่�งต่อเนื่อง เช่น

 - พัฒน�ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง วิส�หกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้�นเกษตรกรบ้�น

หน้�ควน ต.บ�งเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขล� ได้รับร�งวัล อย. Quality Award ปี 

๒๕๕๗

 - พัฒน�ผลิตภัณฑ์ปล�ส้ม วิส�หกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร 

ต.น�หมอศรี อ.น�ทวี จ.สงขล� ได้รับร�งวัล อย. Quality Award ปี ๒๕๕๘

 - พัฒน�ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง วิส�หกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้�นตีน ต.เก�ะ

สะบ้� อ.เทพ� จังหวัดสงขล�ได้รับร�งวัล อย. Quality Award ปี ๒๕๖๐

 - พัฒน�ผลิตภัณฑ์ มะม่วงเบ� แช่อิ่ม ป้�ติ้วแมงโก้ กลุ่มวิส�หกิจแปรรูป

ผลิตภัณฑ์มะม่วงเบ�บ้�นน�ออก ต. สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขล� ได้รับร�งวัล อย. 

Quality Award ปี ๒๕๖๑

 นอกจ�กนี้ยังได้ร่วมกับกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ทำ�ง�นค่อนข้�งบู๊ เสี่ยง 

และตื่นเต้น ในก�รตรวจจับก�รค้�ย�แก้ไอ เครื่องสำ�อ�งปลอมโดยก�รล่อซื้อ ต้อง

ยอมรับว่�ทีมง�นทำ�ง�นแบบมืออ�ชีพม�ก มีก�รปลอมตัว ขับรถล่อหลอกเพื่อให้ง�น

สำ�เร็จต�มเป้�หม�ย จนเกือบลืมว่�เป็นเภสัชกร  ไม่ใช่นักสืบหรือตำ�รวจ กลับม�เล่�

สู่กันฟังมีทั้งสำ�เร็จ และไม่สำ�เร็จด้วยบรรย�ก�ศ คละเคล้�เสียงหัวเร�ะบ้�ง นำ้�ต�บ้�ง 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ก�รทำ�ง�นครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น 

 จ�กก�รทำ�ง�นร่วมกันเป็นเวล�น�น ทำ�ให้ดิฉันยอมรับว่�มีคว�มสุขทุกครั้ง

ที่ได้ทำ�ง�นร่วมกัน จึงขอใช้คำ�ว่� “ยิ่งพบ ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ ทีมง�นคุณภ�พ เภสัชกร 

สสจ.สงขล�” 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑112

 ที่กล่�วม�นี้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สัมผัสในชีวิตก�รทำ�ง�นของกลุ่มเภสัชกร สสจ.

สงขล�  ซึ่งยังมีผลง�นที่น่�ประทับใจอีกม�กที่ยังไม่ได้กล่�วถึง  จึงขอสนับสนุนว่�กลุ่ม

เภสัชกร สสจ.สงขล� มีคว�มรักคว�มส�มัคคี กลมเกลียว มุ่งมั่นก�รทำ�ง�นเน้นผล

สัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประช�ชนอย่�งแท้จริง  อุทิศตนเพื่อง�นและพัฒน�ง�น

ด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดประโยชน์ต่อประช�ชนอย่�งต่อเนื่องย�วน�น เป็น

ทีมที่มีผลง�นเชิงประจักษ์โดดเด่นเป็นที่ ยอมรับของแวดวงวิช�ชีพและประช�สังคม 

สมควรได้รับก�รยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็น “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี 

พ.ศ. ๒๕๖๑” จ�กมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม.
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 อำ�เภอห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล� เป็นอำ�เภอที่มีคว�มเจริญท�งด้�นเศษฐกิจ 

เป็นอันดับ ๑ ของจังหวัดสงขล� มีประช�กรประม�ณ ๔ แสน คน มีสถ�นประกอบ

ก�รและผลิตภัณฑ์สุขภ�พ  ทำ�ให้มีสภ�พปัญห�ท�งด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภคในทุกๆ 

ด้�น โดยเฉพ�ะด้�นอ�ห�ร ย� ผลิตภัณฑ์สุขภ�พ และ ก�รแพทย์แผนไทย ก�รตรวจ

สอบเฝ้�ระวังคุณภ�พผลิตภัณฑ์สุขภ�พ 

 ภ�ยใต้ก�รนำ�โดย ภญ.วิไลวรรณ ส�ครินทร์ หัวหน้� สสจ.สงขล� ของฝ่�ย

อ�ห�ร ย� และแพทย์แผนไทย สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� ได้ดำ�เนินก�ร

พัฒน�ศักยภ�พเจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขในระดับพื้นที่อำ�เภอห�ดใหญ่ และอำ�เภออื่นๆ 

ให้มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และศักยภ�พ ให้ส�ม�รถดำ�เนินก�รในกิจกรรมเฝ้�ระวัง 

ตรวจสอบ และดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ย ซึ่งก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วของกลุ่มเภสัชกร 

สสจ.สงขล� ที่นำ�โดย ภญ.วิไลวรรณ ส�ครินทร์ ส่งผลให้ประช�ชนมีคว�มรู้ คว�ม

เข้�ใจในก�รบริโภค และผู้ประกอบก�รดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยอย่�งเคร่งครัด

 ผมในฐ�นะส�ธ�รณสุขอำ�เภอห�ดใหญ่ รู้สึกชื่นชม และขอบคุณแทนพี่น้อง

ประช�ชนช�วอำ�เภอห�ดใหญ่ ที่กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� นำ�โดย ภญ.วิไลวรรณ  

ส�ครินทร์ ได้ดำ�เนินก�รด้�นคุ้มครองผู้บริโภคอย่�งจริงจัง จนได้รับร�งวัล“ทีมเภสัชกร

ดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” จ�กมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม.

นายรัตน์นริศ  สุวรรณรัตน์
สาธารณสุขอำาเภอหาดใหญ่

ทีมที่ดำาเนินการด้านคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจัง
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ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์
ประธานชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา
รองประธานชมรมเภสัชกรภาคใต้

กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา…ทีมน้ี…มีครบ

 “ไม่มีทีมไหน จะประสบคว�มสำ�เร็จได้ ห�กไม่มีคว�มเข้�ใจในเป้�หม�ยเดียวกัน”

 คำ�กล่�วที่ไม่เกินเลย ห�กจะให้คำ�นิยม กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ที่ได้รับ

ร�งวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” จ�กมูลนิธิเภสัชศ�สตร์

เพื่อสังคม 

 ทีมที่ไม่เพียงเป็นทีมของแบบอย่�งในจังหวัดสงขล�เท่�นั้น แต่สมควรเป็น

ตัวอย่�งในระดับประเทศที่ดีง�ม ด้วยเหตุและปัจจัย “๑๐ มี” ดังนี้

 ๑. มีคว�มเข้�ใจตนเองและเพื่อนร่วมง�น

 ๒. มีเป้�หม�ยที่ไม่ใช่เพื่อตนเองเท่�นั้น แต่เพื่อสังคมที่น่�อยู่กว่�เดิม

 ๓. มีคว�มเสียสละ ที่ม�พร้อมกับคว�มเสี่ยง

 ๔. มีคว�มมุ่งมั่น ต่อสู้ให้บรรลุเป้�หม�ยและไม่ย่อท้อ

 ๕. มีคว�มคิดสร้�งสรรค์ ในก�รสร้�งแนวท�งใหม่ในก�รทำ�ง�น จนประสบ

คว�มสำ�เร็จ

 ๖. มีคว�มรับรู้ รับฟัง เพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจ

 ๗. มีคว�มร่วมมือที่ได้รับอย่�งจริงใจจ�กหน่วยง�น จิตอ�ส�ต่�งๆ

 ๘. มีทัศนคติที่ดีต่อก�รทำ�ง�นและต่อผู้ร่วมง�น

 ๙. มีก�รลงมือปฏิบัติจริง จนเป็นแบบอย่�งให้หล�ยจังหวัดนำ�ไปปฏิบัติต�ม

 ๑๐. มีหัวหน้�ทีมที่ดี

 กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� …ทีมนี้…มีครบ

 ขอแสดงคว�มยินดีต่อกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� อย่�งยิ่ง.
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ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์
ประธานชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา
รองประธานชมรมเภสัชกรภาคใต้

 ชมรมร้�นข�ยย�จังหวัดสงขล�  ได้รับเกียรติให้เขียนคำ�นิยมถึงกลุ่มเภสัชกร 

สสจ.สงขล� ที่ได้รับร�งวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” จ�ก

มูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม

 กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ถือเป็นทีมง�นที่มีคว�มสำ�คัญในก�รขับเคลื่อน

นโยบ�ยภ�ครัฐด้�นส�ธ�รณสุข ท่ีต้องอ�ศัยองค์คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ คว�มร่วมมือ 

ทุ่มเท เสียสละ ในก�รพัฒน�ง�นส�ธ�รณสุข ง�นที่สร้�งก�รยอมรับและยึดหลัก

คว�มถูกต้องอย่�งโดดเด่น คือ ก�รนำ�พ�ร้�นย�สู่แนววิธีปฏิบัติท�งเภสัชกรรม 

เพื่อยกระดับม�ตรฐ�นร้�นย�สู่ม�ตรฐ�นส�กล เพื่อคว�มปลอดภัยของผู้บริโภค

 ง�นด้�นสังคม ง�นคุ้มครองผู้บริโภค และก�รเฝ้�ระวังติดต�มเป็นอีกง�นที่

โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่พึ่งของสังคมของกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล�

 ง�นพัฒน�และก�รสร้�งอ�ชีพของชุมชน โดยเฉพ�ะกลุ่มแม่บ้�นในชุมชน

ต่�งๆ ในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ พัฒน�อ�ชีพสร้�งร�ยได้ ให้ได้ม�ตรฐ�นเพื่อคว�ม

ยั่งยืน และเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันในระดับประเทศ 

 ก�รให้คว�มร่วมมือกับองค์กรต่�งๆ เช่น ชมรมฯ สถ�นศึกษ� มห�วิทย�ลัย 

ในก�รให้คว�มรู้ คว�มร่วมมือ และก�รร่วมจัดทำ�โครงก�รต่�งๆ เช่น โครงก�รใช้ย�

อย่�งสมเหตุสมผลในร้�นย� ที่ได้รับก�รยอมรับในระดับประเทศ   

 อีกหนึ่งบทบ�ทที่มีคว�มสำ�คัญ คือ ก�รพิจ�รณ�และร่วมคัดค้�น (ร่�ง) พระ

ร�ชบัญญัติย� พ.ศ.... ที่ไม่ถูกต้อง ไม่คุ้มครองผู้บริโภค และไม่ยึดหลักส�กล

 กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ถือเป็นทีมง�นที่มีคุณภ�พที่เข้มแข็ง เสียสละ 

ทุ่มเท และยึดมั่นในแนวท�งที่ถูกต้อง เป็นที่พึ่งของสังคม และถึงพร้อมด้วยจริยธรรม 

และจรรย�บรรณในวิช�ชีพอย่�งแท้จริง. 

นายปรีชา  สิงห์กัญญา
ประธานชมรมร้านขายยาจังหวัดสงขลา

ทีมงานที่มีความสำาคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย

ภาครัฐด้านสาธารณสุข
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 ขอช่ืนชมกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล�... พัฒน�กลไกร่วมมือเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค

 ในสถ�นก�รณ์ปัญห�ผู้บริโภคเกิดภัยคุกค�มที่ซับซ้อนและต้องก�รคว�ม

ร่วมมือจัดก�รปัญห� จ�กทุกภ�คีม�กยิ่งขึ้น โดยเฉพ�ะประเด็นก�รใช้ย� อ�ห�รเสริม 

และก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ทำ�ให้เข้�ถึงสินค้�บริก�รที่ทำ�ล�ย

สุขภ�พได้ง่�ยขึ้น ทั้งกระบวนก�รข�ยตรง ก�รรุกเข้�สู่พื้นที่ ก�รใช้ Social Media ใน

ก�รข�ยผ่�นออนไลน์ ทำ�ให้พบว่�คว�มร่วมมือในก�รเฝ้�ระวัง ย� สินค้�อ�ห�รเสริม

และผลิตภัณฑ์สุขภ�พ ยิ่งทวีคว�มสำ�คัญม�กขึ้น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รพัฒน�กลไก

คว�มร่วมมือ ระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ ทีมเภสัชกรส�ธ�รณสุข

จังหวัด และ เครือข่�ยองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่นั้นๆ 

 ที่ผ่�นม�ก�รทำ�ง�นร่วมกัน ระหว่�งภ�คีหน่วยง�นรัฐและองค์กรผู้บริโภค

ของจังหวัดสงขล� มีพัฒน�ก�ร ร่วมกัน ทำ�ง�นส่งต่อข้อมูลอย่�งต่อเนื่อง ทั้งก�รเฝ้�

โฆษณ�เกินจริง ผลิตภัณฑ์ย� อ�ห�รเสริมท�งสถ�นีวิทยุ โทรทัศน์ในพื้นที่จังหวัด

สงขล� พบว่�กลไกก�รมีส่วนร่วมส�ม�รถดำ�เนินก�รกับผู้ประกอบก�รทั้งมิติ ก�ร

บังคับใช้กฎหม�ยและม�ตรก�รเชิงบวก ร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องคือ กสทช.เขต ๔

 ทั้งนีก้ลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ได้มีปฏิบัติก�รท่ีเข้มข้นร่วมกับสม�คมผู้บริโภค

สงขล� ม�โดยตลอด ท้ังร่วมกันจับกุมโรงง�นเถ่ือนท่ีลักลอบผลิตเคร่ืองสำ�อ�งผิดกฎหม�ย 

และก�รนำ�เข้�ข้อมูลก�รสำ�รวจเฝ้�ระวังของสม�คมผู้บริโภคสงขล� เข้�สู่คณะกรรมก�ร

พิจ�รณ�สินค้�ไม่ปลอดภัยอย่�งเป็นระบบ 

ภญ.ชโลม  เกตุจินดา 
อุปนายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา

กลุ่มท่ีพัฒนากลไกความร่วมมือทุกภาคส่วนเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค
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 สม�คมผู้บริโภคสงขล�ใคร่ขอช่ืนชมก�รทำ�ง�นของ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� 

ที่ทุ่มเทก�รทำ�ง�นม�โดยตลอดระยะเวล�ที่สม�คมฯ ได้ร่วมทำ�ง�นด้วยอย่�งต่อเนื่อง 

แม้มีคว�มขัดข้องจ�กระบบร�ชก�รก็ส�ม�รถร่วมพัฒน�กลไกคว�มร่วมมือส�ม�รถ

ปรับก�รทำ�ง�นร่วมกันได้อย่�งเป็นระบบ ท้ังก�รร่วมเป็นท่ีปรึกษ�ก�รจัดสภ�ผู้บริโภค

สงขล� เป็นวิทย�กรให้คว�มรู้เสริมศักยภ�พอ�ส�สมัครแกนนำ�ผู้บริโภคด้วยข้อมูลทั้ง

ด้�นวิช�ก�รและปัญห�บริบทของจังหวัดสงขล� รวมถึงก�รนำ�เข้�และส่งต่อข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเพื่อดำ�เนินก�รเฝ้�ระวังอย่�งต่อเนื่อง และเป็นกลไกสำ�คัญ

ที่เช่ือมประส�นหน่วยง�นภ�คีที่เกี่ยวข้องในระบบเฝ้�ระวังและก�รใช้ม�ตรก�รท�ง

กฎหม�ย

 สุดท้�ยนี้ หวังเป็นอย่�งยิ่ง ในก�รทำ�ง�นร่วมกัน ให้เป็นแบบอย่�ง ต่อ

ทีมง�นเภสัชกรทั่วไป. 
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 เมื่อได้ทร�บว่� มูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม (มภส) ได้คัดเลือก “กลุ่ม

เภสัชกร สสจ.สงขล�” เป็น “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ซ่ึงเป็นร�งวัลอันทรงเกียรติร�งวัลหนึ่ง ท�งศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขห�ดใหญ่ชีว�สุข 

เทศบ�ลนครห�ดใหญ่รู้สึกชื่นชมต่อทีมง�นทุกท่�น ที่ได้ทุ่มเทแรงก�ยแรงใจจนได้รับ

ร�งวัลอันทรงคุณค่�ให้กับช�วจังหวัดสงขล�ในครั้งนี้

 จ�กก�รที่ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขห�ดใหญ่ชีว�สุข ได้มีโอก�สทำ�ง�นและ

ประส�นง�นร่วมกับ ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก 

สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขห�ดใหญ่ชีว�สุขได้รับ

คว�มร่วมมือ และก�รสนับสนุนเป็นอย่�งดีในก�รให้คำ�ปรึกษ�และลงม�ดูในพ้ืนที่ 

เป็นพี่เล้ียงเพ่ือเริ่มต้นง�นจนเกิดแรงผลักดันง�นแพทย์แผนไทยและแพทย์ท�งเลือก

ของศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขห�ดใหญ่ชีว�สุขได้สำ�เร็จ  โดยทำ�ง�นอย่�งมีระบบแบบแผน

ร่วมกับกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� และมีคว�มมุ่งมั่นทำ�ง�นเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

ไปด้วยกัน เช่น ง�นมหกรรมสุขภ�พเทศบ�ลนครห�ดใหญ่ ครั้งที่ ๑ และขับเคลื่อน

โครงก�รพัฒน�ง�นสงขล�สู่เมืองสมุนไพร เป็นต้น

 โอก�สนี้ ศูนย์ฯห�ดใหญ่ชีว�สุข เทศบ�ลนครห�ดใหญ่  ขอแสดงคว�มยินดี

อย่�งยิ่งกับกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ในก�รได้รับคัดเลือกเป็น “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อ

สังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” จ�กมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม

 ในครั้งนี้ อีกทั้งขอขอบคุณทีมง�นที่ทุ่มเท มุ่งมั่นทำ�ง�น จนเกิดประโยชน์

ม�กม�ยในพื้นที่จังหวัดสงขล�  ขอเป็นกำ�ลังใจให้ทำ�คว�มดีเพื่อสังคมและเพื่อสุขภ�พ

ที่ดีของประช�ชนตลอดไป.

นางอาบทิพย์ ตันติมา
พยาบาลวิชาชีพชำานาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข
หาดใหญ่ชีวาสุข

มุ่งม่ันทำางานเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมไปด้วยกัน ประวัติและ¼ลงานดีเด่น
ของ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา
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จากซ้าย : ๑. ภญ.อารยา ส่องศรี    ๒. ภญ.เปรมรัตน์ อุไรรัตน์

   ๓. ภญ.อัจฉรียา ฟองศรี   ๔. ภญ.จิราภรณ์ อุไรรัตน์ 

   ๕. ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์   ๖. ภญ.จุฑาทิพย์ สานุกูล 

   ๗. ภญ.รัตนา นวลทอง   ๘. ภญ.สุปราณี นิยมเดชา

   ๙. ภญ.ปัญจรัตน์ กังวานฐิติ   ๑๐. ภก.ดุริพัธ แจ้งใจ

ประวัติและ¼ลงานดีเด่น
ของ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา
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  ประวัติ 

 การก่อกำาเนิดกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา

 กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ทำ�ง�นอยู่ภ�ยใต้ “กลุ่มง�นคุ้มครองผู้บริโภคและ

เภสัชส�ธ�รณสุข สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�” ซึ่งก่อตั้งม�น�นกว่� ๒๕ ปี 

ขณะนั้นมีเจ้�หน้�ที่เพียง ๔ คน เป็นเภสัชกร ๓ คน เจ้�พนักง�นเภสัชกรรม ๑ คน ซึ่ง

ภ�ระง�นด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภค และง�นด้�นบริห�รเวชภัณฑ์ยังมีไม่ม�กนัก ส่วน

ใหญ่เป็นง�นตรวจสอบและควบคุมกำ�กับสถ�นประกอบก�รที่ได้รับอนุญ�ตให้เป็น

ไปต�มกฎหม�ย ได้แก่ ร้�นย� คลินิก โรงง�นผลิตน้ำ� สถ�นที่ผลิตอ�ห�ร ผลิตภัณฑ์

ชุมชน ซึ่งมีจำ�นวนไม่ม�ก 

 ต่อม�สถ�นประกอบก�รเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็ว เนื่องจ�กสงขล�เป็นจังหวัด

ใหญ่ มีประช�กร ๑,๔๒๔,๒๓๐ คน ใน ๑๖ อำ�เภอ มีพื ้นที ่ติดต่อกับอ่�วไทย 

ติดกับ ๕ จังหวัดภ�คใต้ และติดกับประเทศม�เลเซีย ในขณะเดียวกันจังหวัด

สงขล�เป็นศูนย์ก�รค้�แดนใต้ ปัญห�ด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีม�กขึ้น เช่น 

ก�รโฆษณ�หลอกลวงเกินจริง ก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์สุขภ�พไม่เหม�ะสม 

 ในปี ๒๕๕๑ สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� จึงพัฒน�ระบบ โดยรับ

เภสัชกรเข้�ม�ทำ�ง�นคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มขึ้น และแบ่งกลุ่มง�นคุ้มครองผู้บริโภค

และเภสัชส�ธ�รณสุข ออกเป็นสองฝ่�ย ได้แก่ (๑) ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทย

และก�รแพทย์ท�งเลือก (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่�กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล�) และ (๒) ฝ่�ย

สถ�นพย�บ�ลและบริห�รเวชภัณฑ์ เพื่อให้ก�รทำ�ง�นในแต่ละฝ่�ยเข้มข้นขึ้น ลงลึก

ถึงปัญห�และควบคุมกำ�กับได้ครอบคลุมทั่วถึง ส่งผลให้ก�รประส�นง�นกับเครือข่�ย

ทำ�ได้ดีขึ้น 

 ต่อม�พบว่�ร้�นย�จำ�หน่�ยย�แก้ไอ แก้แพ้ แก้ปวดไม่เหม�ะสมให้กับวัยรุ่น 

และวัยรุ่นนำ�เอ�ย�นำ้�แก้ไอ แก้แพ้ ไปผสมกับใบกระท่อม ย�กันยุง และน้ำ�อัดลม ที่

เรียกว่� สี่คูณร้อย ใช้กันค่อนข้�งม�ก และเป็นข่�วอย่�งกว้�งขว�ง  ก�รบริห�รจัดก�ร

ปัญห�ต่�งๆ เหล่�นี้ยุ่งย�กและซับซ้อน  

 โดยเฉพ�ะปัญห�ย�เสพติด สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�ตระหนักถึง

คว�มรุนแรงของปัญห�ย�เสพติด และถือว่�เป็นปัญห�เร่งด่วนท่ีจะต้องดำ�เนินก�รแก้ไข 
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 ปัจจุบันกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� มี ภญ.วิไลวรรณ ส�ครินทร์ เป็นหัวหน้�

ปฏิบัติก�รในฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก  มีเภสัชกร 

จำ�นวน ๑๐ คน มีภ�รกิจก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พ 

 ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก รวมทั้งมีภ�รกิจด้�นสุข�ภิบ�ล

อ�ห�รและนำ้� เภสัชกรทุกคนในกลุ่มมีจุดยืนเหมือนกันในก�รจะทำ�ประโยชน์ให้กับ

สังคมและประเทศช�ติ ร่วมกันทำ�ง�นด้วยคว�มตั้งใจและเสียสละ มุ่งมั่นต่อเนื่องม�

จนถึงปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

 พ.ศ. ๒๕๓๑ เภสัชศ�สตรบัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

 พ.ศ. ๒๕๕๑ วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต (ส�ข�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

อ�ห�ร)มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

 พ.ศ. ๒๕๕๓ ประก�ศนียบัตร หลักสูตรผู้บริห�รก�รส�ธ�รณสุขระดับกล�ง 

ของกระทรวงส�ธ�รณสุข

 พ.ศ. ๒๕๕๙ หนังสืออนุมัติแสดงคว�มรู้คว�มชำ�น�ญในก�รประกอบวิช�ชีพ

เภสัชกรรม ส�ข�ก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นย�และสุขภ�พ วิทย�ลัยก�รคุ้มครองผู้บริโภค

ด้�นย�และสุขภ�พแห่งประเทศไทย สภ�เภสัชกรรม 

ประวัติโดยย่อของบุคลากรในกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา

  

	  ๑) เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ สาครินทร์  

    ตำาแหน่ง เภสัชกรชำานาญการพิเศษ

    เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ.๖๖๘๖
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ประวัติการทำางาน

 พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๔    บริษัท แซนดอส (ประเทศไทย) จำ�กัด กรุงเทพ

 พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๕    โรงพย�บ�ลสงขล� จ.สงขล�

 พ.ศ. ๒๕๓๕ - ปัจจุบัน   สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� จ.สงขล�

เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ

 พ.ศ. ๒๕๕๒ ร�งวัลรองชนะเลิศ “โครงก�รก๋วยเตี๋ยวปลอดภัยครบวงจร 

จังหวัดสงขล�” ก�รประกวดผลง�นวิช�ก�ร จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� 

 พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗  ประธ�นกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชส�ธ�รณสุข 

สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข ๑๔ จังหวัดภ�คใต้ 

 พ.ศ. ๒๕๕๖ โล่บุคคลต้นแบบ “ยอดสตรีไทยผู้บริห�ร ใส่ใจสุขภ�พ” จ�ก

ศูนย์อน�มัยที่ ๑๒ กรมอน�มัย เขตตรวจร�ชก�รที่ ๑๒ และ สปสช.เขต ๑๒

 พ.ศ. ๒๕๕๗  ร�งวัล “เภสัชกรภ�คใต้ดีเด่น ด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภค” จ�ก

คณะเภสัชศ�สตร์มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ และกลุ่มเภสัชกรภ�คใต้

 พ.ศ. ๒๕๕๙  ร�งวัล “ก�รดำ�เนินง�นคุ้มครองผู้บริโภค ระดับดีเยี่ยม” จ�ก

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� 

 พ.ศ. ๒๕๖๐   เกียรติบัตร ต้นแบบก�รดำ�เนินง�นก�รส่งเสริมและป้องกัน

สุขภ�พเป็นเลิศ โดยเป็นผู้แทนเขต ๑๒ นำ�เสนอผลง�นเร่ือง “ร้�นย�คุณภ�พ ด่�นหน้�

สุขภ�พคนเมือง” ในก�รประชุมขับเคล่ือนแผนยุทธศ�สตร์ส่งเสริมสุขภ�พและป้องกัน

โรคสู่คว�มเป็นเลิศ กระทรวงส�ธ�รณสุข

 พ.ศ. ๒๕๕๙ -ปัจจุบัน รองประธ�นคณะทำ�ง�นคุ ้มครองผู ้บริโภคด้�น

ผลิตภัณฑ์และบริก�รสุขภ�พ เขตสุขภ�พที่ ๑๒

 พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน อ�จ�รย์พิเศษ คณะเภสัชศ�สตร์ และคณะแพทย์

แผนไทย มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

 พ.ศ. ๒๕๖๑  อนุกรรมก�รเพื่อศึกษ�และห�แนวท�งก�รกำ�หนดม�ตรก�ร

ส่งเสริมหลักจริยธรรมและจรรย�บรรณในก�รประกอบวิช�ชีพเภสัชกรรม สภ�เภสัชกรรม
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ประวัติการศึกษา
 พ.ศ. ๒๕๒๗ เภสัชศ�สตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬ�ลงกรณ์
   มห�วิทย�ลัย
 พ.ศ. ๒๕๕๑ ศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�นโยบ�ยและก�รว�งแผน
   สังคม มห�วิทย�ลัยทักษิณ
 พ.ศ. ๒๕๔๓ ประก�ศนียบัตร หลักสูตรผู้บริห�รก�รส�ธ�รณสุขระดับต้น 
   ของกระทรวงส�ธ�รณสุข
 พ.ศ. ๒๕๔๗   ประก�ศนียบัตร หลักสูตรผู้บริห�รก�รส�ธ�รณสุขระดับกล�ง  
   ของกระทรวงส�ธ�รณสุข
ประวัติการทำางาน
 พ.ศ. ๒๕๒๗ - พ.ศ.๒๕๓๓ ฝ่�ยเภสัชกรรม โรงพย�บ�ลพญ�ไท กรุงเทพ
 พ.ศ. ๒๕๓๓ - พ.ศ.๒๕๓๔ ฝ่�ยเภสัชกรรมชุมชน โรงพย�บ�ลกระแสสินธ์ุ 
    จังหวัดสงขล�
 พ.ศ. ๒๕๓๔ - ปัจจุบัน ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทย และ
    ก�รแพทย์ท�งเลือก  
    สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�
เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ
 พ.ศ. ๒๕๕๖ ร�งวัล “คนดีศรีส�ธ�รณสุข ระดับสำ�นักง�นส�ธ�รณสุข
   จังหวัด”

๒) เภสัชกรหญิงเปรมรัตน์ อุไรรัตน์

    ตำาแหน่ง เภสัชกรชำานาญการ

    เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๕๒๗๓

	  



เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. 2561124

๔) เภสัชกรดุริพัธ แจ้งใจ

    ตำาแหน่ง เภสัชกรชำานาญการ

    เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ.๑๒๓๕๗

ประวัติการศึกษา
 พ.ศ. ๒๕๓๙ เภสัชศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
 พ.ศ. ๒๕๔๗ เภสัชศ�สตรมห�บัณทิต ส�ข�วิช�เภสัชศ�สตร์สังคมและ
   ก�รบริห�ร มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ 
ประวัติการทำางาน
 พ.ศ. ๒๕๓๙     ฝ่�ยเภสัชกรรม โรงพย�บ�ลสตูล จังหวัดสตูล
 พ.ศ. ๒๕๔๖ - ปัจจุบัน ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทย และ
    ก�รแพทย์ท�งเลือก สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข
    จังหวัดสงขล�

๓) เภสัชกรหญิงจิราภรณ์ อุไรรัตน์    

    ตำาแหน่ง เภสัชกรชำานาญการ

    เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๑๐๙๓๔

	  

ประวัติการศึกษา
 พ.ศ. ๒๕๔๑  เภสัชศ�สตรบัณฑิตมห�วิทย�ลัยมหิดล
 พ.ศ. ๒๕๕๕  เภสัชศ�สตรมห�บัณฑิต  มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ 

ประวัติการทำางาน
 พ.ศ. ๒๕๔๑   ฝ่�ยเภสัชกรรม โรงพย�บ�ลคลองขลุง จังหวัดกำ�แพงเพชร
 พ.ศ. ๒๕๔๓   ฝ่�ยเภสัชกรรม โรงพย�บ�ลหนองข�หย่�ง จังหวัดอุทัยธ�นี
 พ.ศ. ๒๕๔๕   ฝ่�ยเภสัชกรรม โรงพย�บ�ลสว่�งอ�รมณ์ จังหวัดอุทัยธ�นี
 พ.ศ. ๒๕๔๖   กลุ่มง�นคุ้มครองผู้บริโภค สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดอุทัยธ�นี
 พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน  ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทย และก�รแพทย์
          ท�งเลือก สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� 
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เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ
 พ.ศ. ๒๕๖๑  ร�งวัลชนะเลิศประกวดผลง�นวิช�ก�ร 
 CQI  Non Clinic ระดับจังหวัดจ�กสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�
 พ.ศ. ๒๕๖๑  ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกวดผลง�นวิช�ก�ร 

 CQI  Non Clinicระดับเขต จ�กสำ�นักง�นเขตสุขภ�พที่ ๑๒

ประวัติการศึกษา
 พ.ศ. ๒๕๔๒  เภสัชศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ 
 พ.ศ. ๒๕๔๘  เภสัชศ�สตรมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

ประวัติการทำางาน
 พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๘   ฝ่�ยเภสัชกรรม โรงพย�บ�ลสตูล  จังหวัดสตูล
 พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน  ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์
          ท�งเลือก สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� 

๕) เภสัชกรหญิงจุฑาทิพย์ สานุกูล    

    ตำาแหน่ง เภสัชกรชำานาญการ

    เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๑๒๘๔๖

	  

๖) เภสัชกรหญิงรัตนา  นวลทอง    

    ตำาแหน่ง เภสัชกรชำานาญการ

    เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ.๑๒๘๘๖

	  ประวัติการศึกษา
 พ.ศ. ๒๕๔๒  เภสัชศ�สตรบัณฑิต  มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์



เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. 2561126

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

๗) เภสัชกรหญิงอารยา  ส่องศรี    

    ตำาแหน่ง เภสัชกรชำานาญการ

    เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ.๑๒๙๑๙
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ประวัติการศึกษา
 พ.ศ. ๒๕๔๒ เภสัชศ�สตรบัณฑิต  มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ 
 พ.ศ. ๒๕๔๕ ส�ธ�รณสุขศ�สตรมห�บัณฑิต   มห�วิทย�ลัยมหิดล 

ประวัติการทำางาน
 พ.ศ. ๒๕๔๒ กลุ่มง�นคุ้มครองผู้บริโภค สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดระนอง 
 พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน 
   ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทย และก�รแพทย์
        ท�งเลือก สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� 
   

ประวัติการศึกษา
 พ.ศ. ๒๕๔๒ เภสัชศ�สตรบัณฑิต  มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
 พ.ศ. ๒๕๔๖   รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช
 พ.ศ. ๒๕๕๕   เภสัชศ�สตรมห�บัณฑิต  มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

ประวัติการทำางาน
 พ.ศ. ๒๕๔๒   กลุ่มง�นคุ้มครองผู้บริโภคสำ�นักง�นส�ธ�รณสุข
   จังหวัดยะล� จังหวัดยะล�
 พ.ศ. ๒๕๔๔   ฝ่�ยเภสัชกรรมชุมชน โรงพย�บ�ลก�บัง  จังหวัดยะล�
 พ.ศ. ๒๕๔๖ - ปัจจุบัน ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทย และก�รแพทย์ท�งเลือก 
                 สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�

๘) เภสัชกรหญิงสุปราณี นิยมเดชา    

    ตำาแหน่ง เภสัชกรชำานาญการ

    เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๑๒๙๐๖ 

	  

๙) เภสัชกรหญิงอัจฉรียา ฟองศรี   

    ตำาแหน่ง เภสัชกรชำานาญการ

    เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ.๑๗๐๒๙

	  



เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. 2561128

ประวัติการศึกษา
 พ.ศ. ๒๕๔๖ เภสัชศ�สตรบัณฑิต  มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
 พ.ศ. ๒๕๔๙ นิติศ�สตรบัณฑิต  มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
 พ.ศ. ๒๕๕๑ ส�ธ�รณสุขศ�สตรมห�บัณฑิต  มห�วิทย�ลัยมหิดล

ประวัติการทำางาน
 พ.ศ. ๒๕๔๖  ฝ่�ยคุ้มครองผู้บริโภคสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดนครศรีธรรมร�ช
 พ.ศ. ๒๕๕๖  - ปัจจุบัน 
   ฝ่�ยอ�ห�ร ย� ก�รแพทย์แผนไทย และก�รแพทย์
       ท�งเลือก สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�

เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ
 พ.ศ. ๒๕๕๖  ประก�ศนียบัตรสอบผ่�นและสำ�เร็จหลักสูตรต้นแบบของสำ�นัก
อ�ห�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� FB-IB-๐๑๐๗ ผู้ตรวจสอบสถ�นท่ีผลิต
อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีคว�มเป็นกรดต่ำ�และชนิดท่ีปรับกรด 

   

ประวัติการศึกษา
 พ.ศ. ๒๕๕๒ เภสัชศ�สตรบัณฑิต  มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

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

๑๐) เภสัชกรหญิงปัญจรัตน์ กังวานฐิติ  

      ตำาแหน่ง เภสัชกรชำานาญการ

      เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ.๒๓๙๕๐
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 บทบาท อำานาจหน้าที่ และผลการดำาเนินงาน
 พันธกิจตามกฎหมาย ของทีมเภสัชกร สสจ.สงขลา

 ๑. ควบคุมและกำ�กับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภ�พ ให้มีคุณภ�พม�ตรฐ�น และ

ปลอดภัย รวมถึงก�รประกอบก�รด้�นสุขภ�พให้เป็นไปต�มกฎหม�ย

 ๒. พัฒน�ศักยภ�พผู้บริโภค ให้ส�ม�รถดูแลตัวเอง เพื่อก�รบริโภคผลิตภัณฑ์

สุขภ�พที่ถูกต้องและเหม�ะสม 

 ๓. ส่งเสริมและพัฒน�ผู้ประกอบก�รให้มีคว�มส�ม�รถในก�รประกอบก�ร

ได้อย่�งถูกต้อง

 ๔. สร้�งเสริม สนับสนุนให้เกิดเครือข่�ยคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็ง

 ก. ภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย

 กำ�กับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภ�พ ได้แก่ อ�ห�ร ย� เครื่องสำ�อ�ง เครื่องมือแพทย์ 

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประส�ท ย�เสพติดให้โทษ วัตถุอันตร�ย และส�รระเหย ให้

ปลอดภัย มีคุณภ�พ และได้ม�ตรฐ�น โดยมีก�รตรวจสอบเฝ้�ระวังผลิตภัณฑ์สุขภ�พ

ที่ผลิต นำ�เข้� และจำ�หน่�ยในพื้นที่จังหวัดสงขล� อย่�งต่อเนื่อง สม่ำ�เสมอ โดยยึด

ต�มต�มม�ตรฐ�นและข้อกฎหม�ย แต่ทั้งนี้ภ�ยใต้แนวคิดให้ผู้ประกอบก�รมีส่วนร่วม

ในก�รปรับปรุงแก้ไข โปร่งใส มีธรรม�ภิบ�ล ผู้บริโภคได้รับคว�มปลอดภัย ไม่ถูกเอ�

เปรียบ ห�กพบก�รกระทำ�ผิดมีก�รดำ�เนินคดีท�งกฎหม�ยอย่�งจริงจัง 

 ง�น pre-marketing พิจ�รณ�อนุญ�ต และให้คำ�ปรึกษ�ด้�นกฎหม�ยอ�ห�ร 

ย� เคร่ืองสำ�อ�ง และผลิตภัณฑ์สุขภ�พอ่ืนๆ ให้แก่ ผู้ประกอบก�ร รวมถึงเจ้�หน้�ท่ี

สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด ๑๔ จังหวัดภ�คใต้ และบ�งจังหวัดในภ�คอ่ืนๆ เจ้�หน้�ท่ี

ด่�นอ�ห�รและย� ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์สงขล� รวมถึงหน่วยตรวจวิเคร�ะห์ 

อ่ืนๆ เช่น บริษัทห้องปฏิบัติก�รกล�ง ศูนย์เคร่ืองมือกล�ง คณะวิทย�ศ�สตร์ ศูนย์พัฒน�

อุตส�หกรรมเกษตรเพื่อก�รส่งออก คณะอุตส�หกรรมเกษตร มห�วิทย�ลัยสงขล�

นครินทร์ผ่�นท�งช่องท�งต่�งๆ เช่น โทรศัพท์ เฟสบุ๊ค ไลน์
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 เภสัชกรในฝ่�ยเป็นวิทย�กรให้คว�มรู้ แก่หน่วยง�น/องค์กรต่�งๆ เช่น สำ�นักง�น

พัฒน�ชุมชนจังหวัด, สำ�นักง�นเกษตรจังหวัด, สำ�นักง�นเกษตรและสหกรณ์จังหวัด, 

สำ�นักง�นอุตส�หกรรมจังหวัด, ศูนย์ส่งเสริมอุตส�หกรรมภ�ค ท่ี ๑๑, สำ�นักง�นม�ตรฐ�น

ผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม, สำ�นักทรัพย�กรน้ำ�บ�ด�ล เขต ๑๒, สถ�บันฮ�ล�ล, โรงเรียน, 

มห�วิทย�ลัย, สม�คมหรือชมรมต่�งๆ ในเร่ืองเก่ียวกับก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นผลิตภัณฑ์

สุขภ�พ ก�รขออนุญ�ตประกอบกิจก�ร เพ่ือหน่วยง�น/องค์กรเหล่�น้ัน ส�ม�รถถ่�ยทอด

องค์คว�มรู้และพัฒน�สถ�นประกอบก�รในส่วนท่ีรับผิดชอบ ได้ถูกต้องต�มกฎหม�ย

 ง�น post-marketing ตรวจเฝ้�ระวังสถ�นประกอบก�รผลิตภัณฑ์สุขภ�พ 

และกำ�กับดูแล ให้ ประกอบกิจก�รเป็นไปต�มกฎหม�ย ผลิต นำ�เข้� และจำ�หน่�ย

ผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ถูกต้อง ปลอดภัย
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 จังหวัดสงขล�เป็นจังหวัดแรกที่สำ�รวจสถ�นท่ีผลิตเคร่ืองสำ�อ�งท่ีอนุญ�ต

โดยระบบ Auto E-Submission และกระตุ้นให้จังหวัดอื่นๆ ดำ�เนินก�รดังกล่�วด้วย

รวมทั้งสะท้อนข้อมูลผลก�รสำ�รวจให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� 

ตระหนักในเรื่องก�รอนุญ�ตโดยไม่ตรวจสถ�นที่ เพื่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงในก�ร

ตรวจสถ�นที่ก่อนอนุญ�ตเพื่อคว�มปลอดภัยของผู้บริโภค
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 งานตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 มีก�รดำ�เนินง�นตรวจสอบเฝ้�ระวังโฆษณ�ผลิตภัณฑ์สุขภ�พ ผ่�นสื่อต่�งๆ 

อย่�งเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยเฉพ�ะก�รโฆษณ�ผ่�นท�งวิทยุ ห�กตรวจพบก�รก

ระทำ�คว�มผิด จะดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยอย่�งเคร่งครัด และร่วมมือกับ สำ�นักง�น 

กสทช. เขต ๔ (สงขล�) ในก�รตรวจสอบ เฝ้�ระวังและดำ�เนินก�รระงับก�รโฆษณ�ที่

พบว่�ไม่ถูกต้อง 

 นอกจ�กตรวจเฝ้�ระวังแล้วยังมีก�รสอนให้คว�มรู้เท่�ทันสื่อให้แก่เครือข่�ย 

และผู้บริโภคทั่วไปร่วมกับเครือข่�ยตรวจเฝ้�ระวังโฆษณ�ผ่�นสื่อต่�งๆ รวมถึง

ให้คำ�แนะนำ�ผู้ที่จะทำ�ก�รโฆษณ� เพื่อให้โฆษณ�ได้อย่�งถูกต้อง 

 งานตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน หรือกรณีเป็นข่าวพบผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย

 ตรวจสอบและจับกุมร่วมกับเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ, เจ้�หน้�ที่จ�กกองบังคับก�ร

ปร�บปร�มก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับก�รคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.), ทห�ร

 งานตรวจสอบเฝ้าระวังร่วมกับเครือข่ายต่างๆ   

 ร่วมกับเครือข่�ยต่�งๆ เช่น สคบ.  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โดยร่วมตรวจสอบเฝ้�

ระวังผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ว�งจำ�หน่�ยในท้องตล�ด ในช่วงเทศก�ลต่�งๆ เช่น ตรวจ

กระเช้�ปีใหม่ ตรวจอ�ห�รเทศก�ลกินเจ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภ�พและปลอดภัย
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 ข. ภารกิจในเชิงพัฒนา

 • ส่งเสริมให้เภสัชกรมีจรรย�บรรณในก�รประกอบวิช�ชีพเภสัชกรรม โดย

รณรงค์ ส่งเสริมให้เภสัชกรปฏิบัติหน้�ที่ต�มเวล�ปฏิบัติก�รในร้�นย� ผลักดันให้ออก

ประก�ศจังหวัดสงขล� เรื่องก�รปฏิบัติหน้�ที่ของเภสัชกรในร้�นย� และตรวจสอบ

เฝ้�ระวังอย่�งเข้มงวด ต่อเนื่อง และประส�นคว�มร่วมมือกับภ�คีเครือข่�ยในก�รแก้

ปัญห�เภสัชกรแขวนป้�ย

 • พัฒน�ศักยภ�พเครือข่�ยให้มีคว�มเข้มแข็งและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�ร

คุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ  

 • ส่งเสริมและพัฒน�ศักยภ�พของผู้บริโภคให้รู้เท่�ทันส�ม�รถปกป้องตนเอง

ได้  ส�ม�รถเลือกซื้อ  เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ถูกต้องและปลอดภัย  

 • พัฒน�ศักยภ�พผู้ประกอบก�ร ให้มีคว�มส�ม�รถในก�รประกอบก�รได้

อย่�งถูกต้อง

 จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในงานสัปดาห์

เภสัชกรรม
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รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นักเรียนในสถานศึกษา

จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนในงานกาชาดงานเทศกาลต่างๆ

จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการผลิตอาหาร ยา เครื่องสำาอาง
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 รางวัลที่ได้รับ 

 ๑. ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เรื่องโครงก�รก๋วยเตี๋ยวปลอดภัยครบวงจร 

จังหวัดสงขล� ในก�รประชุมวิช�ก�ร ก�รจัดก�รง�นคุ้มครองผู้บริโภคด้�นผลิตภัณฑ์

สุขภ�พในภ�วะวิกฤต ปี ๒๕๕๒ จัดโดย สำ�นักง�นคณะกรรมก�อ�ห�รและย�

 ๒. โล่ประก�ศเกียรติคุณสำ�หรับก�รสนับสนุนง�นคุ้มครองผู้บริโภคด้�น

ผลิตภัณฑ์สุขภ�พ เนื่องในโอก�สครบรอบ ๓๖ ปี สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและ

ย� ปี ๒๕๕๓

 ๓. ประก�ศเกียรติคุณ หน่วยง�นท่ีดำ�เนินง�นคุ้มครองผู้บริโภคด้�นผลิตภัณฑ์

สุขภ�พประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งดียิ่ง ปี ๒๕๕๓ จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�ร

และย�

 ๔. เกียรติบัตรจังหวัดที่ดำ�เนินง�นอ�ห�รปลอดภัยดีเด่น ปี ๒๕๕๔ โดย ศูนย์

ปฏิบัติก�รคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�ร กระทรวงส�ธ�รณสุข

 ๕. เข็มพระร�ชท�นจ�ก สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 

ในก�รส่งเสริมสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นแพทย์แผนไทยให้กับศูนย์ส�ธิตฝึกอ�ชีพ

เศรษฐกิจพอเพียง อำ�เภอรัตภูมิ ปี ๒๕๕๔

 ๖. ร�งวัลก�รดำ�เนินง�นคุ้มครองผู้บริโภคระดับดีเยี่ยม จ�กสำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รอ�ห�รและย� ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

 ๗. ผลง�นเด่นระดับเขต ด้�นก�รพัฒน�ระบบสนับสนุนง�นด้�นสุขภ�พ 

เขตสุขภ�พที่ ๑๒ ผลง�นเรื่อง “ก�รดำ�เนินง�นคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขล� : ก�ร

จัดก�รโฆษณ�ด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พ”ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๘. ประก�ศเกียรติคุณ อย.น้อย Community Network Award ประจำ�ปี 

พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๙. ร�งวัลคว�มเป็นเลิศด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พ 

“ระดับดีเยี่ยม” ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
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 ๑๐. ร�งวัลก�รแพทย์แผนไทยดีเด่นระดับเขต ประเภทสำ�นักง�นส�ธ�รณสุข

จังหวัด ปี ๒๕๖๐

 ๑๑. ร�งวัล Consumer South Thailand Awards : CoST Awards 

ประเภทหน่วยง�นที่สนับสนุนก�รคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น จ�กสม�คมผู้บริโภคสงขล�

 ๑๒. จังหวัดต้นแบบ ระบบคุณภ�พอ�ห�รปลอดภัย จ�ก สำ�นักส่งเสริมและ

สนับสนุนอ�ห�รปลอดภัย กระทรวงส�ธ�รณสุข ปี ๒๕๖๑

 ๑๓. ร�งวัล อย.ควอลิตี ้ อวอร์ด ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๗, พ.ศ. ๒๕๕๘, 
พ.ศ. ๒๕๖๐, พ.ศ. ๒๕๖๑
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  ผลงานดีเด่นเพื่อสังคม

๑. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา

 เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยจ�กก�รใช้ย�

 ๑.๑ ควบคุมกำากับร้านยาในจังหวัดสงขลาให้จำาหน่ายยาอย่างเหมาะสม 

ไม่จำ�หน่�ยย�แก้ไอ แก้แพ้ แก้ปวด Tramadol หรือย�อื่นๆ ให้กับวัยรุ่น เนื่องจ�ก

พบว่�วัยรุ่นมีก�รนำ�ย�ดังกล่�วไปผสมกับกระท่อม ฝ่�ยอ�ห�ร ย�ฯ ดำ�เนินก�ร

เรื่องนี้อย่�งจริงจัง มีก�รประส�นและดำ�เนินง�นร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องและ

ภ�คีเครือข่�ย ร่วมมือ ๕ ประส�น ได้แก่ สสจ.สงขล� ชมรมร้�นย�จังหวัดสงขล�  

ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขล� สม�คมผู ้บริโภคสงขล� และ มห�วิทย�ลัย

สงขล�นครินทร์ (มอ.) ผลักดันให้เกิดก�รแก้ปัญห�แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นท�ง 

(สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�) กล�งท�ง (ร้�นย�) และปล�ยท�ง (ผู้บริโภค 

: วัยรุ่น) มีก�รดำ�เนินก�รกับร้�นย�ที่เภสัชกรไม่ปฏิบัติหน้�ที่ โดยก�รส่งเรื่องให้

สภ�เภสัชกรรมพิจ�รณ�ในเรื่องจรรย�บรรณวิช�ชีพ และส่งเรื่องให้ อย.พิจ�รณ�

พักใช้ใบอนุญ�ตร้�นย� โดยเป็นจังหวัดแรกๆ ที่ดำ�เนินก�ร ต่อม�ได้เป็นพี่เลี้ยงให้

กับจังหวัดอื่นๆ ในก�รแนะนำ�ขั้นตอนก�รปฏิบัติง�น รวมถึงผลักดันและให้ข้อมูล

กับ อย. ในก�รดำ�เนินก�รพักใช้ใบอนุญ�ตผลิตย�ของโรงง�นที ่มีก�รผลิตและ

จำ�หน่�ยย�กลุ่มเสี่ยงอย่�งไม่เหม�ะสม 
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 ๑.๒ การดำาเนินงานควบคุมการกระจายยานำ้าแก้ไอ แก้แพ้ และแก้ปวด

อย่างไม่เหมาะสม

 ก�รใช้ย�ในท�งที่ผิดนับเป็นปัญห�สำ�คัญของประเทศม�อย่�งต่อเนื่องโดย

เฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รนำ�ไปใช้เพื่อหวังผลในก�รออกฤทธิ์ท�งจิตประส�ททดแทนก�รใช้

ย�เสพติด หรือ ใช้เสริมฤทธิ์ส�รเสพติดบ�งชนิด หรือ ใช้เป็นส�รมึนเม� หรือใช้เป็น

ย�นอนหลับ และในบ�งกรณีส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็นส�รตั้งต้นในก�รผลิตย�เสพติด เช่น 

ย�ซูโดอีเฟดรีน ซึ่งปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดของย�ในลักษณะข้�งต้นเป็นภัยที่คุกค�ม

สังคมไทยม�อย่�งต่อเนื่องเป็นภัยร้�ยแรงที่ส่งผลต่อสุขภ�พและคุณภ�พชีวิตของเด็ก

และเย�วชน รวมทั้งปัญห�คว�มมั่นคง และดูเหมือนว่�จะเพิ่มจำ�นวนม�กขึ้นทุกปี พบ

กลุ่มวัยรุ่น เย�วชน มีพฤติกรรมนำ�ย�แก้ปวดผสมกับย�น้ำ�เชื่อมแก้แพ้ แก้ไอ ม�เสพ 

เพื่อหวังฤทธิ์มึนเม� เคลิบเคลิ้ม บั่นทอนสุขภ�พและสร้�งปัญห�สังคมในวงกว้�ง 

 ต่อม�เมื่อมีก�รควบคุมก�รจำ�หน่�ยย�เสพติดและวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประส�ทอย่�งเข้มงวด ปัญห�ก�รใช้ย�ในท�งที่ผิดเริ่มมีแนวโน้มเปลี่ยนไป โดยพบว่�

กลุ่มวัยรุ่นมีก�รนำ�ย�น้ำ�แก้ไอ แก้แพ้ ไปผสมกับใบกระท่อม ย�กันยุง และน้ำ�อัดลม 

ที่เรียกว่� สี่คูณร้อย โดยระยะแรกพบก�รระบ�ดในพื้นที่ ๓ จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 

ได้แก่ ปัตต�นี ยะล� และนร�ธิว�ส และ ๔ อำ�เภอของจังหวัดสงขล� ได้แก่ อำ�เภอ

สะบ้�ย้อย อำ�เภอจะนะ อำ�เภอน�ทวี และอำ�เภอเทพ� ในระยะต่อม�ได้มีก�รกระจ�ย

ไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วภ�คใต้

 กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ได้รับทร�บข้อมูลสถ�นก�รณ์ก�รปัญห�ดังกล่�ว

ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขล�จ�กหล�ยช่องท�ง ไม่ว่�จะเป็นก�รรับเร่ืองร้องเรียนจ�กผู้ปกครอง 

สถ�บันก�รศึกษ�หรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ดำ�รงธรรมของจังหวัด สถ�นี

ตำ�รวจ ปปส. และได้รับข้อมูลร�ยง�นก�รส่ังซ้ือย�กลุ่มเส่ียงของร้�นย�ในจังหวัดสงขล� 

จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� ที่มียอดก�รสั่งซื้อย�น้ำ�แก้ไอ แก้แพ้

จำ�นวนม�ก เมื่อมีก�รตรวจสอบร้�นย�ดังกล่�ว พบปัญห�ก�รจำ�หน่�ยย�ในหล�ย

ประเด็น เช่น จำ�หน่�ยย�ให้แก่วัยรุ่นโดยไม่มีก�รซักถ�มอ�ก�ร, จำ�หน่�ยย�ไม่เป็นไป

ต�มหลักวิช�ก�ร, ไม่มีก�รจัดทำ�บัญชีซื้อข�ยย�อันตร�ย, บ�งร้�นจำ�หน่�ยในระหว่�ง

ที่เภสัชกรไม่ปฏิบัติหน้�ที่ 
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 จ�กก�รวิเคร�ะห์ส�เหตุก�รใช้ย�ไม่เหม�ะสมจ�กสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว

ข้�งต้น พบว่� นอกจ�กสภ�พแวดล้อม สังคม เพื่อน สื่อที่ทำ�ให้เกิดพฤติกรรมใน

ก�รนำ�ย�ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์แล้ว ปัจจัยเสี่ยง ในก�รสนับสนุนให้เกิดก�รนำ�ย�ไป

ใช้ผิดวัตถุประสงค์คือก�รเข้�ถึงย�ที่ง่�ยและก�รกระจ�ยย�ที่ไม่เหม�ะสม ซึ่งพบ

ก�รกระจ�ยย�ไปใช้ในท�งที่ผิด ๒ ช่องท�ง ได้แก่ ก�รกระจ�ยแบบช่องท�งปกติ และ

ก�รกระจ�ยแบบไม่ปกติ 

 ก�รกระจ�ยย�ในช่องท�งปกติ  โรงง�นผู้ผลิตจะบันทึกก�รผลิต บ�งส่วน

ผู้ผลิตดำ�เนินก�รเองโดยฝ่�ยข�ยของบริษัทและบ�งส่วนผ่�นผู้แทนจำ�หน่�ยในภ�พ

รวมผู้ผลิตและผู้แทนจำ�หน่�ยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในก�รกระจ�ยย�สู่ โรงพย�บ�ล 

คลินิก หรือร้�นย� และต้องร�ยง�นก�รข�ยผ่�นระบบ FDA Reporter ซึ่งปริม�ณ

ก�รสั่งซื้อของสถ�นบริก�รส�ม�รถนำ�ม�เป็นข้อมูล ประเมินคว�มเสี่ยง เพื่อว�งแผน

ก�รดำ�เนินก�รควบคุมก�รกระจ�ยย�ที่ไม่เหม�ะสมได้  สำ�หรับก�รกระจ�ยย�ในช่อง

ท�งที่ไม่ปกติ ก�รควบคุมก�รกระจ�ยย�ทำ�ได้ย�ก เนื่องจ�กส่วนหนึ่งเป็นก�รลักลอบ

ก�รผลิต/นำ�เข้� ส่วนหนึ่งม�จ�กก�รผลิตของโรงง�นที่มีใบอนุญ�ต แต่ร�ยง�นไม่ครบ

ถ้วน ถูกต้อง หรือผู้แทนจำ�หน่�ยไม่ออกใบเสร็จ (บิลข�ว) หรือมีตัวแทนข�ยบ�งคน 

นำ�ชื่อร้�นย�ไปสั่งซื้อย�จ�กบริษัท แต่ไม่ได้ส่งย�ให้ร้�นย�นั้นๆ แต่ตัวแทนข�ยนำ�ย�

ไปจำ�หน่�ยเอง  และมีก�รข�ยย�ให้กับผู้ที่ไม่มีใบอนุญ�ตข�ยย� เช่น ร้�นชำ� ร้�นข�ย

เครื่องดื่ม บ้�งก็เป็นเอเยนต์ค้�วัตถุเสพติด

 จ�กก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจ�กระบบ FDA Reporter 

พบปัญห�ในหล�ยประเด็น เช่น ร้�นย�ปฏิเสธว่�ไม่ได้สั่งซื้อย�ต�มที่ปร�กฏบนระบบ 

FDA Reporter, พบย�บ�งร�ยก�ร มีจำ�หน่�ยในร้�น แต่ไม่ปร�กฏในระบบ FDA 

Reporter, พบย�จำ�นวนม�กเกินกว่�ที่กฎหม�ยประก�ศ  กำ�หนด, บ�งช่วง ระบบ 
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FDA Reporter ขัดข้อง ทำ�ให้ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้ และสุดท้�ยเมื่อตรวจพบคว�มผิด

ปกติของก�รจำ�หน่�ยย� ก็ไม่ส�ม�รถทวนกลับไปถึงที่ม�ของย�ดังกล่�ว จึงทำ�ให้ไม่

ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ที่ต้นท�งได้

 ๑.๓ การดำาเนินงานยาปลอดภัยในชุมชน 

 โดยจัดกิจกรรมให้คว�มรู้ด้�นย� เน้นอันตร�ยจ�กก�รใช้ย�สเตียรอยด์ และ

ก�รใช้ย�ปฏิช ีวนะอย่�งสมเหตุผลแก่เครือข่�ยในชุมชน สอนก�รใช้ช ุดทดสอบ

สเตียรอยด์ วิธีก�รอ่�นฉล�ก ก�รสำ�รวจพฤติกรรมก�รใช้ย�ในชุมชน แลกเปลี่ยน

ข้อมูล ชี้ให้เห็นคว�มสำ�คัญเพื่อให้ชุมชนร่วมว�งแผนในก�รดำ�เนินง�นต่อไป  โดย

คืนข้อมูลที่สำ�รวจได้ให้แก่ชุมชน เพื่อร่วมกันห�แนวท�งแก้ไขปัญห�ร่วมกัน นอกจ�ก

ก�รให้คว�มรู้ ยังสนับสนุนอุปกรณ์ เช่น ชุดทดสอบสเตียรอยด์ และส่งเสริมให้ 

อสม. ทร�บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประช�สัมพันธ์ให้คนในชุมชนทร�บต่อไป

 นอกจ�กนี้  ก�รดำ�เนินง�นย�ปลอดภัยในชุมชน  ยังรวมถึงก�รเยี่ยมบ้�น 
แนะนำ�ก�รใช้ย�ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  และก�รตรวจแนะนำ�ก�รจำ�หน่�ยย�ให้ถูกต้อง
ในร้�นค้�ของชุมชน 
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 ๑.๔ ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use : RDU) ใน

โรงพย�บ�ล ร้�นย�มีก�รทำ�ง�น ๕ ประส�น (สสจ. ชมรมเภสัชกรชุมชน ชมรมร้�นย� 

สม�คมผู้บริโภคสงขล� และคณะเภสัชศ�สตร์ มอ.) ในก�รริเริ่ม RDU Pharmacy ใน

ร้�นย�

	   	  

  ๑.๕ การพัฒนามาตรการและวิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยจาก

การใช้ยา

 กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของปัญห�ดังกล่�ว และมี

คว�มตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�รแก้ปัญห�หรือลดปัญห�ดังกล่�วลงให้ได้ จึงได้

มีก�รกำ�หนดม�ตรก�รต่�งๆ ที่จะดำ�เนินก�ร ดังนี้ 

 (๑) ใช้ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยอย่�งจริงจัง โดยก�รตรวจสอบเฝ้�ระวังร้�นย�

หรือแหล่งกระจ�ยที่ได้รับข้อมูลอย่�งเข้มงวด ดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�ผิดทุกร�ยต�มพ

ระร�ชบัญญัติย� พ.ศ. ๒๕๑๐ และ พ.ร.บ.วิช�ชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ พิจ�รณ�

ส่งเรื่องเภสัชกรให้สภ�เภสัชกรรมเพื่อพิจ�รณ�เกี่ยวกับก�รพักใช้ใบอนุญ�ตร้�นย�

 ในก�รดำ�เนินง�นจะเริ่มเมื่อได้รับข้อมูลจำ�นวนและร�ยชื่อร้�นย�กลุ่มเสี่ยง

แล้ว จะจัดทำ�แผนก�รตรวจสอบ โดยประส�นผู้เกี่ยวข้อง เช่น กรณีได้รับเรื่องแจ้งจ�ก

พื้นที่ จะประส�นปลัดอำ�เภอ กำ�นันหรือผู้ใหญ่บ้�นร่วมตรวจสอบด้วย หรือเตรียม

ส�ยล่อซื้อ หรือประส�นตำ�รวจแล้วแต่กรณี จ�กนั้นเริ่มดำ�เนินก�รตรวจสอบ ห�กพบ

ก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยต�มพระร�ชบัญญัติย� พ.ศ. ๒๕๑๐ พนักง�นเจ้�หน้�ที่จะทำ�

หลักฐ�นและนำ�เร่ืองเข้�คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ก�รกระทำ�ฝ่�ฝืนกฎหม�ยเก่ียวกับ
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ผลิตภัณฑ์สุขภ�พ ของสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� ซึ่งมีน�ยแพทย์ส�ธ�รณสุข

จังหวัดเป็นประธ�น รองน�ยแพทย์ส�ธ�รณสุขจังหวัดเป็นรองประธ�น เภสัชกรใน

ฝ่�ยทุกคน นิติกรเป็นกรรมก�ร และมีหัวหน้�ฝ่�ยเป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร ใน

ก�รพิจ�รณ�คดี ผลก�รพิจ�รณ� คือดำ�เนินก�ร ตักเตือน เปรียบเทียบปรับ ส่งฟ้อง

ดำ�เนินคดี รวม ๑๗๔ ร�ย บ�งกรณีจะมีมติให้ส่งเรื ่องต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

อ�ห�รและย�เพื่อพิจ�รณ�พักใช้ใบอนุญ�ตร้�นย� เช่น กรณีร้�นย�ที่จำ�หน่�ยย�กลุ่ม

เสี่ยงให้กับวัยรุ่นจำ�นวนม�ก และร้�นย�ที่มีคว�มผิดซ้ำ�ซ�ก ซึ่งผลก�รดำ�เนินคดีมีก�ร

พักใบอนุญ�ตร้�นย� ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ รวม ๒๗ ร้�น 

 กรณีเภสัชกร ให้ส่งเรื่องให้สภ�เภสัชกรรมพิจ�รณ�พักใช้ใบประกอบวิช�ชีพ

เภสัชกรรมของเภสัชกรผู้มีหน้�ที่ปฏิบัติก�รประจำ�ร้�น ก�รส่งเรื่องให้คณะกรรมก�ร

ย� พิจ�รณ�พักใช้ใบอนุญ�ตร้�นย� ค่อนข้�งยุ่งย�ก เพร�ะต้องนำ�มติคณะกรรมก�ร

ย� ม�ทำ�คำ�สั่งจังหวัด เพื่อบังคับใช้ จังหวัดสงขล�ถือว่�เป็นจังหวัดแรกๆ ที่ดำ�เนินก�ร

อย่�งจริงจัง และเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆ ดำ�เนินก�รด้วย ซึ่งผลก�รดำ�เนินง�นกับ

เภสัชกรที่ผ่�นม�มีผลภ�คทัณฑ์ ๗ ร�ย และพักใบประกอบวิช�ชีพเภสัชกรรม (๖ – 

๑๘ เดือน) ๔๘ ร�ย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๑ รวมทั้งหมด ๕๕ ร�ย
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 (๒) มาตรการกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม/ชมรมร้านยา 

 ดำ�เนินก�รประส�น พูดคุย กับชมรมร้�นย�จังหวัดสงขล� และ ชมรมเภสัชกร

ชุมชนจังหวัดสงขล� ซึ่งมีสม�ชิกเป็นร้�นย� จำ�นวน ๑๙๐ ร้�น และ ๑๖๐ ร้�นต�ม

ลำ�ดับ เพื่อให้เกิดก�รรวมกลุ่มที่ดีและควบคุมกำ�กับดูแลกันเอง โดยสร้�งคว�มร่วมมือ

ในก�รตักเตือน ดูแลสม�ชิกด้วยกันเอง ทั้งนี้ ชมรมทั้งสองได้ร่วมกันคิด และจัดทำ�สติ

กเกอร์ มีข้อคว�ม “ร้�นย�สงขล�ร่วมใจ ไม่ข�ยย�ที่เป็นภัยให้วัยรุ่น” แจกจ่�ยไปยัง

สม�ชิก เพื่อติดหน้�ร้�นและประก�ศให้วัยรุ่นทร�บว่�ร้�นนี้ไม่สนับสนุนก�รกระทำ�

ผิดดังกล่�ว และสม�ชิกชมรมยังช่วยเป็นหูเป็นต� แจ้งเบ�ะแสผู้กระทำ�ผิดด้วย

	   	  

 นอกจ�กน้ียังกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิด ร้�นย�คุณภ�พในจังหวัดสงขล� และ

ในเขต ๑๒ เพิ่มขึ้น โดยในจังหวัดสงขล�มีเป้�หม�ยเพิ่มขึ้นม�ก ซึ่งเป็นก�รส่งเสริม

ให้ร้�นย�ได้ทำ�หน้�ท่ีเป็นสถ�นบริก�รส�ธ�รณสุขชุมชนอย่�งเต็มท่ี จ่�ยย�อย่�งเหม�ะสม

ต�มหลักวิช�ก�ร มีก�รจัดอบรมช้ีแจงแนวท�งก�รดำ�เนินง�น อบรมให้คว�มรู้แก่เภสัชกร

ประจำ�ร้�นย� และออกนิเทศ เยี่ยมแนะนำ�ก�รปรับปรุงร้�นเพื่อรอรับก�รประเมิน

จ�กสภ�เภสัชกรรมต่อไป
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 (๓) มาตรการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น

 ในก�รดำ�เนินง�นเพื่อให้ประสบผลสำ�เร็จ ต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือกับภ�คี

เครือข่�ยทุกภ�คส่วน ทั้งภ�คร�ชก�รและภ�คเอกชน ได้มีก�รสร้�งคว�มเข�้ใจที่

ถูกต้องในเรื่องดังกล่�ว แนะนำ�ก�รใช้ย�ที่ถูกต้อง เหม�ะสม ขอคว�มร่วมมือในก�ร

ช่วยเป็นหูเป็นต�ดูแลบุตรหล�น นักเรียนในปกครอง ตลอดจนสม�ชิกในชุมชน รวม

ทั้งช่วยแจ้งเบ�ะแสผู้กระทำ�ผิด ผ่�นเวทีต่�งๆ ได้แก่ก�รประชุมคณะกรรมก�รศูนย์

อำ�นวยก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติดจังหวัดสงขล� ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้�

ส่วนร�ชก�รจ�กหน่วยง�นต่�งๆ เช่น ตำ�รวจ ปปส. อบจ. น�ยอำ�เภอ ปลัดอำ�เภอ 

เรือนจำ� หน่วยบำ�บัดผู้ติดย�เสพติด ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ เป็นต้น ได้เข้�ร่วม

ประชุมคณะกรรมก�รดังกล่�ว หรือก�รประชุมโต๊ะข่�วซึ่งคณะทำ�ง�นส่วนใหญ่ เป็น

เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�นจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�ปัญห�ย�เสพติด ก�รจำ�หน่�ย

ย�แก้ไอ แก้แพ้ไปใช้ในท�งที่ผิด ม�พูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกัน ห�วิธีแก้ปัญห� แจ้ง

เบ�ะแส ร�ยง�นข่�ว ฯลฯ

	  

 (๔) สื่อสารความเสี่ยง

 เมื่อมีก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รต่�งๆ แล้ว ก�รสื่อส�รคว�มเสี่ยงเป็นเรื่อง

สำ�คัญม�ก เพร�ะจะช่วยให้ทุกฝ่�ยเข้�ใจได้ถูกต้อง รูปแบบก�รสื่อส�รคว�มเสี่ยงแตก

ต่�งกันไปต�มกลุ่มหม�ย โดยได้ดำ�เนินก�รสื่อส�รคว�มเสี่ยงหล�ยวิธี ได้แก่
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 • ก�รประชุมร้�นย�กลุ่มเส่ียง และผู้เก่ียวข้องกับผู้บริห�รสำ�นักง�นส�ธ�รณสุข

จังหวัดสงขล� เพื่อพูดคุยถึงเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น จ�กก�รข�ยย�ที่ไม่เหม�ะสม

ให้กับวัยรุ่น สรุปได้ดังนี้

 ๑. ร้�นย�ท่ีกระทำ�ผิดเพร�ะไม่กลัวกฎหม�ย เน่ืองจ�กค่�ปรับถูก ไม่มีโทษจำ�คุก

 เมื่อถูกพักใบอนุญ�ตร้�น ก็แจ้งเลิก และให้คนอื่นม�ขออนุญ�ตใหม่แทน 

 ๒. ถ้�เภสัชกรถูกพักใบประกอบวิช�ชีพ ก็เปล่ียนเภสัชกรใหม่ได้ และเภสัชกร

บ�งคนก็ช่วยข�ย เนื่องจ�กท�งร้�นมีก�รแบ่งผลกำ�ไรให้ด้วย 

 ๓. ผู้เสนอข�ยย�บ�งคนมีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้�งม�ก เนื่องจ�กทำ�ก�รตล�ด

เอง ข�ยย�จำ�นวนม�ก มีก�รนำ�ย�เก็บไว้เอง และส่งให้ร้�นย�เป็นครั้งๆ เพื่อไม่ให้ร้�น

ย�เก็บสต็อกย�ไว้จำ�นวนม�กๆ เมื่อร้�นย�ข�ยหมด โทรศัพท์แจ้ง ก็จะนำ�ย�ไปส่งให้ 

และมีก�รออก “บิลข�ว” ที่ไม่มีชื่อ ที่อยู่ผู้ผลิต ซึ่งเชื่อว่�บริษัทผู้ผลิตมีส่วนรับรู้เรื่องนี้

 ๔. วิธีแก้ไข คือ จัดระบบกำ�กับ ดูแล สร้�งคว�มร่วมมือในก�รไม่จ่�ยย�ที่ไม่

เหม�ะสมให้กับวัยรุ่น
	   	  

 • ให้คว�มรู้ คว�มเข้�ใจแก่เย�วชนที่ติดย�เสพติด ในค่�ยบำ�บัดย�เสพติด 

โดยก�รพูดคุย สนทน� สอบถ�มเรื่องก�รซื้อย�ม�รับประท�น แหล่งที่ซื้อ และเหตุผล

ที่รับประท�นย�แก้ไอ แก้แพ้ แก้ปวด สอนและอธิบ�ยถึงโทษ พิษภัยจ�กก�รใช้ย�ที่

ไม่เหม�ะสม จ�กก�รสอบถ�มเย�วชนในค่�ยพบเพียงส่วนน้อยที่ไม่เคยใช้ย�นำ้�แก้ไอ 

แก้แพ้สูตรสี่คูณร้อยม�ก่อน และส่วนใหญ่ซื้อย�ดังกล่�วได้จ�กร้�นข�ยย� เหตุผลที่ใช้ 

เพร�ะอย�กลอง กินแล้วทำ�ง�นได้ และทำ�ให้ง่วงซึม
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 กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล�ได้ดำ�เนินง�นต�มม�ตรก�รต่�งๆ ดังกล่�วข้�งต้น

อย่�งจริงจังและต่อเนื่อง และได้มีก�รจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยแก่สำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รอ�ห�รและย�ในก�รควบคุมก�รกระจ�ยย�อย่�งเหม�ะสมเพื่อลดคว�ม

เสี่ยงในก�รที่วัยรุ่นจะนำ�ไปใช้ในท�งที่ผิด โดยเสนอให้จัดทีมเฉพ�ะกิจที่ติดต�ม

เรื่องนี้อย่�งจริงจัง และมีม�ตรก�รที่ชัดเจนในก�รจัดก�รปัญห�ทั้งระบบ ตั้งแต่

ก�รผลิตย�จ�กโรงง�นย� ก�รลับลอบนำ�เข้�ย� และก�รจำ�หน่�ยย� เสนอให้มีก�ร

พัฒน�ระบบก�รจัดก�รข้อมูลท้ังระบบ ต้ังแต่ก�รควบคุมวัตถุดิบ  ก�รผลิต ก�รจำ�หน่�ย 

ตลอดเส้นท�ง ส�ม�รถทวนกลับข้อมูลได้อย่�งรวดเร็ว ถูกต้อง 

 

 ๒. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร

     เพื่อให้มีอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภค กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ดำ�เนิน 

ก�รนำ�ร่องอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภคหล�ยโครงก�ร เช่น

 ๒.๑ โครงการก๋วยเตี๋ยวปลอดภัยครบวงจร 

 เริ่มจ�กก�รพัฒน�สถ�นที่ผลิตก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดสงขล�ให้ได้ม�ตรฐ�น 

 • ให้คว�มรู้เรื่องก�รใช้ย�ที่เหม�ะสม สื่อส�รเรื่องก�รใช้ย�ในท�งที่ผิดของ

วัยรุ่น สนับสนุนให้ อสม.เฝ้�ระวังในพื้นที่ ช่วยดูแลบุตรหล�น และเป็นเครือข่�ยเฝ้�

ระวังในพื้นที่ ณ เทศบ�ลนครห�ดใหญ่ อำ�เภอห�ดใหญ่ และ เทศบ�ลตำ�บลเก�ะแต้ว 

อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขล�

 • ทำ�ข่�วประช�สัมพันธ์ส่งไปยังหน่วยง�นต่�งๆ และสื่อต่�งๆ รวมทั้งสื่อส�ร

คว�มเสี่ยงผ่�นท�ง วิทยุกระจ�ยเสียง
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(ยกเลิกก�รใช้นำ้�มันทอดซำ�้ท่ีมีปริม�ณส�รโพล�ร์เกินม�ตรฐ�นในกระบวนก�รผลิต  ลด

ก�รใช้วัตถุกันเสียที่เกินม�ตรฐ�น ปรับปรุงสถ�นที่ผลิตและกระบวนก�รผลิตเส้น

ก๋วยเตี๋ยวให้ได้ม�ตรฐ�น) และส่งเสริมให้มีร้�นก๋วยเตี๋ยวอน�มัย ใช้หม้อก๋วยเตี๋ยว

ปลอดส�รตะกั่ว ใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ปลอดภัย เพื่อพัฒน�ตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นนำ้� 

กล�งนำ้�และปล�ยนำ้� และรณรงค์ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเลือกบริโภค  เป็นตัวอย่�งให้

จังหวัดใกล้เคียงม�ศึกษ�ดูง�น

	   	  

 ๒.๒ การแก้ปัญหานำ้าดื่มในโรงเรียน ตชด. ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นปัญห�ต่อ

เนื่องม�น�น โดยดำ�เนินก�รพัฒน�คุณภ�พนำ้�ดื่มในโรงเรียน ตชด. ของจังหวัดสงขล�

ทุกแห่ง โดยก�รทำ�ง�นง�นร่วมกับภ�คีเครือข่�ย คือ สำ�นักทรัพย�กรนำ้�บ�ด�ล, 

โรงเรียน, สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขอำ�เภอ, รพ.สต., ท้องถิ่น และศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�ร

แพทย์ พัฒน�ให้โรงเรียน ตชด. ในจังหวัดสงขล�ส�ม�รถผลิตน้ำ�ดื่มที่มีคุณภ�พ 

ปลอดภัย สำ�หรับเด็กนักเรียนและบุคล�กรในโรงเรียนได้
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 ๒.๓ การแก้ปัญหาการระบาดของโรคไทฟอยด์ในเด็กนักเรียน 

 เน่ืองจ�กโรงเรียนในเขตเทศบ�ลนครสงขล� มีปัญห�เรื่องนีต่้อเน่ืองม�หล�ยปี

เสียงบประม�ณในก�รตรวจรักษ�เด็กนักเรียนท่ีเจ็บป่วยและเด็กต้องข�ดเรียนเมื่อ

เกิดก�รระบ�ด ได้ดำ�เนินง�นเรื่องนี้อย่�งจริงจัง ลงพื้นที่ วิเคร�ะห์ห�ส�เหตุของ

ปัญห� ชวนภ�คีเครือข่�ยหล�ยภ�คส่วนม�ทำ�ง�นร่วมกัน แก้ปัญห�ร่วมกันอย่�งเป็น

ระบบและครบวงจรตลอดห่วงโซ่ จนกระทั่งส�ม�รถดำ�เนินก�รได้สำ�เรจ็ แก้ปญัห�

ก�รระบ�ดของโรคไทฟอยด์ลงได้
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 ๒.๔ การแก้ปัญหาการระบาดของอหิวาตกโรค  

 ในเขตเทศบ�ลนครสงขล� ซึ่งมีก�รระบ�ดและขย�ยวงกว้�ง โดยในช่วงแรก

ยังห�แหล่งรังโรคไม่พบ ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภ�พและก�รท่องเที่ยวของจังหวัด

ม�ก กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� เข้�ร่วมประชุม war room และร่วมสืบสวนโรคกับ

ฝ่�ยควบคุมโรคติดต่อ สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� ฝ่�ยอ�ห�ร ย�ฯ จึงได้จัด

ทีมเฉพ�ะกิจวิเคร�ะห์ห�ส�เหตุของปัญห� ติดต�มเส้นท�งของอ�ห�รไม่ปลอดภัย  

โดยประส�นท้องถิ่นและภ�คีเครือข่�ยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ�้ของตล�ด และทำ�ก�ร

แนะนำ�ให้ปรับปรุงพัฒน� เช่น ปรับปรุงแหล่งบดนำ้�แข็ง ล้�งตล�ด ติดตั้งเครื่อง feed 

คลอรีนในน้ำ�บ�ด�ล เพื่อใช้ล้�งมือและล้�งผักในตล�ด แนะนำ�ให้ร้�นค้�แผงลอย

ปรับปรุงด้�นสุข�ภิบ�ลอ�ห�รและนำ้� รณรงค์ให้ประช�ชนกินร้อน ช้อนกล�ง ล้�งมือ 

จนกระทั่งส�ม�รถแก้ปัญห�ก�รระบ�ดได้ 

	  



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑150

	  

	  

	   	  



มูลนิธ�เภสัชศาสตรเพื่อสังคม 151

	  
 ๒.๕ โครงการจังหวัดสงขลา ลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร  

 ดำ�เนินก�รอย่�งเข้มแข็ง และจริงจัง ทำ�ให้สถ�นบริก�รส�ธ�รณสุขในสังกัด

กระทรวงส�ธ�รณสุขในจังหวัดสงขล� ทุกแห่งเลิกใช้โฟมบรรจุอ�ห�ร ๑๐๐%  และยัง

ขย�ยผลไปยังหน่วยร�ชก�รนอกกระทรวงส�ธ�รณสุข รัฐวิส�หกิจ ภ�คเอกชน และ

ร้�นค้�ต่�งๆ ในจังหวัดสงขล� รวมถึงรณรงค์ ประช�สัมพันธ์ให้ประช�ชนตระหนักถึง

อันตร�ยจ�กก�รใช้โฟมบรรจุอ�ห�ร เพื่อเป็นก�รกระตุ้นให้ร้�นอ�ห�ร/แผงลอยเลิก

ใช้โฟมบรรจุอ�ห�รด้วย

	  
	  



เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. 2561152

 สรุป อาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

 ดำ�เนินก�รพัฒน�ให้เกิดคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�รตลอดห่วงโซ่อ�ห�ร ส่งเสริม

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ให้มีก�รผลิตอย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน โดยก�รให้

ผู้ผลิตพบกับผู้ใช้ (demand supply chain) เชื่อมโยงผลผลิตท�งก�รเกษตรสู่ตล�ด 

สู่โรงพย�บ�ล ส่งเสริมให้เกิดตล�ดสดน่�ซื้อ โรงพย�บ�ลอ�ห�รปลอดภัย เพื่อให้เกิด

ก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่องยั่งยืน ควบคุมสถ�นที่ผลิต/นำ�เข้� ตรวจสอบส�รปนเปื้อน 

และรณรงค์ ส่งเสริมให้ประช�ชนรู้จักเลือกบริโภคอ�ห�รที่ปลอดภัยโดยอ�ศัยกลไก

คณะกรรมก�รอ�ห�รปลอดภัยระดับจังหวัด ร่วมกันดำ�เนินง�นแบบบูรณ�ก�รทุก

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

	   	  

 ๓. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำาอาง 

 จ�กก�รที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�ได้พัฒน�ระบบก�รขอ

อนุญ�ตผลิตภัณฑ์สุขภ�พให้มีคว�มสะดวกรวดเร็ว เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่

ผู้ประกอบก�รด้�นเครื่องสำ�อ�งส�ม�รถยื่นจดแจ้งท�งอินเตอร์เน็ตผ่�นระบบ Auto 

E-Submission โดยไม่ต้องตรวจสถ�นที่ผลิตหรือสถ�นที่นำ�เข้�ก่อนก�รได้รับจดแจ้ง 

ทำ�ให้มีผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งได้รับก�รจดแจ้งเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวนม�กในช่วง ๒ - ๓ 

ปี ที่ผ่�นม� 

 สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�ได้รับแจ้งปัญห�ก�รร้องเรียนเกี่ยวกับ

ก�รเกิดอ�ก�รไม่พึงประสงค์จ�กก�รใช้เครื่องสำ�อ�งเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง เช่น มีผู้ซื้อ

โลชั่นผิวข�วม�ใช้แล้วทำ�ให้เกิดผิวแตกล�ย จึงทำ�ก�รสุ่มเก็บตัวอย่�งผลิตภัณฑ์เครื่อง



มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 153

สำ�อ�งม�ตรวจวิเคร�ะห์ ผลปร�กฏพบสเตียรอยด์ ชนิด Clobetasol Propionate 

ซึ่งเป็นส�รห้�มใช้ในเครื่องสำ�อ�ง และเมื่อเจ้�หน้�ที่เข้�ตรวจสอบสถ�นที่ผลิตเครื่อง

สำ�อ�งต�มข้อมูลที่จดแจ้งไว้ (กรณีสถ�นที่ผลิตตั้งอยู่ในจังหวัดสงขล�) หรือส่งข้อมูล

ให้สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ (กรณีสถ�นที่ผลิตตั้งอยู่จังหวัด

อื่น) นั้น ประเด็นที่สำ�คัญและน่�สนใจ คือ สถ�นที่ผลิตที่ยื่นจดแจ้งผ่�นท�งระบบ 

Auto E-Submission กับ อ.ย. เม่ือไปตรวจสถ�นท่ีต�มท่ีแจ้งไว้ กลับไม่พบ หรือ พบว่�

ไม่ได้เป็นสถ�นที่ผลิตเครื่องสำ�อ�ง หรือ บ�งครั้งเจ้�ของสถ�นที่ไม่ทร�บว่�ถูกแจ้งว่�

เป็นสถ�นที่ผลิตเครื่องสำ�อ�ง จึงเป็นก�รแจ้งเท็จ เครื่องสำ�อ�งที่ว�งจำ�หน่�ยนอกจ�ก

เป็นเครื่องสำ�อ�งปลอมแล้ว อ�จมีก�รลักลอบใส่ส�รที่ห้�มใช้หรือส�รที่เป็นอันตร�ย

ต�มที่มีก�รร้องเรียนหรือต�มที่ปร�กฏเป็นข่�ว สรุปว่�ผู้บริโภคมีคว�มเสี่ยงสูงที่จะไม่

ปลอดภัยจ�กก�รใช้เครื่องสำ�อ�ง

 กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ได้ตระหนักถึงปัญห�ดังกล่�ว จึงได้เริ่มต้นชวน

เครือข่�ยระดับอำ�เภอ ตำ�บล ทำ�ก�รสำ�รวจข้อมูลสถ�นที่ผลิตที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขล� 

ตั้งแต่ปีงบประม�ณ ๒๕๖๐ โดยขณะนั้น มีผู้ประกอบก�ร ที่ยื่นจดแจ้งไว้ที่สำ�นักง�น

ส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� จำ�นวน ๔๐ ร�ย ซึ่งเจ้�หน้�ที่จะไปตรวจสอบสถ�นที่ผลิต

ก่อนก�รรับจดแจ้ง และมีผู้ประกอบก�รที่ยื่นจดแจ้งตรงกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

อ�ห�รและย� จำ�นวน ๑๕๕ ร�ย ซึ่งจะได้รับเลขจดแจ้งโดยไม่ผ่�นก�รตรวจสอบ

สถ�นที่ผลิต ดังนั้น จึงได้นำ�ผู้ประกอบก�รกลุ่มนี้ม�กำ�หนดเป็นเป้�หม�ยในก�ร

สำ�รวจสถ�นที่ผลิตเครื่องสำ�อ�งในครั้งนี้ เจ้�หน้�ที่ได้ช่วยกันแบ่งง�น และประส�น

เครือข่�ยในระดับอำ�เภอ ประกอบด้วยเภสัชกรโรงพย�บ�ลชุมชน และเจ้�หน้�ที่

ส�ธ�รณสุข สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขอำ�เภอ เจ้�หน้�ที่ รพ.สต. ร่วมกันดำ�เนินก�รสำ�รวจ

สถ�นที่ผลิตเครื่องสำ�อ�งในจังหวัดสงขล� ทีมง�นได้รับคว�มร่วมมือจ�กเจ้�หน�้ที่

ในระดับอำ�เภอและตำ�บลที่รู้จักพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นอย่�งดี และส�ม�รถนำ�ท�งไปยัง

บ้�นเลขท่ีที่จดแจ้งไว้ได้ โดยส�ม�รถทำ�ก�รสำ�รวจสถ�นท่ีผลิตเคร่ืองสำ�อ�งเป้�หม�ย

ได้ จำ�นวน ๑๑๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๘ ของสถ�นที่ที่จดแจ้งในระบบ ผลปร�กฏ

เป็นสถ�นที่ผลิตเครื่องสำ�อ�งตรงต�มที่จดแจ้ง เพียง ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๘ 

และไม่มีสภ�พเป็นสถ�นที่ผลิต จำ�นวน ๑๑๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๐๒  โดยเป็น
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สถ�นที่ ที่ไม่เคยมีก�รผลิตม�กที่สุดคิดเป็น ร้อยละ ๓๙ รองลงม�คือ จ้�งผลิต ร้อย

ละ ๓๕ และ เคยผลิตแต่เลิกผลิตแล้ว ร้อยละ ๑๘ ต�มลำ�ดับ  

 ต่อม�ได้มีก�รนำ�เสนอผลก�รสำ�รวจสถ�นที่ผลิตเครื่องสำ�อ�งของจังหวัด

สงขล�ต่อสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด ๑๔ จังหวัดภ�คใต้ เพื่อผลักดันให้มีก�รขย�ย

ก�รสำ�รวจสถ�นที่ผลิตเครื่องสำ�อ�งไปทั้ง ๑๔ จังหวัดในภ�คใต้  โดยมีจำ�นวนสถ�น

ที่ผลิตรวมทั้งหมด ๑,๖๑๖ แห่งได้รับก�รสำ�รวจจำ�นวน ๑,๒๓๖ แห่งคิดเป็นร้อยละ 

๗๖.๔๙ ผลปร�กฏ เป็นสถ�นที่ผลิตเครื่องสำ�อ�งตรงต�มที่จดแจ้ง จำ�นวน ๒๘๕ แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๖ และไม่มีสภ�พเป็นสถ�นที่ผลิต จำ�นวน ๙๕๑ แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ ๗๖.๙๔ โดยเป็นก�รจ้�งผลิตม�กที่สุดคิดเป็น ร้อยละ ๔๐ รองลงม�คือ ไม่

เคยทร�บเกี่ยวกับก�รผลิตเลย ร้อยละ ๒๓ และ เคยผลิตแต่เลิกผลิตแล้ว ร้อยละ ๒๐ 

ต�มลำ�ดับ  

 ซ่ึงกลุ่มง�นคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชส�ธ�รณสุข สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข

จังหวัดทุกจังหวัดในภ�คใต้ได้ดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�โดยก�รส่งเพิกถอนใบรับจดแจ้ง 

๔๕ ร�ยก�ร และแจ้งยกเลิกกิจก�รไป ๔๔๐ แห่ง  รวมถึงมีกิจกรรมแก้ไขปัญห�เรื่อง

เครื่องสำ�อ�ง เช่น ตรวจสอบเฝ้�ระวังร้�นจำ�หน่�ยเครื่องสำ�อ�ง  สุ่มเก็บตัวอย่�งตรวจ

วิเคร�ะห์เป็นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนคว�มปลอดภัยด้�นเครื่องสำ�อ�ง

 จ�กผลก�รดำ�เนินง�นนี้แสดงให้เห็นว่�ก�รไม่ตรวจสถ�นที่ผลิตเครื่องสำ�อ�ง

ก่อนรับจดแจ้ง ทำ�ให้สถ�นที่ผลิตเครื่องสำ�อ�งที่ได้รับก�รสำ�รวจส่วนใหญ่ไม่ตรงต�ม

ข้อมูลที่จดแจ้งไว้ในระบบ Auto E – Submission ซึ่งส่งผลทำ�ให้ย�กต่อก�รตรวจ
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สอบควบคุมกำ�กับให้สถ�นท่ีผลิตถูกสุขลักษณะ รวมถึงส่งผลต่อคุณภ�พเคร่ืองสำ�อ�งที่

ผลิตได้ สถ�นก�รณ์ดังกล่�วเหล่�นี้ทำ�ให้ประช�ชนในฐ�นะผู้บริโภคมีคว�มเสี่ยง

ต่อก�รใช้เครื่องสำ�อ�ง เป็นอย่�งยิ่ง ถึงแม้ผู้บริโภคเหล่�นั้นจะเลือกซื้อเครื่องสำ�อ�งที่

มีเลขจดแจ้งถูกต้องตรงต�มฉล�กและฐ�นข้อมูลของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�ร

และย�ก็ต�ม

 ทั้งนี้ ได้มีก�รคืนข้อมูลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันห�แนวท�งแก้ไขปัญห�

ดังกล�่ว โดยสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�ได้นำ�เสนอผลก�รสำ�รวจสถ�น

ที่ผลิตเครื่องสำ�อ�งต่อผู้เกี่ยวข้องหล�ยองค์กร เช่น เครือข่�ยสำ�นักง�นส�ธ�รณสุข

จังหวัดภ�คใต้ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� เพื่อพย�ย�มผลักดันให้เกิดก�ร

เปลี่ยนแปลงระบบจดแจ้งเครื่องสำ�อ�ง ให้ต้องมีก�รตรวจสถ�นที่ผลิตให้ผ�่นเกณฑ์

ม�ตรฐ�นก่อนก�รจดแจ้ง ประกอบกับสถ�นก�รณ์คว�มไม่ปลอดภัยของเครื่องสำ�อ�ง

ต�มที่มีข่�วแพร่หล�ยต่อส�ธ�รณชนของบริษัทแห่งหนึ่ง  ซึ่งผลิตเครื่องสำ�อ�งไม่ได้

ม�ตรฐ�นและสถ�นที่ผลิตไม่ตรงต�มจริง สร้�งคว�มเสียห�ยกับผู้บริโภคในวงกว�้ง 

ทำ�ให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�เปลี่ยนแปลงขั้นตอนก�รจดแจ้งเครื่อง

สำ�อ�งที่ต้องตรวจสถ�นที่ผลิตก่อนโดยสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล�ได้เสนอ

ผลก�รสำ�รวจโดยละเอียดให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง

ในก�รประกอบก�รตัดสินใจ

 ๔. สนับสนุนพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

 กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� รับผิดชอบง�นก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์

ท�งเลือก ม�อย่�งต่อเนื่องตั้งปีงบประม�ณ ๒๕๕๒ ต�มยุทธศ�สตร์ ๕ ด้�น คือ ๑) 

พัฒน�ระบบบริก�รด้�นก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก ๒) เสริมสร้�ง

คว�มเข้มแข็งของภ�คีเครือข่�ย ๓) พัฒน�ระบบย�สมุนไพร ๔) พัฒน�ระบบก�ร

บริห�รจัดก�รด้�นแพทย์แผนไทย และ ๕) พัฒน�ระบบส�รสนเทศ ซึ่งสอดคล้องต�ม

พันธกิจ “พัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลอืกให้มีคณุภ�พม�ตรฐ�น 

อย�่งองค์รวมเช่ือมโยงบริก�ร และส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของชุมชนและภ�คีเครือข่�ย” 

รวมทั้งสนับสนุนให้มีก�รดำ�เนินง�นเมืองสมุนไพรแบบครบวงจร ก�รบูรณ�ก�รง�น

แพทย์แผนไทยร่วมกับง�นอื่นๆ เช่น ง�นอน�มัยแม่และเด็ก ง�นควบคุมป้องกันโรค

เรื้อรัง คลินิกอดบุหรี่ Palliative care และ long term care  
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 ผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยจังหวัดสงขล�

 ๑) เกิดโรงพย�บ�ลต้นแบบด้�นก�รแพทย์แผนไทย ๗ แห่ง 

 ซึ่งแต่ละแห่งจะมีคว�มชำ�น�ญเฉพ�ะด้�นและเป็นตัวอย่�งในก�รพัฒน�ง�น

ในด้�นนั้นๆ รวมถึงก�รต่อยอดพัฒน�ง�นในรูปแบบเครือข่�ยกระจ�ยไปในทุกระดับ

ม�กขึ้น เช่น โรงพย�บ�ลสิงหนคร เป็นโรงพย�บ�ลต้นแบบในด้�นก�รผลิตย� โดย

มีก�รพัฒน�คุณภ�พผลิตภัณฑ์ย�สมุนไพรและก�รบริห�รจัดก�รย�สมุนไพรภ�ยใน

จังหวัด ซ่ึงได้รับงบประม�ณสนับสนุนจ�กสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� งบพัฒน�

จังหวัดสงขล� และมีก�รต่อยอดก�รสร้�งเครือข่�ยก�รผลิตย�สมุนไพรจ�กภ�คส่วน

ต่�งๆ เช่น เกษตรอำ�เภอ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ที่ 

๑๒ เป็นต้น

 ๒) ก�รเปิดบริก�รคลินิกเวชกรรมไทยที่แผนกผู้ป่วยนอก

 มีผลก�รดำ�เนินง�นร้อยละ ๘๘.๒ จ�กค่�เป้�หม�ยร้อยละ ๗๐ โดยมีโรง

พย�บ�ลที่เปิดให้บริก�ร OPD คู่ขน�น ทั้งหมด ๑๕ แห่ง จ�ก ๑๗ แห่ง

 ๓) ผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวชี้วัด 

 ผู้ป่วยที่ได้รับบริก�รรักษ�พย�บ�ลและฟื้นฟูสุขภ�พด้วยก�รแพทย์แผนไทย 

ตั้งแต่ปีงบประม�ณ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ มีผลก�รดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้นโดยในปีงบประม�ณ 

๒๕๕๖ ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับบริก�รก�รรักษ�พย�บ�ลและฟื้นฟูสุขภ�พด้วยก�ร

แพทย์แผนไทยร้อยละ ๕.๖ และมีก�รเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ผลก�รดำ�เนินง�นใน

ปีงบประม�ณ ๒๕๖๑ ผู้รับบริก�รเพิ่มขึ้น เป็น ร้อยละ ๒๘.๐๖

 ๔) สงขล�เมืองสมุนไพร

 สงขล�เป็นจังหวัดที่มีทรัพย�กรด้�นก�รแพทย์แผนไทยค่อนข้�งสมบูรณ์ ไม่

ว่�จะเป็นสถ�บันก�รศึกษ�ท้ังภ�ครัฐและเอกชน สม�คม ชมรม เครือข่�ยผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้

จำ�หน�่ยสมุนไพร หมอพื ้นบ้�นและบุคล�กรผู ้ม ีคว�มรู ้คว�มส�ม�รถด้�นก�ร

แพทย์แผนไทย อีกทั้งประช�ชนมีคว�มสนใจในก�รรับบริก�รรักษ�และดูแลสุขภ�พ

ด้วยก�รแพทย์แผนไทย จึงมีคว�มพร้อมในก�รดำ�เนินโครงก�รเมืองสมุนไพรจังหวัด

สงขล� โดยยึดหลักก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนเพื่อให้มีก�รพัฒน�สมุนไพรอย�่ง

ครบวงจรในระดับจังหวัด มีก�รสนับสนุนก�รปลูกสมุนไพรที่มีคุณภ�พ พัฒน�ก�ร
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ผลิตและก�รตล�ดสมุนไพรให้มีคุณภ�พส่งเสริมก�รใช้สมุนไพรเพ่ือบำ�บัดโรคและก�ร

สร้�งเสริมสุขภ�พ สร้�งคว�มเข้มแข็งในก�รพึ่งตนเองด้วยภูมิปัญญ�ไทย

 นอกจ�กก�รดำ�เนินง�นต�มแผนพัฒน� ยังมีก�รดำ�เนินง�นร่วมกับภ�คี

เครือข่�ยแพทย์แผนไทย ได้แก่ ก�รสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนบุคล�กรด้�นแพทย์

แผนไทย สมุนไพร และพื้นที่ปลูกสมุนไพรในพื้นที่แต่ละอำ�เภอ ก�รออกหนังสือ

รับรองหมอพื้นบ้�น ต�มระเบียบกรมก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก 

รวมทั้งก�รประช�สัมพันธ์ง�นแพทย์แผนไทย ให้ประช�ชน รู้จักและเข้�ถึงบริก�ร 

โดยก�รออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ก�รออกบูทนิทรรศก�รด้�นก�รแพทย์แผนไทย 

เป็นต้น

 ก�รดำ�เนินง�นม�อย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้ง�นก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์

ท�งเลือก ได้รับร�งวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นระดับเขตสุขภ�พที่ ๑๒ ประเภทสำ�นักง�น

ส�ธ�รณสุขจังหวัด ๔ ปีติดต่อกัน คือในปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
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 ๕. เสริมสร้างความรู้ให้แก่เภสัชกรรุ่นใหม่ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และ

ภาคีเครือข่าย

 เภสัชกรในฝ่�ยเป็นวิทย�กรให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�น

ผลิตภัณฑ์สุขภ�พแก่หน่วยง�น/องค์กร โรงเรียน มห�วิทย�ลัย สม�คมหรือชมรมต่�งๆ 

 โดยเฉพ�ะเป็นอ�จ�รย์พิเศษให้กับคณะเภสัชศ�สตร์ คณะก�รแพทย์แผนไทย 

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์  ให้คว�มรู้เกี่ยวกับกฎหม�ยก�รคุ้มครองผู้บริโภค  และ

ส่งเสริมจรรย�บรรณวิช�ชีพ รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกง�นของนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ และสำ�นักวิช�เภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์

 

 ๖. เสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่าย

 เภสัชกรในฝ่�ยเป็นวิทย�กรให้คว�มรู้ แก่หน่วยง�น/องค์กร เช่น สำ�นักง�น

พัฒน�ชุมชนจังหวัด สำ�นักง�นเกษตรจังหวัด สำ�นักง�นอุตส�หกรรมจังหวัด  โรงเรียน 

สม�คมหรือชมรมต่�งๆ ในเรื่องเกี่ยวกับก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พ 

ก�รขออนุญ�ตประกอบกิจก�ร เช่น ตั้งโรงง�นผลิตอ�ห�ร ผลิตย�แผนโบร�ณ ผลิต
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เครื่องสำ�อ�ง นอกจ�กเป็นวิทย�กร ยังให้คำ�ปรึกษ�ช่วยดูแปลน เข้�ไปแนะนำ�

สถ�นที่ตั ้งแต่เริ ่มก่อสร้�งตลอดจนกระบวนก�รผลิต ให้ส�ม�รถขออนุญ�ตและ

ผลิตได้อย่�งมีม�ตรฐ�น โดยเฉพ�ะกลุ่ม OTOP วิส�หกิจชุมชน SME ขน�ดเล็ก 

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กันย�ยน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�ม

บรมร�ชกุม�รี เสด็จเปิด“อ�ค�รเกษตรสิริสุข” ตั้งอยู่ภ�ยในบริเวณโรงเรียนตำ�รวจ

ตระเวนช�ยแดนทุ่งสบ�ยใจ อำ�เภอสะเด� จังหวัดสงขล� ซึ่งกลุ่มเภสัชกร สสจ.

สงขล� มีส่วนช่วยให้คำ�แนะนำ�แก่สำ�นักง�นเกษตรจังหวัดในก�รก่อสร้�ง “อ�ค�ร

เกษตรสิริสุข” ต�มหลักเกณฑ์วิธีก�รที ่ดีในก�รผลิตอ�ห�ร (เพื่อรองรับก�รขอ

ใบอนุญ�ตผลิตอ�ห�รต่อไป) เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนและช�วบ้�นในหมู่บ้�น

ส�ม�รถแปรรูปผลิตภัณฑ์ท�งก�รเกษตร เป็นก�รเพิ่มร�ยได้ให้กับนักเรียนและ

ช�วบ้�น ทั้งนี้ ภญ.วิไลวรรณ ส�ครินทร์ และ ภญ.จุฑ�ทิพย์ ส�นุกูล  จ�กกลุ่ม

เภสัชกร สสจ.สงขล� ได้รับพระมห�กรุณ�ธิคุณให้ร่วมฉ�ยพระรูปด้วย
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 สรุป ผลก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

ด้�นย� อ�ห�ร เครื่องสำ�อ�ง ภ�ยใต้กฎหม�ย ควบคู่กับก�รพัฒน�ม�ตรก�รและ

ประส�นง�นกับภ�คีเครือข่�ย ในลักษณะ ๕ ประส�น เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยที่

ให้ผู้บริโภคปลอดภัยจ�กก�รใช้ย� มีอ�ห�รปลอดภัยสู่ชุมชน มีเครื่องสำ�อ�งที่ได้

ม�ตรฐ�น (ตรวจสอบโรงง�นผลิตเครื่องสำ�อ�งก่อนให้ใบอนุญ�ต) โดยยึดหลักว่�

ในก�รทำ�ง�นทุกเรื่องทุกครั้ง ต้องศึกษ�วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ของปัญห� กฎหม�ย 

กฎระเบียบต่�งๆ ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อห�ม�ตรก�ร และวิธีก�รร่วมกันในก�รจัดก�ร

ปัญห�เหล่�นั้น ส่งผลให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในก�รคุ้มครองผู้บริโภคใน

จังหวัดสงขล�. 

หลักการ-แนวคิด และทิศทางในการทํางานเพื่อสังคม
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 ๑. หลักการ-แนวคิดในการทำางาน

 หลักการ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� มีคว�มตั้งใจในก�รทำ�ง�นอย่�งเต็มที่ 

โดยยึดพระบรมร�โชว�ท พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร�มห�ภูมิพลอดุลยเดช “เมื่อมี

โอก�สและมีง�นทำ� ควรเต็มใจทำ� โดยไม่จำ�เป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้

เป็นเครื่องกีดขว�ง คนที่ทำ�ง�นได้จริงๆ นั้น ไม่ว่�จะจับง�นสิ่งใด ย่อมทำ�ได้เสมอ”

 แนวคิด กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� ตระหนักถึงภ�ระกิจอำ�น�จหน้�ที่

คว�มรับผิดชอบอันสำ�คัญยิ่งในฐ�นะข้�ร�ชก�ร เร�ต้ังใจที ่จะร่วมกันทำ�ง�นเพื ่อ

ประช�ชน และอุทิศตนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในสังคมให้ได้รับคว�มปลอดภัยจ�กก�ร

ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภ�พทุกอย่�ง โดยมีแนวคิดในก�รทำ�ง�นเป็นทีมเพื่อสังคม ดังนี้

 ๑.๑ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำางาน

 ก�รมีทัศนคติที่ดีต่อก�รทำ�ง�น ถือเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะช่วยให้ทีมส�ม�รถยืน

หยัดทำ�ง�นเพื่อสังคมส่วนรวมต่อไปได้อย่�งย�วน�น เนื่องจ�กก�รทำ�ง�นในแต่ละ

วันจำ�เป็นต้องพบเจอกับปัญห�ที่หล�กหล�ยของผู้คนม�กม�ย รู้จักเลือกรับปรับใช้ 

ปล่อยว�ง เสริมศักยภ�พให้ทีมแข็งแกร่ง พร้อมรับมือกับสถ�นก�รณ์ต่�งๆ ได้ในระยะ

ย�ว ก�รทำ�ง�นเพื่อส่วนรวมทุกคนต้องมีจิตใจเมตต� ต้องก�รที่จะช่วยเหลือเพื่อนใน

สังคมและประเทศช�ติให้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นด้วยใจจริง 

 ๑.๒ มีความรู้ความสามารถ

 ก�รทำ�ง�นเพื่อส่วนรวมน้ันจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นกับคนส่วน

ใหญ่ในสังคมหรือองค์กรโดยรวมได้ ซึ่งจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่ผู้ทำ�ง�นจะต้องมีคว�มรู้คว�ม

ส�ม�รถเพื่อทำ�ให้ง�นนั้นๆ ร�บรื่นและดำ�เนินไปในแนวท�งที่ถูกต้อง

 ๑.๓ มีจุดยืนที่แน่นอนและอดทนต่ออุปสรรค

 ต้องมีอุดมก�รณ์ที่แน่วแน่ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม ในก�รร่วมกันทำ�ง�นซึ่งเป็น

สิ่งที่ถูกต้องและไม่ก่อคว�มเดือดร้อนให้ผู้อื่น ไม่เลือกง�น หรือเกรงกลัวต่อคว�มย�ก

หลักการ-แนวคิด และทิศทางในการทํางานเพื่อสังคม

ของกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา
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ลำ�บ�ก ไม่หวั่นไหวต่อแรงยั่วยุจ�กผู้ไม่หวังดีที่จะเข้�ม�ฉกฉวยเอ�ประโยชน์ส่วนรวม

ม�เป็นของส่วนตัว อ�จจะมีทั้งคนที่พอใจและไม่พอใจอยู่ในคร�วเดียวกัน ต้องยอมรับ

และเผชิญกับคำ�ตำ�หนิ ไม่เพิกเฉย ในท�งกลับกันควรนำ�ม�พิจ�รณ�ให้ถ่องแท้เพื่อ

แก้ไขหรือพัฒน�ให้ดีขึ้น

 ๑.๔ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

 ก�รทำ�ง�นให้สำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น จำ�เป็นจะต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือ

ร่วมใจกัน ด้วยคว�มส�มัคคี เร�ไม่ส�ม�รถจะทำ�ให้ง�นสำ�เร็จได้ด้วยตัวคนเดียว และ

คว�มคิดของตนเองก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกต้องเสมอ จึงจำ�เป็นท่ีจะต้องพ่ึงพิงคว�มรู้คว�มส�ม�รถ 

คว�มคิดเห็นของผู้อื่นในก�รช่วยกันคิดและคลี่คล�ยปัญห�ต่�งๆ ด้วย

 ๑.๕ การประสานและบูรณาการการทำางานร่วมกัน 

 ต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือร่วมใจทั้งภ�ยในทีม และภ�ยนอก ซึ่งเป็นบุคล�กร

จ�กหล�กหล�ยหน่วยง�นโดยสร้�งวิธีก�รทำ�ง�น ๕ ประส�น (สสจ. ชมรมเภสัชกร

ชุมชนจังหวัดสงขล� ชมรมร้�นย�จังหวัดสงขล� สม�คมผู้บริโภคสงขล� และคณะ

เภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์) ก�รประส�นและบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�น

ร่วมกันระหว่�งหน่วยง�นและเครือข่�ยต่�งๆ จึงเป็นสิ่งสำ�คัญ ต้องว�งแผนก�รดำ�เนิน

ง�นร่วมกัน และมีก�รส�นต่อนำ�แผนปฏิบัติก�รที่ได้ไปปฏิบัติง�นอย่�งจริงจัง 

 สรุป วิธีก�รทำ�ง�นของกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� เน้นก�รทำ�ง�นเป็นทีม มี

ก�รกำ�หนดเป้�หม�ย ว�งแผนร่วมกันก่อนก�รดำ�เนินง�น กำ�หนดภ�รกิจก�รทำ�ง�น

กันอย่�งชัดเจน และในขณะเดียวกัน ทุกคนส�ม�รถช่วยเหลือกันในทีมได้ มีก�รส่ง

ต่อข้อมูลกัน ให้กำ�ลังใจซึ่งกันและกัน ไม่ย่อท้อในก�รทำ�ง�น ทุกคนเน้นก�รทำ�ง�น

ด้วยคว�มซื่อสัตย์โปร่งใส ไม่รับผลประโยชน์ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งให้คำ�

แนะนำ� สร้�งศักยภ�พให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบก�ร ผู้บริโภค และเจ้�หน้�ที่

ด้วยกัน เน้นก�รสร้�งภ�คีเครือข่�ย ก�รทำ�ง�นทั้งหน่วยง�นภ�ครัฐ เอกชน ท้องถิ่น 

สถ�บันก�รศึกษ� สม�คม ชมรม หรือองค์กรต่�งๆ เพื่อให้เกิดคว�มร่วมมือในก�ร

ทำ�ง�น ทั้งก�รแก้ปัญห�และก�รส่งเสริมสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในจังหวัดสงขล� 
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 ๒. ทิศทางการพัฒนางานเพื่อสังคมในอนาคต

 ส�นต่อขย�ยผลง�นเดิมพร้อมพัฒน�เพื่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

ต่อไป ดังนี้

 ๒.๑ พัฒน�และขย�ยเครือข่�ยคุ้มครองผู้บริโภคให้มีคว�มเข้มแข็ง เพื่อให้รู้

เท่�ทัน ส�ม�รถปกป้องสิทธิของตนเอง และประช�ชนได้ รวมถึงสนับสนุนกลุ่มเครือ

ข่�ยคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดให้มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินก�รคุ้มครองผู้บริโภคร่วม

กับหน่วยง�นต่�งๆ ในทุกระดับ  เพ่ือให้ส�ม�รถดำ�เนินง�นได้อย่�งครอบคลุมและท่ัวถึง

 ๒.๒ พัฒน�กลไกก�รตรวจสอบ กำ�กับ และติดต�มผลิตภัณฑ์สุขภ�พ โดย

นำ�แอพลิเคชั่นต่�งๆ บนสม�ร์ทโฟนม�ประยุกต์ใช้ เพื่อให้ก�รตรวจสอบสะดวกและ

รวดเร็วม�กย่ิงข้ึน รวมถึงส�ม�รถจัดเก็บข้อมูลต่�งๆ ท่ีเก่ียวข้องในฐ�นข้อมูลได้อย�่งมี

ประสิทธิภ�พเป็นปัจจุบัน  เช่น  ก�รขย�ยผลก�รดำ�เนินง�นสู่ รพ.สต.และให้ร�ยง�น

ผลก�รตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่พบปัญห� ผ่�นแอพลิเคชั่น “ต�ไว” 

 ๒.๓ พัฒน�กลไกเชิงรุกในก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์เกี่ยวกับก�รแจ้งเตือน

ภัยผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่เป็นอันตร�ย ให้เข้�ถึงประช�ชนม�กยิ่งขึ้น เพื่อให้ประช�ชนมี

คว�มรู้ คว�มเข้�ใจในก�รเลือกซื้อและเลือกใช้สินค้�ได้อย่�งปลอดภัย ลดปัญห�ก�ร

เกิดอันตร�ยจ�กก�รบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภ�พ

 ๒.๔ พัฒน�หลักสูตรก�รเรียนก�รสอนด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภคในรรในรูปแบบ

ของก�รผลักดันให้สถ�นศึกษ�มีเน้ือห�ก�รคุ้มครองผู้บริโภคท่ีสอดแทรกอยู่ในวิช�

พื้นฐ�น และมีก�รสนับสนุนให้มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคก�รสอน ข้อมูลคว�มรู้ 

สื่อก�รสอน และนวัตกรรมในก�รเรียนก�รสอน เพื่อให้เด็กนักเรียนส�ม�รถเลือกซื้อ 

เลือกใช้ สินค้�ที่ปลอดภัยต่อสุขภ�พมีคว�มระมัดระวังในก�รบริโภคสินค้� 
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พิธีมอบรางวัล 
“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครัéงที่ ๑ð และ “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครัéงที่ ó พ.ศ. ๒๕๖๑

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)

(Pharmacy for Society Foundation / PSF)

ÇÑ¹ÈØ¡Ã�·Õè ÷ Ņ̃¹ÇÒ¤Á ¾.È. òõöð àÇÅÒ ðø.óð-ñó.óð ¹.

³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁ ñññ ÍÒ¤ÒÃÁËÒ Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³� Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¶¹¹¾ÞÒä· ¡·Á.

 สืบเนื่องจ�ก เป้�หม�ยและวัตถุประสงค์ ของมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม ที่

มุ่ง “ริเริ่ม สรรสร้�งเภสัชกรให้มีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รพัฒน�สุขภ�พสังคม ก�รบริห�ร

จัดก�รระบบย� ระบบสุขภ�พ และก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นสุขภ�พ อย่�งถึงพร้อม

ด้วยจริยธรรมแห่งวิช�ชีพเภสัชกรรม” มูลนิธิฯจึงมีมติดำ�เนินก�รพิจ�รณ�คัดเลือก 

“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” เพื่อสรรห�เภสัชกรที่ประกอบวิช�ชีพเพื่อสังคมได้อย่�ง

ถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิช�ชีพเภสัชกรรม เพื่อเป็นขวัญ กำ�ลังใจ และเชิดชูเกียรติ 

รวมทั้งเป็นแบบอย่�ง คว�มภ�คภูมิใจและแรงบันด�ลใจในก�รประกอบวิช�ชีพต�ม

บทบ�ทอำ�น�จหน้�ที่ของเภสัชกรทุกส�ข� และนิสิตนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์ต่อไป 

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ได้มีก�รคัดเลือก “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” มอบเป็นร�งวัลแก่

กลุ่มเภสัชกรที่ประกอบวิช�ชีพร่วมกันเพื่อสังคมอย่�งโดดเด่น

 ในก�รนี้ มูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม จึงร่วมกับ ศูนย์วิช�ก�รเฝ้�ระวังและ

พัฒน�ระบบย� (กพย.), ศูนย์วิช�ก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นสุขภ�พ (คคส.), คณะ

เภสัชศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย, หน่วยปฏิบัติก�รวิจัยเภสัชศ�สตร์สังคม (วจภส.) 

คณะเภสัชศ�สตร์ จุฬ�ฯ, มูลนิธิส�ธ�รณสุขกับก�รพัฒน� (มสพ.), มูลนิธิพัฒน�ก�ร

แพทย์แผนไทย (มพท.) กลุ่มศึกษ�ปัญห�ย� (กศย.), มูลนิธิเภสัชชนบท (มภช.) และ

มูลนิธิวิทย�ลัยก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นย�และสุขภ�พ (มวคบ.)
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 จัดพิธีมอบร�งวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นก�ร

ประก�ศเกียรติคุณของ เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” และ 

กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล� “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพ่ือสังคม” ท่ีได้รับก�รคัดเลือกประจำ�ปี 

พ.ศ. ๒๕๖๑

 ก�รจัดง�นประก�ศเกียรติคุณเภสัชกรที่ได้รับร�งวัลนี้ มูลนิธิฯจะจัดใน

วันที่ ๘ ธันว�คมของทุกปี เพื่อระลึกถึงวันสถ�ปน�วิช�ชีพเภสัชกรรมและก�รศึกษ�

เภสัชศ�สตร์ (แผนปัจจุบัน) ในประเทศสย�ม เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ธันว�คม พ.ศ. ๒๔๕๖ 

และร่วมขบวนก�รส�นต่อพัฒน�วิช�ชีพเภสัชกรรมเพื่อรับใช้สังคมอย่�งสืบเนื่อง

ต่อไป ในปีนี้กำ�หนดจัดในวันศุกร์ที่ ๗ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีที่วิช�ชีพเภสัชกรรมและก�รศึกษ�เภสัชศ�สตร์ครบ 

๑๐๕ ปี มวลหมู่กัลย�ณมิตรจึงร่วมแสดงคว�มยินดีและจัดพิธีเฉลิมฉลองให้กับ 

เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง เภสัชกรไทยคนที่สิบที่ได้รับร�งวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 

และ ทีมเภสัชกร สสจ.สงขล� ทีมเภสัชกรทีมที่ ๓ ที่ได้รับร�งวัลทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อ

สังคม ของมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม เพื่อร่วมกันสร้�งขวัญกำ�ลังใจ คว�มภ�คภูมิใจ 

และแรงบันด�ลใจในก�รประกอบวิช�ชีพต�มบทบ�ท อำ�น�จและหน้�ที่ของวิช�ชีพ

เภสัชกรรมไทยเพื่อประช�ชน

“เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพเภสัชกรรม คือ

เกียรติแห่งการรับใช้ผู้ป่วยและสาธารณชน”
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ร่วมจัดโดย
มูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม (มภส)

ศูนย์วิช�ก�รเฝ้�ระวังและพัฒน�ระบบย� (กพย.)
ศูนย์พัฒน�วิช�ก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นสุขภ�พ (คคส.)

คณะเภสัชศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
หน่วยปฏิบัติก�รวิจัยเภสัชศ�สตร์สังคม (วจภส.) คณะเภสัชศ�สตร์ จุฬ�ฯ 

มูลนิธิส�ธ�รณสุขกับก�รพัฒน� (มสพ.) มูลนิธิพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทย (มพท.)
กลุ่มศึกษ�ปัญห�ย� (กศย.)  มูลนิธิเภสัชชนบท (มภช.) 

และ มูลนิธิวิทย�ลัยก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นย�และสุขภ�พ (มวคบ.)

วันศุกร์ที่ ๗ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวล� ๐๘.๓๐-๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑ อ�ค�รมห�จุฬ�ลงกรณ์  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย  ถนนพญ�ไท  กรุงเทพฯ

------------------------------------------------------------

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๐๙.๑๐ น. พิธีเปิด 
  กล่�วต้อนรับ โดย ผศ.ดร.ภญ.รุ่งเพ็ชร  สกุลบำ�รุงศิลป์
  คณะเภสัชศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
  กล่�วเปิด โดย โดย ผศ.ภญ.สำ�ลี ใจดี
  ประธ�นมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม

๐๙.๑๐-๑๐.๑๐ น. พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพ่ือสังคม” และ “ทีมเภสัชกรดีเด่น
            เพ่ือสังคม” ปี พ.ศ. ๒๕๖๑”

กำาหนดการ

พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” และ “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม”ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

และ เสวนาอาศรมความคิดระบบยา 

เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค: จากปัญหารากหญ้าสู่การแก้ปัญหายุค ๔.๐
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  ประกาศเกียรติคุณ เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง: เภสัชกรดีเด่นเพ่ือสังคม 
  โรงพยาบาลขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
  โดย ผศ.ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข  
  ฝ่�ยวิช�ก�ร กรรมก�รมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม
  ขับเสภา ผลงานเพื่อสังคมของ เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง
  โดย ดร.ภญ.ยุภ�พรรณ มันกระโทก เภสัชกรชำ�น�ญก�ร
  มอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑”
  โดย ผศ.ภญ.สำ�ลี ใจดี ประธ�นกรรมก�รมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม
  
  ประกาศเกียรติคุณ กลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขลา: 
  ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม
  โดย ศ.ดร.ภญ.บังอร ศรีพ�นิชกุลชัย  
  กรรมก�รมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม
  ขับเสภา ผลงานเพ่ือสังคมของ กลุ่มเภสชักร สสจ.สงขลา:
  โดย ดร.ภญ.ยุภ�พรรณ มันกระโทก เภสัชกรชำ�น�ญก�ร 
  มอบรางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑” 
  โดย ผศ.ภญ.สำ�ลี ใจดี ประธ�นกรรมก�รมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคม

   ให้โอวาท   
     โดย ผศ.ภญ.สำ�ลี  ใจดี  ประธ�นกรรมก�รมูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพ่ือสังคม
   ประกาศเจตจำานง เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
     โดย เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง
   ประกาศเจตจำานง ทีมเภสัชกรดีเด่นเพ่ือสังคม ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
   โดย  เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ ส�ครินทร์  
         หัวหน้�ทีมกลุ่มเภสัชกร สสจ.สงขล�

๑๐.๑๐-๑๐.๓๐ น. ถ่ายภาพหมู่ และดื่มนำ้าสมุนไพร 
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๑๐.๓๐-๑๒.๒๐ น.   เสวนาอาศรมความคิดระบบยา  
    เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค: จากปัญหารากหญ้า

 สู่การแก้ปัญหายุค ๔.๐
 วิทยากร
 ๑) ผศ.ภญ.ดร.นิยด� เกียรติยิ่งอังศุลี 
     ผู้จัดก�รศูนย์วิช�ก�รเฝ้�ระวังและพัฒน�ระบบย� (กพย.)
 ๒) ภก.เด่นชัย ดอกพอง “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ปี ๒๕๖๑ 
 ๓) ภญ.วิไลวรรณ ส�ครินทร์ 
     “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมปี ๒๕๖๑”
 ๔) พลโท ดร.พีระพงษ์ ม�นะกิจ กรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง 
     กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (กสทช.) 
 ๕) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพิ่อเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้แทน
 ๖) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 
     เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� 
 ๗) นพ.วิชัย  โชควิวัฒน อดีตเลข�ธิก�ร อย.
     ประธ�นมูลนิธิแพทย์ชนบท  
 ๘) นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธร�ดล คณะกรรมก�รประส�นยุทธศ�สตร์
     ก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นสุขภ�พและก�รพัฒน�ระบบย� 

 ดำาเนินรายการโดย  ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร 
    ประธ�นมูลนิธิวิทย�ลัยก�รคุ้มครอง
    ผู้บริโภคด้�นย�และสุขภ�พ (มวคบ.)

๑๒.๒๐-๑๒.๓๐ น.   สรุปและปิดการเสวนา 
    ผศ.ภญ.ดร.นิยด� เกียรติยิ่งอังศุลี 
    ผู้จัดก�รศูนย์วิช�ก�รเฝ้�ระวังและพัฒน�ระบบย� (กพย.)

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.   รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

    พิธีกร : ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค
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 คณะอนุกรรมการคัดเลือก “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๖๑
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คณะอนุกรรมการจัดงานมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๖๑
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คณะกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 1๖7

-๕๗- 
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 เชิญผู้สนใจร่วมบริจาคสนับสนุนการทำากิจการต่างๆ ของ

มูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคมเพื่อร่วมกันสรรสร้�งและ ก�รพัฒน�วิช�ชีพ

เภสัชกรรมและก�รศึกษ�เภสัชศ�สตร์ไทย เพื่อสร้�งสังคมสุขภ�วะ

บนพื้นฐ�นของคว�มยั่งยืนและก�รพึ่งตนเอง 

 กรุณาโอนเงินหรือนำาเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้

 ๑. ชื่อบัญชี มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)  

     เลขที่บัญชี ๑๒๓-๑-๔๑๐๓๖-๔ 

     ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� ส�ข� สย�มสแควร์

 ๒. ชื่อบัญชี มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 

     เลขที่บัญชี ๐๔๖-๐-๕๘๒๔๘-๘

     ธน�ค�รกรุงไทย ส�ข� จรัญสนิทวงศ์ ๑๓

 ๓. ชื่อบัญชี มภส (มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม)  

     เลขที่บัญชี ๔๒๘๑๖๓ 

     สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย จำ�กัด

 และกรุณาส่งเอกสารการโอนเงินหรือนำาเงินเข้าบัญชี

 ม�ยัง รศ.ดร.ภก.ธงชัย สุขเศวต 

 คณะเภสัชศ�สตร์  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

 โทร/โทรส�ร ๐๒-๒๑๘ ๘๔๕๒  

 E-mail: s_tongchai@yahoo.com

 เชิญผู้สนใจร่วมบริจาคสนับสนุนการทำากิจการต่างๆ ของ

มูลนิธิเภสัชศ�สตร์เพื่อสังคมเพื่อร่วมกันสรรสร้�งและ ก�รพัฒน�วิช�ชีพ

เภสัชกรรมและก�รศึกษ�เภสัชศ�สตร์ไทย เพื่อสร้�งสังคมสุขภ�วะ

บนพื้นฐ�นของคว�มยั่งยืนและก�รพึ่งตนเอง 

 กรุณาโอนเงินหรือนำาเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้

๑. ชื่อบัญช ีมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) 

     เลขที่บัญชี ๑๒๓-๑-๔๑๐๓๖-๔ 

     ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� ส�ข� สย�มสแควร์

 ๒. ชื่อบัญชี มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ชื่อบัญชี มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ชื่อบัญช

     เลขที่บัญชี ๐๔๖-๐-๕๘๒๔๘-๘

     ธน�ค�รกรุงไทย ส�ข� จรัญสนิทวงศ์ ๑๓

 ๓. ชื่อบัญช ีมภส (มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม)  

     เลขที่บัญชี ๔๒๘๑๖๓ 

     สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย จำ�กัด

 และกรุณาส่งเอกสารการโอนเงินหรือนำาเงินเข้าบัญชกรุณาส่งเอกสารการโอนเงินหรือนำาเงินเข้าบัญช ีกรุณาส่งเอกสารการโอนเงินหรือนำาเงินเข้าบัญช

 ม�ยัง รศ.ดร.ภก.ธงชัย สุขเศวต 

 คณะเภสัชศ�สตร์  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

 โทร/โทรส�ร ๐๒-๒๑๘ ๘๔๕๒  

 E-mail: s_tongchai@yahoo.com
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