






ทางสายกลาง ไม่ได้อยู่ตรงกลาง 
แต่อยู่บนความถูกต้อง

สำลี ใจดี





รางวัลเกียรติยศ “คนดีของแผ่นดิน”
ผศ.ภญ.สำลี ใจดี
เบื้องหลังปฏิมาสาธารณสุข

	 ยอ้น	หลงั	ไป	เมือ่	40	ป	ีกอ่น	หนทาง	ของ	คน	เลก็ๆ	ที	่จะ	ลกุ	

ขึ้น	ต่อสู้	เพื่อ	ต่อ	ต้าน	ความ	ไม่	เป็น	ธรรม	ให้	เป็น	ธรรม	 เพื่อเป็น	ปาก	

เปน็	เสยีง	ให	้กบั	เพือ่น	รว่ม	สงัคม	ยอ่ม	ไมใ่ชเ่รือ่ง	งา่ย	และ	ยิง่	คน	ที	่ลกุ	

ขึ้น	ต่อกร	กับ	ระบบ	หรือ	องค์กร	เป็น	 “ผู้หญิง”	ก็	ยิ่ง	ต้อง	นับ	ว่า	เป็น	ผู้	

หญงิ	ที	่ม	ีความ	กลา้	หาญควร	บชูา	อาจารย	์สำล	ีใจดจีงึ	นบั	เปน็	ผู	้หญงิ 

	พันธุ์	พิเศษ	ที่	สร้าง	ตำนาน	การ	ต่อสู้	ของ	เอ็น	จีโอ	ใน	ยุค	เริ่ม	ต้น	 เป็น 

	ผู้	หญิง	คน	เดียวกัน	ที่	เป็น	ทั้ง	อาจารย์ใน	ระบบ	 และ	เป็น	หัว	หมู่	 

ทะลวง	ฟัน	เป็น	นัก	สู้	ท่ี	ยืน	อยู่	เคียง	ข้าง	คนจน	ใน	สมรภูมิ	สิทธิ	บัตร	ยา

	 ตำนาน	การ	ต่อสู้	กว่า	สี่	สิบ	ปี	 ของ	 อ.สำลี	 	 เริ่ม	ต้นจาก 

ธรรมชาต	ิของ	ความ	เปน็	“คร”ู	ที	่ตอ้งการ	ทำให	้คน	“ไมรู่”้	ได	้“รู”้	ให	้

คน	ที	่เขา้ใจ	“ผดิ”	ได	้เขา้ใจ	“ถกู”	การพา	ลกู	ศษิย	์ไป	ทำ	คา่ย	อาสาใน	

ชนบท	ทำให	้เธอ	ได	้พบ	การ	ใช	้ยา	แบบ	ผดิๆ		จาก	ความ	ยากจน	ความ	สู้ไม่ถอย เพราะชัยชนะมีขั้นตอน 



ไม่รู้	 และ	การ	ถูก	เอา	รัด	เอา	เปรียบ	จาก	คน	ผลิต	และ	ขาย	ยา	 นั่น	

เป็น	ที่มา	ของ	การพา	ลูก	ศิษย์	ลูกหา	ก่อ	ตั้ง	“กลุ่ม	ศึกษา	ปัญหา	ยา”	 

เพื่อ	ให้	ความ	รู้	ที่	ถูกต้อง	ใน	การ	ใช้	ยา	กับ	ประชาชน	 นำ	ไป	สู่	การ	 

รณรงค์	ต่อ	ต้าน	การ	ใช้ยา	ชุด	 ยา	ซอง	 ยา	แก้	ปวด	 ควบคู่	ไปกับ	การ 

	ยกเลิก	ตำรับ	ยา	ที่	ไม่	เหมาะ	สม	 จาก	การ	รณรงค์	ให้ความ	รู้ได้ 

	พัฒนา	เป็นการ	ต่อสู้	ในเชิง	นโยบาย	 ผลัก	ดัน	ให้	เกิดระบบ	สุขภาพ	

ถว้น	หนา้	ผลกั	ดนั	ยา	สมนุไพร	เขา้สู	่บญัช	ียา	หลกั	แหง่	ชาต	ิตอ่สู	้เพือ่	

ฟืน้ฟ	ูการ	แพทยแ์ผน	ไทย	การ	นวด	ไทย	ซึง่	หาย	ไป	จาก	ระบบ	ให	้กลบั	

คนื	มา	เปน็	ทีพ่ึง่	และ	ทาง	เลอืก	ใน	การ	รกัษา	โรค	โดย	ไม	่ใช	้ยา	เปดิโปง	

การ	ทุจริต	ยา1,400	ล้าน	บาท	และ	อีก	มากมาย	นับ	ไม่	ถ้วน	

	 เพราะ	ความ	ยึด	มั่น	ใน	อุดมคติแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม 

ปฏิปทา	ที่	เปี่ยม	ล้น	ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม	แห่ง	วิชาชีพ	ครู	

อ.สำลี	 จึง	เป็นทั้งเภสัชกรและ	ครู	ในอุดมคติ	 ยิ่ง	เมื่อ	ได้	เชื่อม	โยง	

อุดมคติ	แห่งวิชาชีพเข้ากับ	อุดมการณ์	เพื่อ	ชาติ	และ	ประชาชน	ก็	ยิ่ง	

ทำให้การต่อสู้	ของ	เธอ	เต็ม	เปี่ยม	ไป	ด้วย	พลัง	และ	มี	ชัยชนะ	อย่าง	

ต่อเนื่อง

	 ใน	วัย	 69	 ปี	 ปัญญา	ชน	หญิง	แถว	หน้า	อย่าง	 อ.สำลี	

ยงัคงทำงาน	วนั	ละ	12	ชัว่โมง	ดว้ย	ความ	ยดึ	มัน่	แนว่	แน	่ในอดุมการณ	์

และ	ความ	เชื่อ	ที่	ว่า	คน	เรา	เกิด	มา	เพื่อ	มีหน้า	ที่	ทำ	หน้าที่	ให้	ถูก	ต้อง

 สำลี ใจดี ดอกไม้ เหล็กที่ยัง คง เอกลักษณ์ ของ ความ 

เข้ม แข็ง และ งดงาม ตลอด กาล ไม่แพ้ ถ้าตัวเราไม่แพ้





อาจารย์สำลี  ใจดี 
คนดีของแผ่นดิน

	 ใน	วงการ	เภสชัศาสตร	์ของ	ประเทศไทย	ผู	้ที	่ม	ีบทบาท	โดด	

เดน่	ทีส่ดุ	ใน	อดตี	คอื	ดร.ตัว้		ล	พา	น	ุกรม		ดษุฎ	ีบณัฑติ	ทาง	เภสชัศาสตร	์

จาก	เยอรมน	ีหนึง่	ใน	คณะ	ผู	้กอ่การ	เปลีย่นแปลง	การ	ปกครอง	2475		

ผู้	วาง	รากฐาน	วิชาการ	เภสัชศาสตร์	 และ	งาน	ด้าน	เภสัชกรรม	 

ใน	ประเทศไทย

	 หลัง	จาก	 ดร.ตั้ว	 	 ล	พา	นุ	กรม	 แล้ว	 บุคลากร	ใน	วงการ	

เภสัชศาสตร์	ที่	มี	บทบาท	สร้าง	คุณูปการ	แก่	ประชาชน	คน	ไทย	ที่	 

โดด	เดน่	ทีส่ดุ	จนถงึ	ปจัจบุนั	คอื	อาจารย	์สำล	ีใจด	ีลกู	ชาว	บา้น	จาก	

จังหวัด	สุพรรณบุรี

	 นอกจาก	ทุ่มเท	ให้	แก่	การ	สอน	หนังสือ	แก่	ลูกศิษย์	ตาม	

หน้าที่	ของ	ครู	ที่	ดีแล้ว	 เวลา	แทบ	ทั้งหมดใน	ชีวิต	 อาจารย์	สำลี	 

งาน คุ้มครอง ผู้ บริโภค คือ 
การ ถ่วง ดุล ให้ เท่า ทัน ลัทธิ บริโภค นิยม 



ออก	ไป	ต่อสู้	กับ	อิทธิพล	ของสหรัฐอเมริกา	ที่	บีบ	บังคับ	ให้	ไทย	ต้อง	

แก้	กฎหมาย	สิทธิ	บัตร	 โดยยัน	ไว้	ได้หลาย	ปี	 และ	ทำให้	สหรัฐ	ไม่	

สามารถ	ทำ	ตาม	โลภ	จรติ	ได	้ตามอำเภอ	ใจ	โดย	ยงั	ไม	่สามารถ	เพิม่	

การ	เอา	รัด	เอา	เปรียบ	ด้วย	การ	บังคับ	ให้	รับ	 “ทริปส	์ผนวก”	 (TRIPs	

plus)	จน	ทุก	วัน	นี้	ทั้ง	ยัง	สามารถ	“แก้ลำ”	ด้วย	การ	ผลัก	ดัน	อย่าง	

ต่อ	เนื่อง	จน	กระทรวง	สาธารณสุขตัดสิน	ใจ	ทำ	ซี	แอล	ยา	ถึง	 7	 ตัว	 

จน	เป็น	ข่าว	โด่ง	ดังสะเทือน	ไป	ทั่ว	โลก

	 คู่	ขนาน	กับ	การ	ต่อสู้	ใน	เวที	ต่างๆ	 อาจารย์	สำลี	ได้	สร้าง 

ความ	เข้ม	แข็ง	ให้	แก่	คน	ไทย	 ด้วย	การ	ฟื้นฟู	การ	นวด	ไทย	อย่างเป็น	

ระบบจาก	การ	ทำงาน	กับ	คน	ปกติ	 ปัจจุบัน	อาจารย์	สำลี	กำลัง	

พัฒนาการ	นวดไทย	ให้	แก่	ผู้	พิการ	ทาง	สายตา	อย่าง	เอา	จริง	เอา	จัง	 

รวม	ทัง้	ผลกั	ดนัจน	สำนกังานหลกัประกันัสขุภาพแหง่ชาต	ิ(สปสช.)	

รับ	โครงการ	ไม้	เท้า	ขาว	ไป	ขยาย	ผล	 เพื่อ	ให้	คน	ตาบอด	ทั่วประเทศ	

สามารถ	ออก	มา	สู่	สังคม	ได้	เหมือน	ใน	ประเทศ	ที่เจริญ	แล้ว	 

ทั้ง	หลาย

	 ด้วย	ปณิธาน	อัน	แน่ว	แน่	 ด้วย	ความ	ซื่อสัตย์	สุจริต	

ปราศจากผล	ประโยชน์	ส่วน	ตัว	แอบแฝง	 และ	ด้วย	ท่าที	ที่	 “จริงจัง”	

จน	บาง	ครั้ง	หรือ	บ่อย	ครั้ง	ถึง	ขั้น	 “ดุดัน”	 ทำให้	งาน	ของ	อาจารย์	

สำลปีระสบ	ความ	สำเรจ็	จำนวน	มาก	รวม	ทัง้	สามารถ	ขยาย	ฐาน	อนั	

เข้ม	แข็ง	ออก	ไปได้	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	 ที่	สำคัญ	คือ	สามารถ	สร้าง	ความ	

ยั่งยืน	ด้วย	การสร้าง	เพื่อน	ร่วม	อุดมการณ์	ได้	เป็นก	ลุ่ม	เป็น	ก้อน	 

ได้	อุทิศ	ให้	แก่	อุดมการณ์	การนำวิชา	เภสัชศาสตร์	ไป	รับ	ใช้	สังคม	 

ให้	ประชาชน	คน	ไทยได้	ใช้	ยา	ซึ่ง	เป็น	หนึ่ง	ใน	ปัจจัย	สี่	อย่าง	ถูก	ต้อง	

และ	เหมาะ	สม	ไมถ่กู	เอา	รดั	เอา	เปรยีบ	หรอื	ถกู	หลอก	ลวง	โดย	บคุคล	

และ	ระบบ	ที่	ฉ้อฉล

	 จาก	พื้นเพ	ที่	เป็น	ลูก	หลาน	ชาวนา	 เรียน	จน	จบ	ชั้น	 ม.6	

สมัย	ก่อน	จาก	โรงเรียน	วัด	ใกล้	บ้าน	 ก่อน	เข้า	มา	เรียน	ต่อ	แถว 

	ฝั่ง	ธนบุรี	 เมื่อศึกษา	ใน	มหาวิทยาลัย	แล้ว	ก็	ยัง	ออกไป	สัมผัส	ชนบท	

จาก	การ	ออก	ค่าย	อาสา	พัฒนาหลาย	ครั้ง	 ทำให้	อาจารย์สำลี	 

รู้	ซึ้ง	ถึง	ปัญหา	ของ	คน	ยากจน	ซึ่ง	ยัง	มี	อยู่เต็ม	แผ่นดิน	 และ	รู้	ว่าการ	

ต่อสู้	กับ	ความ	โลภของ	ธุรกิจ	ยา	 จะ	ทำ	โดย	ลำพัง	ไม่	ได้	 หลัง	 14	

ตลุาคม	2516	ไม	่นาน	อาจารย	์สำล	ีจงึ	กอ่	ตัง้	“กลุม่	ศกึษา	ปญัหา	ยา”	 

ทำงาน	เพื่ออุดมการณ์	อย่าง	 “กัด	ติด”	 ต่อ	เนื่อง	มา	จนถึง	ปัจจุบัน 

โดยแตก	แขนง	ขยาย	ภารกิจ	เพิ่ม	เป็น	หลาย	องค์กร	 เช่น	 มูลนิธิ-	

สาธารณสุข	กับการ	พัฒนา	มูลนิธิ	พัฒนาการ	แพทย์	แผน	ไทยและ	

มูลนิธิเภสัชศาสตร์	เพื่อ	สังคม	เป็นต้น

	 ด้วย	การ	ผนึก	กำลัง	เป็นองค์กร	ทำให้	บรรดา	เพื่อน	พ้อง	- 

นอ้ง	พี	่และ	ลกู	ศษิย	์ลกู	หา	ของ	อาจารย	์สำล	ีกลาย	เปน็	“กองทพัหมอ	

ยา”	 ที่	เข้ม	แข็ง	 สามารถ	สร้าง	ผลงาน	ได้	มากมาย	 เช่น	 การ	ต่อสู้	

จน	สามารถ	ยกเลิก	สูตรยา	“เอ	พีซี”	ได้	เป็น	ผล	สำเร็จ	การ	ตี	กรอบ	

การ	ขาย	เครื่อง	ดื่ม	ผสม	กาเฟอีน	 ไม่	ให้	โฆษณา	ตามใจ	ชอบ	 จน	

ผู้	ใช้	แรงงาน	ต้อง	ตก	เป็น	ทาส	 ต่อมา	ได้	ขยายขอบเขต	การ	ทำงาน	



อยู	่ใน	สว่น	ลกึของ	จติใจ	กอ่	ตวั	เปน็	อดุมคต	ิใน	ตวั	อาจารย	์สำล	ีและยงั	 

แผ่	ไป	ถึงเพื่อน	ร่วม	อุดมการณ	์หลาย	คน	ของ	อาจารย	์สำลี	ให้	มุ่ง	มั่น	

ใช	้ชวีติ	เพือ่สว่น	รวม	อยา่ง	เตม็	ที	่และ	ใช	้ชวีติ	สว่น	ตวัอยา่ง	สมถะและ	

พอ	เพียง

 อาจารย์ สำลี จึง เหมาะ สมอ ย่าง ยิ่งสำหรับ รางวัล  

“คน ด ีของ แผน่ดนิ”  ซึง่ ยดึถอือดุมคติ คอื “ทำ หนา้ที ่เตม็ กำลงั  

ตั้ง มั่น สุจริต ใช้ ชีวิต พอ เพียง” อย่าง แท้จริง

(คำ	กล่าว	ของ	 นาย	แพทย์	วิชัย	 	 โชค	วิวัฒน	 	 กัลยาณมิตร	ของ	 อ.สำลี	 ใจดี	 

เนื่อง	ใน	โอกาส	การ	ประกาศ	รางวัล	คน	ดี	ของ	แผ่นดิน	 ครั้ง	ที่	 2	 เมื่อ	วัน	ที่	 22	

มิถุนายน	2554)

โดย	เติบโต	อย่าง	“ช้า	ช้า	แต่	ว่า	ยั่งยืน”

	 ด้วย	บุคลิก	ที่	 “ดุดัน”	 ทำให้	ปรปักษ์	พา	กัน	ครั่น	คร้าม	

แต่	กับบรรดา	ลูก	ศิษย์	และ	เพื่อน	ร่วม	อุดมการณ์	 บุคลิก	ดัง	กล่าว	นี้	

นอกจากไม่	ผลัก	ให้	คนรอบ	ข้าง	พา	กัน	หลีก	ห่าง	 ยัง	กลับ	กลาย	เป็น	

เหมอืน	“ธง	นำ”	แหง่	การ	ทำงาน	ที	่บอ่ย	ครัง้	ตอ้ง	ใช	้เปน็	ยทุธวธิ	ีของ	การ	

ตอ่สู	้เพือ่น	รว่ม	อดุมการณ	์ไมม่	ีใคร	หลกี	หา่ง	เพราะ	รู	้วา่	แทจ้รงิ	แลว้	 

อาจารย์	สำลี	“ใจดี”	สม	นามสกุล	ของ	ท่าน

	 ใน	ด้าน	ชีวิต	ส่วน	ตัว	อาจารย์	สำลี	 ใช้	ชีวิต	อย่าง	พอ	เพียง	

ตามที่	พ่อ	แม่	สั่ง	สอน	มา	แต่	เล็ก	แต่	น้อย	 นอกจาก	แป้ง	เด็ก	แล้ว	

อาจารย์สำลี	ไม่	เคย	ใช้	เครื่อง	สำอาง	อื่น	 สมัย	ก่อน	อาจารย์	สำลี	

เคยเข้า	ร้าน	ทำ	ผม	เพื่อ	ตัดผม	บ้าง	 ปัจจุบัน	อาจารย์	ให้	พี่	น้อง	ช่วย	

ตัดผม	ให้	ที่	บ้าน

	 ความ	จริง	 ความ	สวยงาม	กับ	ผู้	หญิง	เป็น	ของ	คู่	กัน	 แต่ 

วัตร	ปฏิบัติ	ของ	อาจารย์	สำลี	สะท้อน	ถึง	ความ	เชื่อ	มั่น	ใน	คติ	ที่	ว่า	

“คน	งามงาม	ที่	ใจ	ใช่	ใบหน้า”	 และ	ความ	มั่นคง	แน่ว	แน่	ใน	อุดมคติ	

ของความ	พอ	เพียง	ที่	สอน	และ	ปฏิบัติ	กัน	สืบ	มา	แต่	ครั้ง	บรรพบุรุษ	

ของ	อาจารย์สำลี

	 คำ	สอน	ของ	แม่	ที่	ให้	สำนึก	ใน	บุญ	คุณ	ของ	แผ่นดิน	 และ 

	คำ	สอน	ที่	ให้	เอื้อเฟื้อ	ต่อ	ผู้	อื่น	 เช่น	พืชผล	ใน	ท้อง	ไร่	ท้อง	นา	นั้น	แม่	

สอน	ว่า“นก	กิน	เป็น	บุญ	 คน	กิน	เป็นทาน”เพราะ	นก	มิใช่	ศัตรู	 แต่	

เปน็	สตัว	์ที	่มบีญุ	คณุ	ใน	ระบบ	นเิวศเหลา่นี	้ลว้น	เปน็	คำ	สอน	ที	่ฝงั	แนน่	 



ฝ่าย วิชาชีพจะ ติด กับ ดัก แต่ เรื่อง กฎหมาย 
มาตรฐาน ทำให้ ศักดิ์ศรี ความ เป็น มนุษย์ ลด ลง



ถ้า ปัจจัย ภายใน ตัว เรา แข็งแกร่ง 
ปัญหา บริโภค อะไร มา ก็ แก้ไข ป้องกัน ได้  



เรียนรู้อดีต เท่าทันปัจจุบัน มุ่งมั่นอนาคต



สิ่ง ใหญ่ๆ  สำเร็จ ได้ ด้วย มือ ของ คน เล็กๆ



สำลี ใจดี  คนดีของแผ่นดิน

คน	 		ค้นคน	 				คนกล้า	 ท้าคนสู้

ดี	 		มีอยู่	 				ประจักษ์ผล	 คนโดดเด่น

ของ	 		นคร	 				ธนบุรี		 ที่บำเพ็ญ

แผ่นดนิ			เห็น	 				จิตปัญญา	 ท้าอธรรม

สำ	 		คัญคือ	 				ศรัทธา	 พามุ่งมั่น

ลี	 		ลาลั่น	 				เพื่อคนยาก	 ฝากให้ฝัน

ใจ	 		เธอสูง	 				เทียบเทียมฟ้า	 ฝ่าประจัญ

ดี	 		นิรันดร์					เพื่อประชา	 ถาวรกาล

ด้วยความเคารพ

	 	 			รศ.ภก.ดร.วิทยา	กุลสมบูรณ์
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