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คํานําผูเขียน

 การทาํงานเภสชักรปฐมภูมซิึง่เปนการทํางานในพ้ืนทีช่นบท

นัน้เปนเรือ่งทีไ่มงายนกั เพราะนอกจากจะเปนการทาํงานซึง่เปนภาระ

งานดานยาพวงกับการดูแลคนไข  ทีห่ากกลาวอยางตรงไปตรงมาแลว

ถอืวาหนักกวาการทํางานในหองยาเพียงอยางเดียว  แตเภสัชกรปฐม

ภูมิจํานวนหน่ึงเลือกที่จะทํางานนี้เพื่อเติมเต็มความรูสึกบางอยางให

แกใจของพวกเขาเอง ซึ่งไมไดมีเพียงความรูสึกถึงความเปนวิชาชีพ

เภสัชกรท่ีอยูในใจเพียงอยางเดียว แตยังมีความเห็นใจเพ่ือนมนุษย

ดวยกนั  ทีว่นเวยีนอยูกบัภาวะความเปนความตาย  ดวยเงือ่นไขความ

เจ็บปวยผานเขามาในการทํางานตรงหนา กอเกิดความรูสึกที่มนุษย

ควรมีใหกัน คือ “อยากชวย ใหคนไขรอด หรืออยางนอยทําใหเขาดี

ขึ้น หรืออยูตอไปไดนานขึ้นอีกนิด กระทั่งคิดในระยะยาวอยางนัก

พัฒนาวาอยากใหสภาพชีวิตของคนไขดีขึ้น”

 ความรูสึกเหลานี้ทําใหเภสัชกรปฐมภูมิเลือกท่ีจะเดินออก

นอกหองยาเขาชุมชน ดวยทักษะและประสบการณการปฏิสัมพันธ

กับคนในรูปแบบที่หลากหลาย แตเหมือนกันทางอุดมการณที่อยาก

ชวยเหลอืคนไขใหมากขึน้ ความแตกตางในรปูแบบการทาํงานชมุชน
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เกดิขึน้ตามลักษณะบุคลกิ ตวัตน  สภาพพ้ืนที ่ ทีจ่ะเอ้ือตอการกําหนด

รูปแบบที่เหมาะสม  

 การทาํงานปฐมภมู ิเปนการทาํงานในพืน้ทีช่นบททีห่างไกล  

มีความแตกตางจากบริบท จากวัฒนธรรมความเปนอยูของผูคนใน

เขตเมือง ซึ่งเภสัชกรสวนใหญอยูในระบบการศึกษาของวัฒนธรรม

ภาคกลาง กลาวคืออยูกับความเปนเมืองมากกวา เมื่อตองทํางาน

ชมุชนทีไ่มใชการจดัการดานยาเพยีงอยางเดยีว  จงึตองมกีารปรบัตวั

ปรับรูปแบบการทํางานใหเขากับพื้นที่   

 หนาที่ในการทํางานสวนใหญของเภสัชกรปฐมภูมิตาม

บทบาทที่ไดรับมอบหมายทั้งในและนอกระบบราชการเปนหนาที่      

ทีไ่มแตกตางกนัมากนกั  ไมวาจะเปนการทาํงานในหองยา  การทาํงาน

บรหิารงานยา งานประเมนิคณุภาพในโรงพยาบาล (HA) การประสาน

งานดานยากบัฝายตางๆ การประสานงานดานยากบัสถานอีนามยัและ

หนวยงานนอกโรงพยาบาล  ตลอดจนงานชุมชนท่ีไมไดอยูในสายงาน 

แตเมื่อลงถอดบทเรียนการทํางานของเภสัชกรเปนรายบุคคลแลวจะ

พบวา การทํางานของเภสัชกรปฐมภูมิแตละคนจะเนนสําคัญของ

แตละงานแตกตางกัน ตามตัวตน ตามเพศสภาพ ตามสภาพการ

ทํางานท่ีจะเอื้ออํานวยไดมากหรือนอย ดังตัวอยางการทํางานจาก  

การสะทอนผานการถอดบทเรียนเหลานี้

             นินนาท ธนวิชญกุล

ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบยาในชุมชน คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ศุภรักษ ศุภเอม
เภสัชกรปฐมภูมิ โรงพยาบาลอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน

 โรงพยาบาลอุบลรัตน เปนโรงพยาบาลชุมชนติดเขื่อน

อุบลรัตน หางจากตัวอําเภอเมืองขอนแกน 50 กิโลเมตร ตลอดระยะ

ทางจากตัวอําเภอเมืองมาโรงพยาบาลนั้นเต็มไปดวยธรรมชาติของ  

นาขาว มีวัวควายเต็มทองทุง ที่เดนสะดุดตาคือโรงไฟฟาที่ใชกาช      

ขับเคลื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟา กลาวไดวาเขื่อนอุบลรัตนเปนเขื่อน

ผลิตไฟฟาชื่อดังอีกแหงของประเทศไทยที่ใชพลังงานจากแกส

ธรรมชาติ มีบริษัทเอกชนเปนตัวกลางในการรับชวงการจายพรอม

เพิม่คาขนสงในการผลติไปกบัราคาแกสแกผูซือ้ โดยโรงไฟฟาซือ้แกส

จาก ปตท. ขณะที่ ปตท. ซื้อแกสมาจากบริษัท HAS และบริษัท HAS 

ซือ้จากบริษทัขดุแกสอกีทอดหน่ึง คาแกสจงึเพ่ิมขึน้ตามลําดบัขัน้การ

ขาย เหลาน้ีเปนความรูที่ไดจากเภสัชกรศุภรักษ ศุภเอม ขณะนั่งรถ

ผานปมแกส NGV ใกลเขื่อนอุบลรัตน เภสัชกรศุภรักษตั้งคําถามวา

ทําไมตองเปนเชนนี้ แทนท่ีประเทศไทยจะดูแลการขุดเจาะและ

ควบคมุการผลิตเอง ควบคมุการนาํมาใชเองเพือ่ลดตนทนุ ซึง่จะกลาย

มาเปนตนทุนคาไฟฟาตอไป อันจะทําใหชาติประหยัดไปไดอีกมาก  
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 ระหวางเสนทางจากอําเภอเมืองขอนแกนเขาสูอําเภอ

อุบลรัตน มีศูนยพักฟนเปนสถานสงเคราะหที่พักพิงผูหญิงและเด็กที่

ถกูทารณุกรรม มโีรงงานรบัชวงการผลติอปุกรณ Panasonic ซึง่เปน

โรงงานขนาดใหญและเปนแหลงรายไดรองจากการทํานาทาํไรสาํหรบั

ชาวบาน บางบานอาจถอืเปนแหลงรายไดหลกัชวงหนาแลง เภสชักร

ศุภรักษกลาววาสถานสงเคราะหเปนผลผลิตของคนท่ีถูกกระทําจาก

สังคม วันหน่ึงเขาจะหาเวลาเขาไปพูดคุยชวยเหลือ ขณะที่โรงงานพา

นาโซนิคก็เปนการรับชวงการผลิตจากระบบการคาทุนนิยมท่ีเขามา

ถึงในหมูบาน เหลาน้ีเปนทัศนคติขั้นตนท่ีมาพรอมบุคลิกเฉพาะตัว

ของเภสชักร ศุภรักษ ที่มีตอสังคมรอบตัวในพื้นที่บริบทโรงพยาบาล

อุบลรัตน

 โรงพยาบาลอุบลรัตนเปนโรงพยาบาลเล็กๆ ขนาด 30 เตยีง 

มคีวามโดดเดนอยูตรงทีเ่พิง่ไดรบัรางวัลหนวยงานดีเดนเพือ่ชมุชนเม่ือ

ป 2552 รางวัลที่ไดรับสรางขวัญกําลังใจใหคนทํางานโดยเฉพาะงาน

ชุมชน แตเหนืออื่นใดภาระงานชุมชนท่ีเห็นนี้ไมใชงานสบายเลย

สาํหรบัเจาหนาทีท่กุฝายของโรงพยาบาล เนือ่งจากงานในโรงพยาบาล

ก็นับวาเปนงานที่หนักหนาอยูแลว การออกชุมชนของโรงพยาบาล

อุบลรัตนมีมากวา 10 ป แตเปนไปในลักษณะการไปตรวจเย่ียม

ธรรมดา ใหความรูเรือ่งการใชยาบาง สาํหรับงานเภสัชกรรมก็เปนการ

ไปตรวจรานยาในหมูบาน ดูการใชยาของชาวบานอยางคราวๆ สวน

การลงอยางเขมขนเปนการแบงเจาหนาที ่1 คนดแูลหมูบาน 1 หมูบาน 

ทั้งรายงานผลการดูแลอยางละเอียด ก็เพิ่งเริ่มมาได 2-3 ป คือนับ

ตั้งแตป พ.ศ. 2550 ถือเปนหนึ่งในการทํางานสําคัญของเภสัชกร      
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ศุภรักษ ศุภเอม หรือ “พี่เอก”

ตัวตนเภสัชกรศุภรักษ ศุภเอม

 พีเ่อกเลาใหฟงวาเขาเปนคนท่ีสนใจเร่ืองการเกษตรมาต้ังแต

เด็ก อาจดวยเพราะคุณพอเปนนักวิชาการการเกษตร ขณะที่คุณแม

เปนอาจารย เมือ่เห็นการทํางานของพอจงึเกิดความสนใจเน้ือหาดาน

การเกษตร ตอยอดมาดวยความเขาใจหลักวิชาการดานการเกษตรท่ี

เรียนรูเร็วกวาคนอื่น จนทําใหเกิดความภูมิใจและรูสึกชื่นชอบ ในชั้น

มธัยมปลายพีเ่อกจงึเลอืกสายการเรยีนเปนสายวทิย-เกษตรและสอบ

ไดที ่1 ของสาย ปจจบุนันอกจากจะใหความสนใจตอการปลูกพชืของ

ชาวบาน พี่เอกยังปลูกมะนาวเปนอาชีพเสริม   

 พี่เอกจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนแกนนคร จังหวัด

ขอนแกน สอบไดโควตาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ศึกษาจนจบเปนเภสัชกรเมื่อป พ.ศ. 2538

 “พีเ่อกชอบอานหนงัสอื หนงัสอืในบานพีเ่อกอานหมดแลว 

พืน้ฐานชอบบรหิารธรุกจิ อานตัง้แตอายุ 15 จนถงึอาย ุ30 พอทาํงาน

แลวการอานความรูอืน่กเ็พิม่ขึน้ แรกๆ พีเ่อกกท็าํงานตามรุนพีไ่ปกอน 

ตอมาพอเจอคนไขอาการหนักก็เร่ิมคิดอะไรได วาที่เราทําตามกันมา 

ทําตามรุนพี่ ยึดตามรูปแบบท่ีมีอยู เหลานี้ดูเหมือนความรูของเรายัง

ไมพอทีจ่ะชวยเหลอืคนไข เลยหาความรูเพิม่มาเร่ือย ๆ  ศกึษาเพ่ิมเตมิ

เอง ทั้งความรูทางสังคมศาสตร ความรูทางจิตวิทยา”  

 “จบมาทํางานครั้งแรกที่โรงพยาบาลสําโรง จังหวัด
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อุบลราชธานี งานที่ทําอยูตอนนั้นเนนงาน คปสอ. งานใหคําปรึกษา

คนไขโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด เนนงานเยี่ยม

บาน งานคุมครองผูบรโิภค ป พ.ศ.2542 จงึยายมาประจําโรงพยาบาล

อุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ทํางานคลินิกดูแลผูปวยโรคหอบหืด โรค

เบาหวาน นําเอาการดูแลผูปวยดานยามาจับ ดูแลคนไขในงาน HHC 

หัวใจวาย หัวใจขาดเลือด มุงสูการพัฒนาระบบยาตามแนว HA เพิ่ม

บทบาทในคณะกรรมการ PTC ป พ.ศ. 2549 มีโอกาสเรียนการวิจัย

กับ ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ป พ.ศ.2550 เรียนจิตวิทยากับ 

ดร.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ ปจจุบันทําวิจัยดานสาธารณสุขและ

มานุษยวิทยา เปน ‘เภสัชกรแกะดํา’ ที่เนนงาน Patient Care ถือวา

ตัวเองเปนนักวิจัยทั่วทรปิ คือทําวิจัยหลายสาขา ชอบวิจัย Patient 

Care Primary Care ดานมานุษยวิทยาและจิตวิทยา”    

 ความใสใจในคนไขอาจกลาวไดวาเร่ิมมาจากจุดนั้น เพราะ

คนไขอาการหนักซึ่งพักรักษาตัวอยูที่บานจะมีสภาพที่แตกตางจากที่

เห็นในโรงพยาบาลมาก 

 “เวลาไปเยีย่มคนไขการใหกาํลงัใจจาํเปนมาก สิง่สาํคัญคอื

การไปเย่ียมคนไขโดยใชความรูดานยากับการสังเกตอาการคนไข พี่

เอกบอกไดเลยวาอาการเขาอยูในระดับไหนแลว พี่เอกทํางานมา

เปน10 ป” 

 เพราะทํางานกับคนไขอาการหนักโดยเฉพาะโรคไตซ่ึงเปน

โรคท่ีคนอีสานเปนกันมาก พี่เอกพบวาสาเหตุสําคัญเกิดจากการ

บริโภคเกลือในปลารา การรับประทานผงชูรสท่ีแทรกอยูในอาหาร
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แทบจะทุกเมนู กระท่ังนําเอาผงชูรสมาเปนของจ้ิมเคร่ืองเคียงตางๆ 

จิ้มผลไมแทนพริกกับเกลือ ประกอบกับมีการทําปลาราที่ไมแนใจวา

ไดทําใหสุกทุกบานหรือไม จนกอใหเกิดโรคพยาธิใบไมในตับอันเปน

โรคท่ียงัไมหายไปจากวิถชีวีติ เพยีงแตไมไดอยูในกระแสการกลาวถึง

โรคมากนักในปจจุบัน รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคสุราของชายชาว

อีสานที่จะมีการตั้งวงเหลาดื่มกินในหมูบานกันเปนประจําชวงเย็นๆ 

หลังเลิกงาน กระทั่งนําไปสูปญหาโรคตับ พฤติกรรมเหลานี้แทรกซึม

อยูในวิถชีวีติ ยากท่ีจะเลิก ชาวบานท่ีเห็นสดุทายอาจกลายเปนคนไข

หนักในเวลาตอมา

 นอกจากนี้ การเยี่ยมบานสมําเสมอยังทําใหพบวา          

“โลก (ทศัน) ทีค่นไขใชมอง ‘โรค’ แตกตางจากบุคลากรทางการแพทย 

อยางเชนเม่ือเกิดอาการทางกายข้ึน คนไขก็จะมีชุดความคิดของเขา 

ในขณะท่ีวดัความดันพีเ่อกก็รูวาเขาเปนอะไร ความดันโลหิตสงู ชพีจร

เตน 35 ครัง้ตอนาท ีเซลลมะเรง็เพิม่สงูขึน้” สาํหรับประเดน็ทางสงัคม

อยางเรื่องผีแมหมายที่ทําใหเกิดการไหลตาย พี่เอกใหความเห็นวา 

“บางทีคนตายก็บอกอะไรไดมากกวาคนเปน อยางพวกผีแมหมายพ่ี

เอกเคยเจอคนไขหนัก พอดูศพ ดูผลการชันสูตรก็จะรูวาผิดปกติมา

จากอวัยวะขางใน การทํางานของอวัยวะลมเหลว มันก็ทําใหรางกาย

อยูไมได คลายกับคนเปนโรคหัวใจเปนโรคไต เกิดภาวะช็อคหรือไหล

ตาย” สรุปวาไมเกี่ยวกับผีแมหมายมาเอาชีวิต  
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การทํางานในระบบ โรงพยาบาลอุบลรัตน

 ลักษณะเฉพาะตัวของโรงพยาบาลอุบลรัตนที่สังเกตไดคือ

ความเขมงวดในการประสานงาน โดยเฉพาะหนังสือทางราชการท่ี

ตองไดรับกอนการมาปรากฏตัวของบุคคลที่จะมาประสานงานดวย 

ตลอดจนการเซ็นตชื่อ การสงเอกสารและรายงานการทํางานตางๆ 

ของเจาหนาที่ทุกฝายในโรงพยาบาล นอกจากระเบียบดานงาน

เอกสารที่ตองการมากแลว โรงพยาบาลอุบลรัตนซึ่งขึ้นชื่อดานงาน

บรกิารชมุชนแหงนี ้บคุลากรยังทาํงานดวยความเครงเครยีดจนไมอาจ

ประเมินไดวาเปนวัฒนธรรมองคกรหรือเปนเพราะความเครงเครียด

ของงาน โรงพยาบาลอุบลรัตนเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง

ทีม่คีนไขคบัคัง่ ชวงเชาของการจายยาจะมีควิคนไขไมตาํกวา 100 คน

โดยเฉพาะเชาวันจันทร ผูนําแนวทางนโยบายดานเศรษฐกิจพอเพียง

ของชุมชนคือผูอํานวยการโรงพยาบาล นายแพทยอภิสิทธิ์ ธํารง         

วรางกูร มีแพทยประจําโรงพยาบาล 3 คน แพทยไมประจํา 1 คน 

เภสัชกรประจําโรงพยาบาล 3 คน 

การทํางานในหองยา 

 ในสวนการจายยาในหองยาของพีเ่อก ในชวงทีต่ดิตามการ

ทํางานราวตนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 โรงพยาบาลอุบลรัตนเหลือ

เภสัชกรประจําเพียง 2 คน อีกหนึ่งคนลาศึกษาตอมหาวิทยาลัย

ขอนแกนและจะกลับมาชวยจายยาบางเปนระยะ งานเอกสารหรือ

งานประเมินเพื่อพัฒนาการทํางานในโรงพยาบาลเปนหนาที่ของ
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หวัหนาเภสชักร งานทีพ่ีเ่อกรบัผดิชอบอยางเขมขนในชวงเชาของทกุ

วนัจนัทรถงึวนัศกุรคอืงานจายยาหนาเคานเตอรทีต่องปฏิสมัพนัธกบั

คนไขไมตาํกวาวนัละ 100 ราย สวนใหญเปนการจายยาโรคเบาหวาน 

โรคความดันโลหิตสูง โรคไตและโรคทั่วไป นอกนั้นเปนการชวยเจา

พนักงานเภสัชกรรมและนักศึกษาฝกงานจัดยา พี่เอกมีลักษณะการ

ใหคําแนะนําท่ีตรงไปตรงมากับคนไข เพื่อใหคนไขตระหนักถึง

อันตรายที่อาจเกิดจากพฤติกรรมไมพึงประสงคตอสุขภาพและโรคที่

กําลังเปนอยู พี่เอกเตือนคนไขทุกเรื่องท่ีนึกได “อยากินเค็มเดอ ถา

กินเค็มไตเจาจะรับไมไหว”

 การทํางานในหองยาบางคร้ังตองมีการช่ังนําหนักการ

ทาํงานเพ่ือใหมกีารประสานงานในโรงพยาบาลไดอยางราบร่ืน อยาง

คนไขโรคไตท่ีไปเย่ียมบานเม่ือคนื วนันีก้ลบัมาเปนคนไขในและกําลงั

จะถูกสงตอไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลอ่ืน พี่เอกอยากไปติดตามดู

อาการคนไขกจ็าํเปนตองรอใหจายยาเสรจ็สิน้เสยีกอน เพราะไมมใีคร

สามารถจายยาแทนไดอยางเต็มที่โดยเฉพาะในชวงเชาที่มีจํานวน

คนไขเยอะ   

   

การเยี่ยมบาน 

พี่เอกมีวิธีการลงชุมชน 2 ลักษณะ คือ 

 1. ลงชมุชนเองโดยข่ีมอเตอรไซดคูใจซ่ึงเปนมอเตอรไซคครุุ

สภาสีขาวอายุกวา 20 ปแลว พี่เอกไดรับมรดกมาจากแม “ภาษา

อีสานจะเรียกวามอเตอรไซดฮาง” แปลวามอเตอรไซดเกาๆ  
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 2. ลงชุมชนพรอมเจาหนาทีส่าํนกังานสาธารณสุขอําเภอคือ

พี่ฉลวย ความพิเศษของการประสานงานรวมกันเพื่อทําการ Home 

Health Care (เยี่ยมบาน) คือสามารถวิภาควิจารณงานของสถานี

อนามัย (สอ.) ได ซึ่งโดยปกติแลวไมสามารถทําไดในพื้นที่อื่น การ

ทํางานประสานกันระหวางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอกับโรง

พยาบาลมานานนบั 10 ปโดยเฉพาะเรือ่งชุมชน กอใหเกิดความเขาใจ

เนื้อหางาน เจาหนาที่ทั้งสองหนวยงานตางก็มีความคุนเคยกัน  
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การดูแลผูปวย Home Health Care ในแบบของพี่เอก    

              “คนไขไตวายเปนจุดเร่ิมตนที่ทําใหพี่เร่ิมเขามาดูคนไขมาก

ขึ้นตอนป พ.ศ.2539 พอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขา

มากช็วยไดมากขึน้อกี ตอนนีช้วยอะไรคนไขไดกเ็อามาชวย แตถาเอา

ไปใหนักการเมืองถลุงหมดก็ไมไหว” เพราะการดูแลผูปวยตองใชเงิน 

การฟอกไตครั้งหนึ่งๆ ก็ราว 200,000 บาท “ตอนนั้นรูสึกวาตัวเอง

ความรูนอยเลยไปเรียนปริญญาโท ทําใหเราอานงานวิจัยเปนตั้งแต

ตอนน้ัน เรียนดานเภสัชกรรมคลีนิค” เมื่อพบวาปญหาของคนไขไม

ไดมแีคเรือ่งโรคภัยไขเจบ็เพียงอยางเดียว พีเ่อกจึงแสวงหาความรูเพือ่

ทําความเขาใจและชวยเหลือคนไข

 “คนไขไมยอมกินยา เราจะตองตรวจใหละเอียดวาที่คนไข

บอกวาไมกินหวานของเขาเนี่ยอันตรายหรือเปลา ระดับความดัน

โลหิตปกติเทาไหร ถาขึ้นหรือลงก็จะหาเหตุจากวิถีชีวิตกอนวาเขาไป

กินเหลามาหรือไม ก็ใหคนไขพักกอนเดี๋ยววัดใหม” 
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 พี่เอกมีขอเสนอแนะสําหรับชาวบาน “ถาผูชายปลูกผัก  

กระเกดขายกจ็ะไดกลบัมากอดลกูกอดเมีย ถาไปรบัจางคาแรงงานที่

อื่นก็ไมไดอยูบาน” 

             เมื่อมีความรูมากขึ้น ประสบกับการพบเห็นปญหาของคนไข

จากการเ ย่ียมบาน พี่ เอกจึงคิดรูปแบบการทํางานข้ึนมาใช                    

เปน Model ยอยสวนตัวสําหรับการดูแลคนไข เชนเมื่อพบคนไข

ตองหาเหตขุองโรค สงัเกตอาการคนไข มองเชือ่มกบัยา มองเชือ่มกบั

วิถีชีวิต โดยเฉพาะคนไขอาการหนักและผูปวยเร้ือรัง วิธีสังเกตและ

ดูแลผูปวยกลุมนี้ คือ

 1. ผูปวยเร้ือรงัมกัมกีารใชยาตัวใดตัวหน่ึงเปนประจํา ยาตัว

นั้นหรือยาเหลาน้ันคือยาอะไร

 2. สงัเกตปฏิกริยิารวมระหวางอาการของโรคและการใชยา 

ใชยาตัวนี้แลวใหผลเฉพาะตัวอยางไรกับคนไข

 3. คนหายาเส่ียง ยาอันตรายท่ีคนไขตองใชอยู ขอน้ีสําคัญมาก

 4. มีปญหาจากการใชยาอะไรบางที่คนไขบอก ขอนี้สําคัญ

เชนกัน

 5. คนไขโรคอันตรายหรือมีความเสี่ยงสูง (High Risk       

Patient) เชนคนไขโรคไต โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสงู เราตอง

มองมิติอื่นของเขาดวย ไมใชมองแตเร่ืองยา  

 6. คนไขระยะสุดทาย 

 7. สําหรับคนปกติก็ตองดูดวย 
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 ระหวางการทํางานตามแผนท่ีกําหนดกับการดูแลคนไขที่

บาน บางคร้ังการทํางานประเภทหลังก็เกิดผลดีกับคนไขมากกวา 

“ไมมใีครทํางานตามแผนนอกกระดาษ ตองมีคนมาตรวจมาบังคับถงึ

จะทํากัน คนไขไตวายถึงไมอยูในหนาที่ พอไมอยูในหนาที่ก็จะไมมี

ใครประสานงานใหคนไข หมอดแูลคนไขไมดกีไ็มมกีฎหมายบงัคบัอยู

แลว ดูแลไมดีตายก็ตายไป บางทีตองปลอยไปบาง คือถึงแมไมไดอยู

ในหนาที่แตเราก็ทําเกินๆ ไปบาง หรืออยูในหนาที่แตเห็นอยูแลววา

จะเปนอันตรายก็ปลอยใหคนไขเขาทําตามที่เขารูสึกตัว ทําดีไมตอง

ขออนุญาตใคร เพราะคนไขจะรูรายละเอียดของโรคตัวเองมากท่ีสุด 

หรือบางทีคนทําแบบไมมีแผนมากํากับแตตองทําใหเสร็จก็ยิ่งสบาย

ใหญ (มีการกําหนดเรื่องที่จะตองทํางานมาใหแตไมไดกําหนดกรอบ 

ขอใหเรื่องนั้นทําใหแลวเสร็จ)” ในคนไขรายหนึ่งไดรับยาเกินขนาด 

กวาเขาจะกลาบอกก็ตอเมื่อไปเย่ียมหลายคร้ังแลว คนไขบอกวารูสึก

เหมือนลมตีขึ้นและจะอาเจียน พอพ่ีเอกตรวจจึงพบวาในยาจํานวน

มากท่ีคนไขกนิอยูนัน้มหีนึง่ตวัทีแ่รงเกินกวาสภาพรางกายคนไขขณะ

นั้นจะรับได   

 สําหรับแรงสนับสนุนการทํางานนั้น ตองเริ่มจากประสาน

งานใหด ีเวลาพีเ่อกออกชมุชนจงึตองประสานกบัโรงพยาบาลไวกอน

เสมอ เชนขอตัวเลข HN. (Hospital Number) ของคนไขไวเพือ่ตรวจ

สอบระบบขอมูลเพิ่ม อาทิ ขอมูลแพยา ขอมูลยาที่ไดรับ อาการของ

คนไข 
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การทํางานทั่วไปกับการดูแลผูปวย และการสอนอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 

 แนวคิดในการลงชุมชนของพี่เอกจะเปนเรื่องของการมอง

หาคนทุกขคนยากในหมูบาน จากนั้นวางแผนหาทางชวยเหลือและ

ประเมินอันตรายจากการใชยาของชาวบานหรือคนไขในหมูบานไป

ดวย “อยูโรงพยาบาลไมเหน็ชวีติคนไข ตองมาเดนิตามบานถงึจะเหน็”

 พีเ่อกกลาวกบันกัศกึษาขณะนาํลงพืน้ที ่“การเยีย่มบานจะ

ทาํใหคนในชุมชนรูจกัเรา” ในขณะท่ีวดัความดันโลหติใหกบัชาวบาน

คนหนึ่งอยู เขาก็บอกพี่เอกวา “คนที่บานถัดไปอีก 4-5 หลังเขาโรง

พยาบาลบอย” พี่เอกจึงตั้งคําถามกับนักศึกษาเทคนิคเภสัชกรรมท่ี

ตามไปลงชุมชนวา “เยี่ยมบานแตละบานคนไขไมไดเฉพาะความเจ็บ

ปวยของตนเอง แตจะบอกของบานอ่ืนดวย ถาเขารูจักเราแลวก็จะ

กลาบอกรายละเอียดของเขามากข้ึน และชาวบานก็จะบอกกันตอไป

ถึงการมาของเรา ทําอะไรก็จะไดรับความรวมมือมากขึ้น”

 พีเ่อกสอนวิธกีารสังเกตคนไขหนกัวา “คนไขหวัใจลมเหลว

ขาจะบวม เกิดจากน่ังหลับ นอนไมไดเพราะนําทวมปอด ขาบวม

เพราะหัวใจสูดฉีดเลือดไปเลี้ยงไมถึงหรือไมดี” และ “ตองชางสังเกต 

รูจักซักถามคนไขดวยคําถามปลายเปด ถาถามดวยคําถามปลายเปด

แลวคนไขยังบอกอาการตรงกับโรคอีกแสดงวาใชแนๆ”     

 สวนการสอน อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน) 

ตลอดถึงการทํางานรวมกับ อสม. นั้น ตองเขาใจลักษณะธรรมชาติ

ระบบการเมอืงชมุชน  อสม. หมูบานตางๆ มกัจะอยูในหมูผูใหญบาน
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หรือกลุมเครือญาติ  อสม. บางหมูบานเปน อบต. ดวย แตบางหมูบาน

ก็มีมติไมยอมใหมีการควบตําแหนง 2 ตําแหนง แตสําหรับหมูบาน 

‘ศรีสุขสําราญ’ ซึ่งพี่เอกดูแลรับผิดชอบ อสม.สามารถควบตําแหนง 

2 ตาํแหนงได นอกจากน้ี อสม. ของหมูบานดงักลาวยังไดรางวลั อสม. 

ดีเดน 2 ปซอน “ผมไมใหลาออกเลย อสม. เปน อบต. ดวย 6-7 คน 

ผมใหทํา 2 ตําแหนงเลย” 
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 การเปนคนในพื้นที่ทําใหมีความสัมพันธที่ดีกับคนไข   

“อสม. เกาจะรูวาใครเปนคนทุกขคนยากของหมูบาน สามารถ

ประสานงาน สามารถชวยเหลือไดดี” 

 “อสม. ของพ่ีเอกตองตรวจคนไขเปน วดัความดันเจาะเลือด

ไดอยางถูกตอง ทําประวัติคนไขของหมูบานได มองผังเครือญาติที่

สัมพันธกับการเกิดโรคในครอบครัวหรือกลุมเครือญาติเปน”    

 พี่เอกจะเนนการดูแลผูปวยอาการหนัก โดยเฉพาะผูปวย

โรคไต รองมาเปนโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรค

ตับทั้งตับแข็งและมะเร็งตับ ในพื้นที่โรงพยาบาลอุบลรัตนซึ่งพี่เอก

ทํางานมากวา 14 ป เปนพ้ืนที่ที่มีผูปวยโรคไตจํานวนมาก ดวยเกิด

จากพฤติกรรมจากการบริโภคที่นิยมรสชาติเค็ม จากการบริโภค

อาหารพ้ืนบาน เชนปลาราทีห่มักโดยใชเกลือปริมาณมาก จากรูปแบบ

การประกอบอาหารท่ีขาดผงชูรสไมได แมกระท่ังพริกเกลือที่จิ้มกับ

ผลไมก็ยังมีผงชูรสผสมอยู คนไขโรคไตบางคนถึงกับบอกพ่ีเอกวา    

“ขอตายเสียดีกวาใหขอยหยุดกินเค็ม” นอกจากน้ี ปลาราซึ่งเปน

อาหารพ้ืนบานน้ันมกัไมมกีารนํามาทําใหสกุกอน เพราะเช่ือวาเช้ือโรค

ตายไปกับการหมักเกลือแลว จงึเกิดภาวะเส่ียงอกีประการหน่ึงคอืโรค

พยาธิชนิดตางๆ โดยเฉพาะพยาธิใบไมในตับ โรคอ่ืนๆ ที่เปนปญหา

ในพืน้ทีก่ม็โีรคธาลสัซเีมยี คนไขโรคเรือ้รังเหลานีถ้าไมดแูลพฤตกิรรม

ใหดีอาการอาจทรุดหนักถึงตายได

 “คนไทยจะมีคาความดันโลหิตเฉลี่ย 140/90 ไมเกินหรือ

ตํากวาน้ี  pulse ปกติ 72 ถาตํากวา 50 ก็อันตราย หากเกินกวานี้
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นิดหนอยก็ใหคนไขดูแลตัวเองกอน  เกิน 200 ใหไปโรงพยาบาล  ถา

ดื้อไมไปพี่เอกก็จะมาลากไป ถาเปนพอพี่เอก พี่เอกก็จะบอกแบบนี้

เหมือนกัน มีเคสสะเทือนใจเคยเจอคนไขรายหนึ่ง พบตอนมาพักกิน

ขาวเที่ยงในหมูบานแลวจะกลับไปเลี้ยงวัวตอ เห็นทาทางไมดีเลยวัด

ความดนัโลหติให ความดนั 220 บอกใหไปโรงพยาบาลเขาไมเชือ่ บอก

วารูสึกปกติดีไปเลี้ยงวัวตอ ปรากฏวาไปตายในพู (เนินเขาท่ีไปเลี้ยง

วัว) เสนโลหิตในสมองแตก”

 “ถาถามวาเภสชัออกชมุชนทาํไม เฉพาะเรือ่งยากเ็ยอะแลว 

เพราะยามันเปนปจจัยสี่”

 “เบาหวานเพ่ิงมาเขมงวดเม่ือ 2-3 ปนี้เอง เม่ือกอนคนไข

เบาหวานทีเ่กดิแผลโดยเฉพาะทีเ่ทาและขาแลวเกดิรุกลามตองตดัขา

ทิง้ ตองเสยีเงนิเองเพราะไมอยูในสทิธกิารรักษา ยากจนไมมเีงินก็ตาย 

คาใชจายประมาณ 200,000-300,000 บาท เบาหวานผาตัดก็หาย 

ถาจนก็ตาย” 

ตาสะเทือน 

 คนไขคนสาํคญัทีพ่ีเ่อกไปเย่ียมบอยครัง้และหมัน่โทรหา ซึง่

เปนเทคนิคท่ีไดมาจากงานวิจัยตางประเทศ ปวยเปนโรคไตระยะ

สุดทาย คนไขรับประทานอาหารอื่นไมไดนอกจากขาวตมเปลา ซึ่งก็

กินไดเพียงไมกี่คํา ตัวเหลืองดํา สีหนาเศรา กมหนามองตํา พูดนอย 

เห็นไดชัดวาคนไขรูสึกกังวลและกลัวตาย ลําดับการเขารับการผาตัด
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เพื่อทําการฟอกไตฟรียังมาไมถึง รอคิวอีกราวคร่ึงเดือน พี่เอกออก

เยี่ยมคนไขเคสนี้บอยคร้ัง โดยการออกเย่ียมแตละคร้ังพี่เอกไมไดมี

ทาทเีครงเครียดวาจะมากํากบัการใชยา แตจะแทรกการทบทวนการ

ใชยา ทบทวนพฤติกรรมการบริโภคโดยเฉพาะการกินเค็ม แทรกไป

กับการพูดคุย จนกระทั่งพบวามีการใชยาเกินขนาด (Over dose) 

และการบริโภคที่เปลี่ยนจากนําปลาไปเปนซีอิ้ว ซึ่งลวนแตสงผลตอ

การทํางานของไตทั้งสิ้น  

 ตาสะเทือน(นามสมมติ) บอกกับพี่เอกวา “กินยาไมได 

หงุดหงิด เหงื่อไมออก เบื่ออาหาร ยาเยอะต้ัง 12-13 เม็ด ทําไมถึง

ตองกินเยอะขนาดน้ี” พี่เอกพูดถึงยาแอนตาซิลพรอมกับสอน

นักศึกษาไปดวยวา “กินแอนตาซิลไมไดเพราะยาตัวนี้มีผลตอไต” 

 ตาสะเทือนกินขาวไมได ตองขอใหเมียตมขาวตมใหกิน แต

กก็นิไมไดมาก พีเ่อกจงึเลอืกจายวติามิน B1-6-12 ยาแกอาเจยีน และ

ยาไซโปรเฮบตาดีนซึ่งมีฤทธิ์แกแพและทําใหอยากอาหาร 

 ชวงแรกท่ีตาสะเทือนบนเร่ืองกินยาเยอะ พี่เอกยังคิดวา

เปนการบนตามปกติของคนไขอาการหนัก จึงบอกตาสะเทือนวา     

“ถาเปนพอผม ผมก็ใหกิน แตผมจะบอกพอตรงๆ วาถาพอไมกิน

อาการจะหนักกวาน้ี ยอมกินดีกวาไมกิน”

 ตาสะเทือนยังคงยาํ โดยบอกใหภรรยาไปเอาถุงยามา “ชวย

เอายาออกหนอย ยามนัหลาย(เยอะ)”  พีเ่อกหยบิยามาพิจารณาอยาง

ละเอียด แลวก็พูดดวยเสียงอันดังวา “ยากระตุนหัวใจ Digoxin 0.25 

mg  30 tab ตองลดขนาดยาลง ยาตัวนี้ตองระวังเปนพิเศษ กินวัน
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เวนวันหรือวันเวนสองวัน กินทุกวันเขาจึงอวก กินครึ่งเม็ดวันละครั้ง

ตอนเชาก็ได ขนาดยามันมากเกินไปเลยทําใหอาเจียน บางคร้ังตอน

จายยาถาคนไขเยอะก็ดูไมละเอียด ถาเภสัชอยูดวยก็ถือวาผิด ขนาด

ทีใ่หมามันเยอะ คนไตวายกินขนาดน้ีไมได ไปเปดตําราดูไดเลย เภสัช

ทุกคนตองรูวายาตัวไหนตองระวัง คนไขปรับยาเองในลักษณะน้ีนับ

วาคนไขฉลาด” ในกรณีนี้นับวาโชคดีที่คนไขโตแยง ใชยาดวยความ

รูสึกของตัวเอง ที่สําคัญคือเภสัชกรก็รับฟงและตรวจสอบจนพบขอ

ผิดพลาด 

 “คนไขรายนี้ถูกตัดสินจากหมอแลววาอยูไดไมเกิน 3 วัน 

แตก็อยูมาไดและรอฟอกไตดวยความหวัง” 

 จากกรณีของผูปวยรายน้ี ทาํใหพีเ่อกพูดถงึวธิกีารดูแลคนไข

แบบตดิตามใกลชดิ คอืเปน ‘ผูจดัการสวนตวัดานสขุภาพ’ ของคนไข 

โดยทบทวนรายละเอียดท่ีตาสะเทือนเคยบอกท้ังในวันนีแ้ละวันกอนๆ 

นําขอมูลมาประมวลกัน ตาสะเทือนเคยบอกวา “ตามองไมคอยเห็น 

มองเห็นไมชัด แสงแดดมองเห็นเปนสีสม” อาการดังกลาวตรงกับ

ตําราท่ีพี่เอกเคยรําเรียน “ตามตําราคือมีลมดัน ตามองไมชัดโดย

เฉพาะส ีเปนอาการของการกนิยาเกนิขนาด ตรงกับอาการทีต่าํราเคย

บอก แตเพราะไมคอยพบเลยมองขามไป ตองเปนคนท่ีมีความรู

ทางการแพทยชวยดแูล และรับฟงส่ิงทีค่นไขบอกแลวนํามาพิจารณา” 

 ความรูในตําราตองมีการทบทวนตลอด ยิ่งเคสแบบนี้พบ

นอยความระมัดระวังของบุคลากรทางการแพทยก็จะลดลง และถา

ตรวจพบชา อาการของโรคก็ยิ่งเพ่ิมขึ้น อาจกอใหเกิดโรคอื่นๆ ตาม
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มา เชนอาการเริม่แรกเปนเกาท กอนจะตดิตามมาดวยอาการของโรค

หัวใจ โรคไตติดตามมา ดังกรณีของตาสะเทือนซึ่งเปนเกาทมาตั้งแต

ป 2539 กอนจะเปนโรคไตในภายหลัง 

 การปรบัยาคนไขโดยเภสชักรตองอาศัยความเหน็ชอบจาก

แพทยกอนดวย ถาไมสามารถคยุกนัได การสัง่จายยากต็องเปนไปตาม

คําสั่งของแพทย

     

ยายคํา ผูปวยเบาหวานที่กลายเปนอัมพาตเพราะระบบ 

 “ยายคําเปนเบาหวาน นําตาลขึ้น 400 กวา ตอนนั้นความ

ดนักส็งูขึน้แลว แตทางโรงพยาบาลไมวาอะไร ยายคําเปนผลผลิตของ

ระบบ เปนผูพิการเพราะไดรับการดูแลไมดี นโยบายที่เนนแตการ

ปองกัน ไมสัมพันธกับความเจ็บปวยของชุมชน” พี่เอกบอกเลาขณะ

ออกเยี่ยมคนไข 

 ยายคําเปนอัมพาตตอนป พ.ศ.2551-2552 เพราะไมไดรบั

การดูแลรักษา ความดันของยายคําขึ้นสูงอยูหลายคร้ัง เม่ือไปโรง

พยาบาลก็ไดรับการตรวจวัดความดันกอนจะถูกปลอยตัวกลับบาน 

ไมไดรับคําแนะนําใหระวังหรือบอกวาเปนอะไร จนกระทั่งเสนโลหิต

ในสมองของยายคําแตก มีอาการมือชาและกระตุกทางซีกซายอยู

ตลอด    

 ครั้งหลังๆ ที่พี่เอกไปเยี่ยม ยายคําจะพยายามลุกเดินใหดู

วาถึงแมจะกลายเปนผูพิการแตก็หมั่นทํากายภาพบําบัด ยายคําขอ

รองพีเ่อกใหชวยเจาะเลอืดเบาหวาน ชวยวดัความดนัโลหติ ดวยความ
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รูสกึวาผลการตรวจเหลานีจ้ะสามารถบอกแกไดวาอาการของแกหนัก

จนเฉียดตายแบบคร้ังทีแ่ลวหรือไม พีเ่อกจะใหกาํลงัใจวา “ถาเจากนิ

ยาครบ หมั่นทํากายภาพบําบัด เจาก็จะดีขึ้นเอง” เร่ืองราวของยาย

คําเปนอีกหนึ่งเคสสะเทือนใจของพี่เอก เพราะแกไดรับความชวย

เหลือไมทนัจนตองกลายเปนคนพกิาร ทุกคร้ังทีม่าลงเย่ียมบานศรสีขุ

สาํราญ พีเ่อกตองไปพดูคยุและวดัความดนัโลหิตใหยายคาํ กรณยีาย

คาํจดัเปนเคสตวัอยางของหมูบานที ่อสม. มกัพดูถงึวาไมอยากใหเรือ่ง

ทํานองน้ีเกิดขึ้นอีก เมื่อพบตองรีบวัดความดันโลหิตและรีบสงตัว

คนไขไปโรงพยาบาลใหทัน 

     

ตาแมน ผูปวยโรคไต เฉียดตาย

 “ตาแมนเปนโรคไต เคยตายไปแลว 10 นาที เพราะตอนท่ี

อาการหนกั บอกใหไปฟอกไต (ผาตดั) กไ็มยอมไปเลยไดประสบการณ

การตายมา 10 นาที ตอนนี้ฟนกลับมาแลว อาการโรคไตก็ดีขึ้น” พี่

เอกเลาถึงตอนที่พบเคสเปนครั้งแรก

 “บางรายผาแลวหมอก็ยังไมแนใจในโอกาสรอด”

 ตาแมนเลาถึงนาทีชีวิตของเขา “ฟอกไตตอนเดือนมกรา 

ตอนนั้นเบลอไปหมด ตอบไมถูกวาจะตองทํายังไง กอนหนานั้นหมอ

เอกก็เตือนแลววาถาไมผาจะตาย ก็เถียงวาจะตายไดยังไง คนยังดีๆ 

จูจูหมอก็มาบอกวาจะตาย” 

 พีเ่อกเขาเยีย่มตาแมนขณะทีแ่กกนิขาวเยน็ เมือ่วดัความดนั

โลหิตปรากฏวาความดนัสงู หลงัจากพดูคยุไปสักพกัหนึง่ เม่ือวดัความ
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ดนัใหม กย็งัปรากฏวาความดนัโลหติยงัสงูอยู พีเ่อกจึงขอดถูงุยาของ

ลุงแมนกอนพบวายาลดความดันโลหิตหมด 

 “เคสน้ี วดัความดันถงึ 2 รอบก็ไมยอมลง โชคดทีีบ่านทีบ่าน

มียาความดันโลหิตสูงตัวที่ถูกกับคนไขเหลือติดบานอยูเม็ดหนึ่ง       

เปนยาที่พี่เอกเคยมาทิ้งไวให เพราะคนไขแตละคนจะมียาเฉพาะที่

เหมาะสมในการรักษา เราตองรูจักคนไข รูจักสังเกต ควบคูกับการดู

ประวัติการใชยา” พี่เอกลาลุงแมนก็ตอนที่เวลาปาเขาไปเกือบ 3 ทุม 

“ถาคนไขความดันไมลดเรายังกลับไมได” 

   หลังจากเย่ียมบานผูปวยโรคไตแลว พี่เอกก็เพิ่มเติมวา 

“เพราะวาคนไขเขาเอาความรูสึกวัด ถาสัญญาณชีพตําแตคนไขไมรู

สกึอะไรเขากไ็มไปโรงพยาบาล แตถาความดนัปกตแิตเขารูสกึปวดหวั

หรือเวียนหัวมาก เขาจะรูสึกวามันเปนอาการผิดปกติ เขาก็จะไปโรง

พยาบาลเองเลย” แมพีเ่อกจะพดูดวยอารมณแตกแ็ฝงดวยความเปน

หวงคนไข 

 พี่เอกพูดวาไมวาจะเปนเจาหนาที่ทางสาธารณสุขหรือคน

ทั่วไป ถารูจักสังเกตอาการแลวนําไปเช่ือมโยงกับความรูตางๆ ก็จะ

สามารถชวยเหลือคนอ่ืนได อยางกรณีของตาแมนซึง่พีเ่อกสังเกตเห็น

และเตือนใหไปโรงพยาบาลไดทันเวลา
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ปญหาจากการทํางานสองบทบาทท่ีเภสัชกรประจําโรงพยาบาล

ตองประสบ

 “การทาํงานหรือการดาํรงตําแหนงเภสชักรนัน้ ควบหนาที่

หลักๆ อยูสองบทบาท หนึ่งคือการจายยาในโรงพยาบาล ซึ่งถือเปน

หนาที่ที่ประชาชนทั่วไปรับรู เคยชิน แตอีกหนึ่งหนาที่ คือการทํางาน

กับคนไขนับตั้งแตออกจากระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัย การออก

เยีย่มบานคร้ังแรก กระตุนความรูสกึบางอยางเม่ือไดสมัผสักับชีวติคน

จริงๆ จากคนที่ไดชื่อวามีความรูเฉพาะทาง ทางการแพทยดานยา ก็

ทําใหตองเก็บเอาไปคิดและใครครวญถึงความสามารถและภาระ

หนาที ่วาตนสามารถจะทาํอะไรเพือ่ชวยเหลอืมนษุยตาดาํๆ จากความ

ทุกข จากความเจ็บปวย ดูแลรักษาเขาใหดีที่สุด” 

 สําหรับพี่เอก การดูแลคนไขนอกหองยาน้ันเปนงานที่หนัก 

เปนงานที่มีความสําคัญ เพราะ “เราสามารถใชความรูของเราชวย

ชวีติคนไขไวได  เพิม่ Survive คนไขได” ในขณะทีง่านในหองยาก็เปน

ภาระสําคัญท่ีตองกระทํา แมอาจจะมององคประกอบในชีวติคนไขไม

คอยแจมชัดก็ตาม เพราะความรูทางเภสัชก็ตองใชในการตรวจทาน

ความถูกตองของการจายยาในโรงพยาบาลดวย จึงยังเปนปญหาที่

ตกคางในใจของคนที่ทํางานชุมชนที่ยังตองชั่งนําหนักอยูเสมอ ซึ่ง

หมายรวมถึงเวลาที่จะเหลือใหแกครอบครัวยอมนอยลงไปดวย
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เดนชัย ดอกพอง 
โรงพยาบาลขุขันธ  อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

 การทํางานของเภสัชกรคนหน่ึงท่ีพยายามทําใหงานท่ีทํามี

ความละเอียด ประณีต ลึกซึ้ง พรอมๆ กับการขับเคล่ือนในเชิงภาพ

กวางสูชมุชนหมูใหญ  เปนจงัหวะกาวทีต่องพฒันาและหาคาํตอบรวม

กับเพื่อนรวมงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหงานนั้นดํารงตัวตนในฐานะ

อาชีพ ความรับผิดชอบ และความดีงาม

อําเภอขุขันธ

 อําเภอขุขันธพื้นท่ีทํางานของเภสัชกร (ปฐมภูมิ) เดนชัย 

ดอกพอง เปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ มีเขตพื้นที่ติดตอกับ

ประเทศกมัพชูา ประชาชนสวนใหญพดูภาษาเขมรได อกีสวนหนึง่พดู

ภาษาลาวหรือภาษาอีสาน ขุขันธจัดเปนอําเภอท่ีมีขนาดใหญ              

มีประชากรประมาณ 150,000 คน โรงพยาบาลขุขันธจึงเปน                

โรงพยาบาลประจําอําเภอที่มีขนาดกวางขวาง จํานวน 90 เตียง มี

แพทยประจําโรงพยาบาล 7 คน เภสัชกร 7 คน    

 ตลอดสองขางทางจากอาํเภอเมอืงศรสีะเกษสูอาํเภอขขุนัธ
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เปนทุงนากวาง คั่นแปลงนาดวยคันนาเล็ก ๆ ซึ่งใชแบงแปลงเพาะ

ปลูกและบอกอาณาเขตการจับจอง มีตนไมใหญและตนตาลใหเห็น

เปนระยะ ๆ สลับสายตาดวยสระขุดใหมหลายแหงกับหนองนําตาม

ธรรมชาติ พื้นที่นาเหลาน้ียังคงมีชาวนาเปนเจาของ ถึงแมจะไมมีเงิน

ทองมากมายนัก แตพวกเขากม็พีืน้ท่ีอนัเปนธรรมชาตงิดงามอยูในมอื 

เดนิทางประมาณ 50 กโิลเมตรดวยรถโรงพยาบาลกถ็งึตวัตลาดอาํเภอ

ขขุนัธ ตลอดทางคณุลงุคนขบัเลาเรือ่งเมอืงขขุนัธ แหลงทองเทีย่วและ

เรื่องราวของเภสัชกรเดนชัยใหฟงพอสมควร

 “เภสัชเดน ผมไมเคยเห็นแกหยุดทํางานเลย” 

 เมือ่ถงึตวัอาํเภอซ่ึงเปนตลาด คณุลงุชีใ้หดทูีต้ั่งโรงพยาบาล

ขุขันธหลังเกาซ่ึงปจจุบันกลายเปนศูนยแพทยชุมชน เลี้ยวซายออก

จากตลาดประมาณ 4 กิโลเมตรก็จะถึงโรงพยาบาลขุขันธ  

 กอนเขาสูการถอดบทเรียนติดตามการทํางาน ขอกลาวถึง

ความคิดของเภสัชกรเดนชัยท่ีเกิดขึ้นในชวงนี้(ตนเดือนกุมภาพันธ 

2553) ผานการบอกเลาของเจาตัวเปนการเร่ิมตน 

ความคิดที่เกิดขึ้นในชวงนี้ของเภสัชกรเดนชัย

 ตองการใหเกิดผลการทํางานในเชิงปริมาณ (Mass) เพราะ

ถงึแมวาการทาํงานชมุชน งานคุมครองผูบริโภค จะเปนงานทีม่คีวาม

ละเอียดออนตามสภาพการทํางาน แตปริมาณที่ตองมีเพิ่มมากขึ้น 

เพือ่ใหเพยีงพอตอความตองการของจํานวนประชากรก็เปนสิง่จาํเปน 

เชน โรงงานผลิตนําดื่มที่สะอาดไดมาตรฐาน ยิ่งมีปริมาณมากเทาใด 
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คนก็ยิ่งไดดื่มนําสะอาดมากขึ้นเทานั้น 

 “ผมมองวาบางคร้ัง Mass ก็จําเปน โดยท่ีไมละเลยคุณภาพ” 

 ตอการแสวงหาความรูเพือ่ใหเหมาะสมกับการทาํงานชมุชน 

ทําใหเภสัชกรเดนชัยรูสึกวา “ทฤษฎีหรือมุมมองจากระบบ

มหาวทิยาลัยใชไมไดทัง้หมดกบับรบิทชวีติจริง” เพราะรปูแบบวถิชีวีติ

ของชาวบานเนนเรื่องปญหาปากทองหรือปญหาท่ีขัดตอวิถีชีวิต

มากกวาแนวคิดทฤษฎีทางสุขภาพที่ใหญโตเขาใจยาก หรือสูงกวา

สภาพชีวิตจริงของพวกเขา ดังนั้นเภสัชกรเดนชัยจึงยังคนหาวิธีการ

หรอืมมุมองทีจ่ะกอประโยชนทีส่ดุตอการพัฒนางานชมุชนโดยเฉพาะ

ในพ้ืนที่อําเภอขุขันธ  

ตัวตนและสํานึกรักบานเกิดของเภสัชกรเดนชัย ดอกพอง

 บุคลิกทั่วไปท่ีเห็นไดอยางชัดเจนคือพูดเร็วดวยนําเสียงนุม

นวล ทาํงานเรว็ ปรบัการทาํงานใหเขากบัสถานการณตางๆตลอดเวลา  

เพราะตองอยูกับงานท่ีคาดการณรายละเอียดลวงหนาไมได เพราะ

ตองปฏิสัมพันธกับคนหลากหลายกลุมตลอดเวลา ไมวาจะกับเจา

หนาที่ในโรงพยาบาล เจาหนาที่งานสาธารณสุข เจาหนาที่สถานี

อนามยั  ผูนาํชมุชน ชาวบาน  กลุมผูประสานงานจากหนวยงานตางๆ 

แมงานสวนใหญจะมเีวลาใหเตรยีมตวัไมมากนกั  ดงันัน้กาเรยีนรูเพือ่

ใหสามารถทํางานท่ีมคีวามเปนพลวัตรตลอดเวลาจึงเปนโชคดีทีท่าํให

ไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

 “ผมเชื่อวาการทํางานคือเครื่องมือของการพัฒนาตนเอง
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และสรางสังคมที่ดี”

 “ผมไมคอยมีเวลาเตรียมตัว บอยคร้ังทีไ่ปถึงสถานท่ีนัน้แลว 

เขาขอใหชวยพูด ชวยใหความรู ผมมีเวลาเตรียมตัวแคไมกี่นาที แตก็

ตองทําใหทันและทําใหดีดวย”

 “ประสบการณ  การเรียนรูตอเนื่องจากเหตุการณตางๆ  

ทาํใหเราคดิและทาํไดเรว็ขึน้ พรอมรับกับสถานการณตางๆ ดขีึน้  เวลา

ทาํงานผมอยากต้ังเปาหมายใหสงูๆ ไวกอน ถามนัไมถงึเทากบัทีต่ัง้ไว

ก็ลดระดับลงมามันก็ยังอยูที่ 60-70 เปอรเซ็นต  ถาเราต้ังเปาหมาย

ไวตําหรือไมตั้งเลย  เราจะไดไมเทาไหร ไปไมถึงไหน”

 ดังนั้นความพรอมที่เกิดขึ้นจงึเกิดจากการส่ังสมตนทุน ทั้ง

ทุนความรูและทักษะการทํางาน เพื่อเตรียมตัวเองไวรับสถานการณ

ตางๆ  
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 พี่เดนหรือเภสัชกรเดนชัย เปนคนขุขันธโดยกําเนิด แมเม่ือ

จบการศึกษาในปแรกจะไดไปทํางานท่ีอําเภอเมืองจันทร และไดรับ

ใชชาตดิวยการเปนทหารเกณฑ 1 ป  จงึยายกลบัมาทาํงานทีบ่านเกดิ 

โดยหวังวาจะใชวิชาชีพของตนเพื่อทํางานชุมชน สรางรากฐาน สราง

องคความรูตางๆ ใหกับบานเกิด  เขามักจะตั้งคําถามกับปญหาตางๆ 

ทีเ่กดิข้ึนในชุมชนอีสานติดชายแดนแหงนี ้เขาเช่ือปญหาสวนใหญเกดิ

จากโครงสรางทางสังคม การเกษตรกรรมท่ีไมประสบความสําเร็จ 

ผลผลิตทางการเกษตรราคาถูก  ความยากจน การถูกเอารัดเอาเปรียบ 

การทํามาหากิน การดําเนินชีวิต ปญหาเหลานี้ลวนสงผลตอสุขภาพ

ของชาวบาน แมกระท่ังปญหาเร่ืองการขาดแคลนทุนการศึกษาของ

เด็กนักเรียนในหมูบาน ทําใหเภสัชกรเดนชัยและพี่เล็กผูเปนภรรยา

ไดจัดสรรเงินทุนสวนตัวเพื่อเปนทุนการศึกษาใหเด็กเหลานั้นทุกป 

สาํหรบัปญหาการใชยาไมถกูตองของชาวบาน เภสชักรเดนไมไดมอง

วาเปนเพราะคนไขไมปรบัพฤติกรรมตนเองหรือคนไขไมสนใจสุขภาพ

ตนเองอยางเดยีว แตเหน็วาปญหาเกิดจากความจาํเปนในวถิชีวีติและ

สภาพทางสังคมเศรษฐกิจที่บีบบังคับดวย  การหาทางแกปญหาจาก

ตนเหตุโดยยืนอยูบนความเขาใจวิถีชีวิตของชาวบานในชุมชนจึงเปน

โจทยที่ทาทาย  

 ปญหาพ้ืนฐานอยางหน่ึงในพ้ืนที ่ซึง่เภสัชกรเดนชยัพยายาม

สงเสริมใหชาวบานเกิดกระบวนการคิดที่ดีเพ่ือใชในการแกไขปญหา 

คือ ปญหาดานการเกษตร โดยการสรางเครือขายเกษตรอินทรีย 

เปนการรวมตัวชาวบานที่เขมแข็งขึ้นทุกป กระท่ังพัฒนาไปสูการ

ทํางานเครือขายสุขภาพดานอื่นๆ   
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พลังเครือขาย

 พลงัเครอืขายเกษตรกรรมเกดิขึน้ไดจากการทาํงานรวมกัน

ของทีมนักวิชาการที่เปนลูกหลานชาวขุขันธ ที่ไปหนุนเสริมใหเกิด

เครือขายการทํางานสุขภาพเชิงรุกที่มั่นคง พลังเครือขายนอกจาก

เภสัชกรเดนชัย ยังประกอบไปดวยผูทีมงานอยางคุณอารี บุตรสอน 

นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอขุขันธ คุณจุไร

รัตน ใยเมือง และคุณสุพิศ วงศปลั่ง เครือขายที่เกิดขึ้น ไมเพียงจะ

สรางพลังใหตวัเครือขายเอง หากยังสรางพลังใหกบัคนทํางานอีกดวย 

เมื่อชาวบานรวมตัวกันเปนรูปธรรมชัดเจน การเขาไปสนับสนุนกลุม

เครือขาย  โดยเฉพาะในเรื่องการอยูการกินที่มีความสัมพันธกับ

สขุภาพ  เชน การทาํเกษตรอินทรียใหชาวบานไดนาํไปใครครวญ แลก

เปล่ียนเรียนรู  เพือ่เปนประโยชนตอการพ่ึงพาตนเอง จงึเกิดขึน้อยาง

ตอเนื่อง

 เภสัชกรเดนชัยมองวา การใชตัวบุคคล ตัวสถาบันเปน

สญัลักษณของงานชมุชนในอาํเภอขขุนัธเพยีงลาํพงั ไมอาจทาํใหงาน

บรรลุผล แตยังตองการความรวมมือจากหลาย ๆ ฝาย หลากหลาย

องคกร ทั้งเรื่องขององคความรูในการทํางาน เรื่องของการประสาน

ความเขาใจสูชุมชน

 ในงานเภสัชปฐมภูม ิไมไดมุงมองเพียงแคเร่ืองของงานปฐม

ภูมิดานยา แตตองมองลึกไปถึงสุขภาพองครวมของคน เภสัชกร

เดนชัยกลาววา “เมื่อคนสุขภาพดี การใชยาก็จะลดลง” ดังนั้น         
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การสรางเสริมสุขภาพจึงตองสรางในวิถีชีวิต

 

งานที่ทําเต็มตัว คือ ‘เภสัชชุมชน’ นอกหองยา 

 เภสชักรเดนชยั จะสนบัสนนุการใชสมนุไพรใหมคีวามความ

หลากหลายในชุนชน โดยเปนผูใหคําปรึกษา สนับสนุนใหมีการใช

สมุนไพรควบคูไปกับยาแผนปจจุบัน 

 “เมือ่สงเสรมิชาวบานใหใชสมนุไพร เรากต็องชวยเขาใชดวย 

เอามาใชเปนผลิตภัณฑในโรงพยาบาล เชื่อมกับงานชุมชนที่ตองการ

ใหเขาใชยาสมุนไพรในการดูแลตนเอง ลดการใชยาแกปวดท่ีอาจเปน

อนัตรายตอไต ถอืเปนการคุมครองผูบริโภคเชนกัน งาน PCU (หนวย

บรกิารปฐมภูม)ิ ไมจาํเปนตองไปน่ังประจําอยูทีส่ถานีอนามัย พยายาม

มองเช่ือมโยงกัน เชน เราเอาสมุนไพรมาใชในศูนยแพทยแผนไทย หรอื

เอาเคสสเตียรอยดที่ติดยาแลวมาลงระบบไฟลขอมูลคนไข เพื่อใช

ประกอบการรักษา การจายยา เปนการชวยกันระวังไปดวย”

  

งานคุมครองผูบริโภค  

 สําหรับงานคุมครองผูบริโภค เภสัชกรเดนชัยมองวาเปน

งานใหญมากสําหรับตัวเอง เพราะยา อาหาร เครื่องสําอาง และ

ผลิตภัณฑสุขภาพ เปนปจจัยท่ีจําเปนตอชีวิตประจําวันซึ่งมีราย

ละเอียดปลีกยอยมาก นับตั้งแตการผลิต การขนสง การวางจําหนาย 

การซื้อขาย ความรูของผูผลิต ความรูของผูบริโภค ซึ่งสวนใหญไม

ทราบถึงอันตรายที่แฝงมากับผลิตภัณฑเหลานี้ 
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 ตลาดสด 

 ตลาดสดอําเภอขุขันธเปนแหลงกระจายสินคานานาชนิด 

ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคที่อยูในความรับผิดชอบของเภสัชกรเดนชัย 

การดแูลความปลอดภยัของอาหารและผลติภณัฑเหลานีจ้งึนบัวาเปน

เรือ่งใหญ  “ตลาดเปนเร่ืองยากมากๆ ถาทาํจริงๆ ตองใชคนเยอะ เปน

เรื่องละเอียด”

 เราเริม่เดนิสาํรวจตลาด อยางแรกทีเ่หน็คอืเสนขนมจนีหรอื

ขาวปุน ตองไมฟอกสีหรือใสสารกันบูด สวนปลาเค็มแยกถุง ผูผลิต

ชอบใสสีแดงๆ จึงจะขายได แตเดิมใชสีจากพืชสมุนไพร แตปจจุบัน

กลับเปลี่ยนมาใชสีผสมอาหาร เภสัชกรเดนชัยกลาววา “พวกนี้เรา

ตองดูใหสวนผสมปลอดภัย เร่ืองสีจะหามเขาใสก็ไมได เพราะถาไม

แดงอยางที่เห็นหรือปลอยใหสีของปลาเปนไปตามธรรมชาติของมัน

ก็จะขายไมได” สําหรับอาหารจําพวกกะป นําพริก ผักดอง หนอไม

ดอง ตองระวังสารกันบูด สารฟอกขาว พวกนําสมสายชูตองมี

เครื่องหมาย อย. ชั้นไขมันในเนื้อหมูก็ตองดู ถาพบไขมันนอยกวา 1 

เซนติเมตร แสดงวาอาจมีการใชสารเรงเนื้อแดง สวนประเภทพืชผัก

นั้นเภสัชกรเดนชัยยอมรับวายังไมปลอดสารพิษ”

 ระหวางท่ีเดินในตลาดจะสังเกตเห็นวาพอคาแมคาไมไดมี

ความเกรงกลวั หรอืตืน่ตกใจตอการมาเภสชักรเดนชยัแตอยางใด ซาํ

ยังหยิบยื่นผลิตภัณฑสินคาสดแหงหนารานแสดงใหดู พรอมพูด

อธิบายดวยภาษาอีสาน เชนแมคาปลาเค็มผูหนึ่ง “ถาไมใสสีอยางนี้
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ขายบได” เมือ่ถามเภสัชกรเดนชยัวา “ทาํไมเขาดชูนิกบัการมาของพี ่

ซึ่งดูคลายเปนการมาจับผิด ทําไมเขาจึงไมกลัว” ก็ไดรับคําตอบวา 

“เรามาชวยเขาทําใหถูกตอง ไมใชมาจับเอาเปนเอาตาย ตองดูใหเขา

กับวัฒนธรรม อะไรอะลุมอลวยไดก็ทํา” 

 ในตลาดมีหองตรวจมาตรฐานดานอาหารตางๆ รวมอยูดวย 

และมีตาช่ังกิโลท่ีไดมาตรฐานต้ังไว เพ่ือปองกันการโกงตาช่ัง มีการ

ตรวจรานอาหาร รานกวยเต๋ียว ปละ 2 คร้ัง ตรวจหาบอแรกซใน       

ลูกช้ินตรวจจานชามและผาเช็ดมือเพ่ือหาเช้ือรา ตรวจหมอกวยเต๋ียว

เพ่ือหาสารตะก่ัว เม่ือไมพบสารปนเปอนและความสะอาดไดมาตรฐาน

จึงจะมอบเคร่ืองหมาย Clean food Good test ใหทางราน

การจะทําใหอาหารหรือขนมอันตรายหมดไปทันทีจากรานชําที่มีอยู

มากมายในหมูบานน้ัน เภสัชกรเดนชัยยอมรับวาเปนเรื่องที่ยากมาก 

ตองคอยๆ ทาํคอยๆ ดาํเนินการ เพราะขนมหลายๆ อยางอยูในความ

คุนเคยของชาวบาน บางอยางทําขึ้นในหมูบานแลวนํามาฝากขาย 

พวกขนมแหงที่มากับคนขายขนม ก็ตามจับยาก พวกเคร่ืองสําอางที่

มีอยูมากมายหลายแพ็คเกจก็ไมมีการรับรองจาก อย. ดวยความที่

ราคาถูกจึงเปนที่นิยม

 ในกรณีความผิดที่มีอันตรายรายแรงตอคนไข เภสัชกร

เดนชัยจะไมมีการอะลุมอลวย “รถเรขายยา ตองทําคูกับตํารวจ ให

เขาชวยกักรถให เราจะเช็คตามกฎหมายยา แตรถขายยาเขาจะมี

เทคนิคจอดรถไกล หางจากรานชําที่เอามาสงขาย เพราะกลัวรานชํา

จําทะเบียนรถได”  
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 รานขายยา และคลีนิก

  “คลินิกแพทย คลินิกพยาบาลออกตรวจปละคร้ัง อําเภอ

ขุขันธมีคลินิกแพทย 5 แหง สถานพยาบาล 9 แหง รานขายยา 10 

แหง ปญหาที่เจอคือพบยาลดความอวน ยาดานความงาม” 

 “คลินิกผดุงครรภแหงหนึ่งในพื้นท่ีเราเคยตรวจสอบเรื่อง

การใชยาผิด เกิดผลเสียตอคนไข เราเอาเร่ืองเลยนะ เราจะใหปดแต

จังหวัดขอใหอะลุมอลวย เลยตกลงใหเขาจายคาชดเชยแกคนไข 

50,000 บาท ซึ่งกรณีนี้เขาสูกระบวนการยุติธรรมดวย สําหรับคนไข

ยังมีอาการไมปกติจนทุกวันนี้”    

 เครื่องสําอาง 

 เครือ่งสําอางท่ีโฆษณาวาทาํใหผวิขาวข้ึนซึง่มอียูจาํนวนมาก

ในทองตลาด สวนใหญมี ไฮโดรควิโนน ปรอท กรดวิตามินเอเปนองค

ประกอบ ชวยทําใหผิวขาวเร็ว แตหากใชไปนานๆ จะทําใหหนาบาง

และเปนฝาถาวร  

 “เราดําเนินการแรง มีการจัดการสินคาพวกนี้อยางจริงจัง

ไมนาหวง แตหวงพวกดือ้ขายมากกวา เพราะเขาทาํมาหากนิเอากาํไร

ครั้งหน่ึงไมมาก แตมีคนไดรับอันตรายจํานวนมาก ไตพัง มีสารสะสม

เรื้อรังเกิดขึ้นในรางกาย”

 ครั้งหนึ่งมีการตรวจจับรานเครื่องสําอางใหญในตลาด ถือ

เปนเรื่องใหญตองเตรียมการเปนอยางดี มีการตรวจ มีเตือนและขอ

ใหหยดุขาย แตยงัไมยอมปฏิบตั ิจงึตองนําเจาหนาทีห่ลายฝายรวมท้ัง
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เจาหนาที่ตํารวจเขาจับกุม ยึดผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางอันตรายเหลา

นั้นจากทางราน “รานในตลาดก็เคยยึดเครื่องสําอางเขาไป 20,000 

บาท ผมเตือนเขาแลว 2 คร้ัง เพราะถาปลอยใหขายแลวทําใหเปน

อนัตรายตอผูอืน่ คณุจะรบัผดิชอบไหวหรอื แตอกีแงมมุหนึง่ทีต่องอยู

ในชุมชน ผมมาตลาดก็ไมกลาเดินผานหนารานเขาเลย เราตอง

กระจายความเสี่ยง การจับยึดเปนเรื่องใหญ เราตองเอาเจาหนาที่มา

หลายฝายเขาทําการยึดพรอมกัน” แสดงใหเห็นวาแมจะเปนคนใน

พืน้ทีท่ีเ่อือ้ตอการทาํงาน แตการทาํงานทีต่องจบักมุผูกระทาํผดิทีเ่หน็ 

ๆ กันอยู ก็ทําใหผูปฏิบัติหนาที่รูสึกอีลักอีเหลื่ออยูไมนอย

 

 โรงงานผลิตนําดื่ม  

 เรื่องนําดื่มเปนเรื่องสําคัญเพราะภาคอีสานขาดแคลนนํา 

โดยเฉพาะนําสําหรับการบริโภค 

 “นําดื่มในชุมชนมี 6 แหง เขาก็อยากใหเราตรวจอยูแลว 

เพราะนําที่ผานการตรวจจะขายไดดี มีการรับรองแลว” 

 หลักการคือ “การกรองนําตองสะอาด ตองลางอุปกรณ

ทั้งหมด แตสวนใหญไมไดลาง นั่นแหละที่เปนปญหา” 

 โรงผลตินาํด่ืมแหงหนึง่เกดิขึน้จากแรงผลกัดนัของเภสชักร

เดนชัยในฐานะศิษยเกาคือโรงผลิตนําดื่มโรงเรียนขุขันธ  

 “นาํดืม่เนนทีเ่ดก็ ในโรงเรยีนมนีาํอดัลมขอใหเลกิเลยไดไหม 

เครือขายชมุชนชวยดวย ทาํทีโ่รงเรยีนขขุนัธไดเพราะเปนโรงเรยีนเกา

ของผมเอง ราคาถกูกวาขางนอก ภมูใิจสามารถทาํใหเขาสรางโรงงาน
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นําดื่ม รองบประมาณอยูครึ่งปไดมา 400,000 บาท จังหวัดมาตรวจ 

2 รอบก็ใหผาน”

 “ตูโคกแตไมมีโคก เราขอใหเอาออก” เภสัชกรเดนชัยพูด

ดวยความภูมใิจในผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีเริม่จากจุดหนึง่กอนแลวกําลงั

พยายามกระจายใหเกิดผลในทุกพื้นที่ ดังที่เภสัชกรเดนชัยพูดถึงวา

เขาหวังผลเชิงปริมาณ จากแหงหนึ่งที่ทําไดเขาก็หวังใหเกิดผลในทุก

โรงเรียน ถาทุกโรงเรียนปลอดนําอัดลมจะเปนเรื่องที่ดีมาก 

 “กอนหนานี้เคยมาตรวจสารตะกั่วในเครื่องกรองนํา

โรงเรียนแลวเจอก็เลยยกเลิกเคร่ือง” นับเปนขอตอที่สําคัญ
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 ไดมีโอกาสพูดคุยกับอาจารยผูดูแลการผลิตนาํด่ืมในโรงเรียน 

และพูดคุยกับนองนักเรียนท่ีเปนตัวหลักในการทํางานผลิตนํา นอง

สามารถใหขอมูลการผลิตนาํด่ืมไดอยางถูกตองตามข้ันตอน โดยแบง

เวลาชวงพักตางๆ มาชวยอาจารย ซ่ึงนอกจากจะสามารถใชด่ืมใน

โรงเรียนไดอยางปลอดภัยแลว ยังสามารถสงขายขางนอกไดอีกดวย 

แตยังเปนรูปแบบท่ีไมใหญโตนัก เพราะเปนกิจการภายในโรงเรียนท่ีมี

จุดประสงคเพ่ือใหนักเรียนมีนาํสะอาดไดมาตรฐานด่ืมกินกัน 

 ขณะเขาตรวจโรงผลิตนาํด่ืม เภสัชกรเดนชัยก็ใหคาํแนะนํา 

“จุดลางมือ เรื่องผาเช็ดมือยังไมโอเค ที่ลางถังตองเอาออกจากหอง

บรรจุนาํ หนาตางภายในหองบรรจุนาํเปดได ผมยงัมองวาโอเคเพราะ

อากาศรอนมาก” นอกจากนั้น ในฐานะศิษยเกา เภสชักรเดนชัยยัง

รบัฟงปญหาในโรงเรยีน เชน เรือ่งทนุการศกึษาของนกัเรยีนเรยีนดแีต

ขาดแคลน ซึง่เภสัชกรเดนชยัและภรรยาเปนผูใหการสนบัสนนุอยูทกุ

ปทั้งระดับชั้นประถมและชั้นมัธยม 

 แมความพยายามใหมกีารเลกิจาํหนายนาํอัดลมในโรงเรยีน

จะยาก  แตเภสัชกรเดนชัยก็สามารถทําได ตามมาดวยคําถามที่ถาม

วาทําไดอยางไร

 “ทําหนังสือแจงไปกอนตอนแรกวา ขอใหในโรงเรียนตางๆ 

เลิกจําหนายนําอัดลม จากโรงเรียน 100 แหง มีสักคร่ึงหนึ่งที่ปฏิบัติ

ตามก็ยังดี เราชวยดูแลปญหาตางๆ ที่เก่ียวของไปดวย งานในชุมชน

ตองคลุกในพื้นที่ เดินตามสายบริหารอยางเดียวทําไมได เชนเรื่องนํา

ดื่มตองดูตนตอสายการผลิต ความรูพวกนี้ไมเคยหยุดนิ่ง เคลื่อนไหว
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ตลอด ตอนป พ.ศ. 2550 ที่ทําเร่ือง KM เร่ืองไขเลือดออก ตอนนั้น

หลังจากประชุมประชาคมแลวรูสึกจะไปตอไมถูกในขั้นตอน SWOT 

Analysis เลยตองไปดูตวัอยางท่ีอืน่ทีเ่ขาประสบความสําเร็จ จงึทําให

มองเห็นทางมากขึ้น ตอนนี้พอเราเห็นปญหาเราก็จะรูแลววาตองทํา

อยางไร แตวาปจจัยและสถานการณหลายๆ อยางมันไมไดเอื้อให

สามารถทําตามที่คิด บางครั้งเชิงปริมาณก็เปนสิ่งที่ตองการ (เอา

จาํนวนมากไวกอน) เชนจาํนวนโรงผลตินาํดืม่ทีส่ะอาดไดมาตรฐานใน

โรงเรียน ปรมิาณรานคารานอาหารท่ีสะอาด ซึง่หากมองจุดเล็กๆ เรา

กจ็ะเหน็วาการดทูลีะแหงเปนเรือ่งของเชงิคณุภาพทีเ่ขามรีายละเอียด

ของเขา แตถาดทูัง้หมดเราก็อยากไดจาํนวนดวย ยิง่มโีรงผลิตนาํดืม่ที่

ตรวจสอบแลวสะอาดเยอะ เด็กกจ็ะยิง่ไดดืม่นาํทีส่ะอาดมากขึน้ดวย”

การทําวิทยุชุมชน  

 “ถาชาวบานเขาเห็นวามันเปนไฟ เขาจะตระหนักถึง

อันตรายและเอามันออกไปจากตัวเอง”

 การจัดรายการหรือสรางสปอต (Spot Announcement ) 

วิทยุชุมชน เปนอีกชองทางหน่ึงท่ีจะใชส่ือสารเพ่ือใหความรูและมุงให

เกิดการกระตุนเตือน บอกซาํ ยาํใหเห็นโทษของสารอันตรายตางๆ ท่ี

แอบแฝงมาในอาหาร เคร่ืองสําอาง และขนมหลากหลายประเภท ท่ี

ยังมีจําหนายอยูในตลาด ในรานชํา รวมถึงรถเรขายยาขายของ ท่ีไม

สามารถติดตามปราบปรามไดหมด ดวยหวังใหตัวผูบริโภคเองตระหนัก

รู ตระหนักถึงอันตรายท่ีจะเกิดแกตนหากรับสารพิษเหลาน้ีเขาไป  
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ดังนั้นแลวการยําเตือนและใหความรูอยางมีศิลปะ การเปนวิทยากร

โดยใชภาษาเปนกันเอง การจัดรายการวิทยุ การทําสื่อสิ่งพิมพออก

จายแจก ตลอดจนการใหคําอธิบายแกคนไข แก อสม. หรือกับชาว

บานทั่วไป จึงเปนยุทธวิธีที่เภสัชกรเดนชัยใช ชุมชนและชาวบานนั้น

จะใหความสําคัญกับส่ือ จึงตองทํารายการวิทยุที่เขาถึงทั้งสัญญาณ

และภาษาท่ีใชใหไดมากที่สุด บางคร้ังเอา Laptop ไปเปดใหดูเลยวา

ยาตวัไหนอนัตราย เครือ่งสาํอางตวัไหนอันตราย เพือ่ใหเหน็ภาพจริง

ทุกครั้งที่มีการประชุมยอยตางๆ ที่เปนกิจกรรมเกี่ยวกับชาวบาน 

เภสัชกรเดนชัยจะบันทึกเสียงการประชุมจาก Laptop ของตนเอง 

ซึ่งมี Sound Card (ซอฟแวรบันทึกเสียง) อยูแลว ถายทอดออกวิทยุ

ชุมชน เพื่อใหชาวบานไดทราบความคืบหนาตลอดการทํางาน เชน 

งานของกลุมเกษตรยอย กลุมเกษตรอินทรีย เพื่อใชเพิ่มเทคนิคหรือ

แลกเปลี่ยนความรูเอาไปใชพัฒนางานของตนเอง  

ยา 

 งานดานยาท่ีเภสัชกรเดนชยัพยายามทําอยูเปนการทํางาน

ทัง้ดานยาแผนปจจบุนั คอื การจายยาในหองยาโรงพยาบาล การดูแล

เรื่องยาใหสถานีอนามัย โดยเฉพาะยาเบาหวาน ยาความดันโลหิตสูง 

กับงานดานยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพร เภสัชกรเดนชัยจึงแก

ปญหาดวยการสงเสริมการใชสมุนไพรในโรงพยาบาลและท่ีสถานี

อนามัย 
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 ยาสมุนไพร 

 สมุนไพรที่สนับสนุนใหสถานีอนามัยใช เภสัชกรเดนชัย

กลาววา “ตองปลอยใหเกิดความหลากหลาย ทั้งตัวยาและรูปแบบ

การนํามาใช โดยเราจะสนับสนุนงบประมาณอบรมทางวิชาการเร่ือง

ของสมุนไพรตัวที่ไดผลดี ในแงการขายใหชาวบานหรือตลาดยา

สมนุไพร คดิวาตองปลอยใหหลากหลายเพ่ือไปตอสูกับยาแผนปจจุบนั 

ใหผูซือ้เปนคนเลือกตามระบบตลาด เพราะบรบิทอสีาน บรบิทขขุนัธ 

ยังมีหมอพื้นบานอยูเยอะ เยอะที่สุดเปนหมอยาสมุนไพร หมูบานละ 

1-2 คน หมอเปา หมอจัดกระดูก หมอตําแย” 

 “ในขณะเดยีวกนั เรากพ็ยายามเนนเรือ่งการใชสมุนไพรซึง่

ปลอดภัยกวา ผมเปนหัวหนาศูนยแพทยแผนไทยที่นี่ดวย การใช

สมุนไพรจะปลอดภัย เปนผลิตภัณฑจากชาวบาน และเราก็ควบคุม

การผลิตเอง ใชความรูทางสมุนไพรไปดูแลเขา ใหมีวิธีการผลิตที่ถูก

ตองตามหลักวิชาการภายใตบริบทของตัวชาวบานเอง มีกลุมรักษ

สมุนไพรอยูที่หมู 4 สงสมุนไพรมาขายใหเรา”

 หัวหนางานแพทยแผนไทย 

 การใชยาสมุนไพรนั้น เภสัชกรเดนชัยมองวาเปนการทําให

ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได ทั้งการรักษาโรคและเยียวยาตนเอง 

สามารถพ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกิจ เพราะพืชที่ผานการปรับเปล่ียน

หรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑทางสุขภาพนั้น ลวนมีอยูในชุมชนจํานวน

มาก เชน ขมิ้นชัน กลาวไดวาเปนการดึงสมุนไพรในชุมชนขึ้นมาใชใน

โรงพยาบาล โดยผานการตรวจสอบรับรองของเภสัชกร โดยเภสัชกร
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เดนชัยมองวา เราปลอยใหการใชสมุนไพรของชาวบานหลากหลาย 

โดยเราเปนผูดแูลดานความปลอดภัย โดยลึก ๆ  แลวใหนยัวาสมนุไพร

เปนการดูแลเบื้องตนที่มนุษยมีมาชานาน และชาวบานรูจักสมุนไพร

ที่เขาใชเปนอยางดีอยูแลว อีกทั้งสมุนไพรมีความเปนธรรมชาติอยูใน

ตัวเอง เพียงแตตองดูแลรูปแบบการนํามาใชใหเหมาะสม   

 นอกจากการใชสิ่งที่มีอยูในชุมชนใหเกิดประโยชน เกิด

เปนการแพทยทางเลือก งานแพทยแผนไทยยังดึงชุมชนเขามามีสวน

รวม เพื่อใหเกิดการพึ่งพาตนเองอีกดวย  

 ดึงชุมชนเขามามีสวนรวม

 งานแพทยแผนไทยดําเนินการไปพรอมๆ กับการเขามา

เกี่ยวของของเด็กๆ บนรากฐานความคิดและวิธีที่เภสัชกรเดนชัยเลา 

“เอานักเรียนมาอบรมการนวด ใหไปนวดตายายท่ีบาน เปนการสราง

ความอบอุน ความใกลชดิในครอบครวัไปดวย กอนนวดจะฝกใหมกีาร

นัง่สมาธกิอน การสอนใหลกูหลานนวดตายายท่ีบาน ทาํใหไมตองเสยี

เวลามานวดถึงโรงพยาบาล เด็กปจจุบันก็ถูกแยกออกจากครอบครัว 

เด็กสมัยนี้คิดอะไรสั้นๆ ตื้นๆ  ขั้นตอนการฝกนวดมีการบรรยายดวย 

เด็กที่เอามาฝกนวดเปนเด็กมีปญหา เปนเด็กโดดเรียน เลยเอามาเขา

กจิกรรม เปนการชวยเหลอืโรงเรยีนทางหนึง่ ใหชมุชนอบรมดแูลเดก็ 

สรางความผูกพันในครอบครัว สรางสุขภาพองครวมท้ังกายใจให

ชุมชนผานครอบครัว” 

 “ไมใชวาเราเปนเภสัชตองมุงเอายาไปรักษาเขาอยางเดียว 

ไมใชวาชาวบานปวดหัวเราก็เสนอยาพาราให การดูแลรักษาตนเองจะ
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ทําใหไมตองกินยา ควรทําในบริบทท่ีทําใหเขาสามารถดูแลตนเองได”

 สําหรับการจัดใหมีการพบปะเพื่อทบทวนความรูของหมอ

พื้นบานในพื้นที่ มีการทําปฏิญญากันไววาตองจัดปละ 1 ครั้ง เพื่อ

เปนการแลกเปลี่ยนความรูระหวางหมอพื้นบาน และเปนการสาน

สัมพันธระหวางผูสูงอายุในหมูบาน

 “โอทอ็ปชมุชน (หนึง่ตาํบลหนึง่ผลติภณัฑ) ใชเวลากอสราง

สนับสนุนอยู 5 ป กวาจะเปนรูปเปนราง เพื่อสงเสริมการใชสมุนไพร

ของชุมชน”

 บรรยากาศในศูนยแพทยแผนไทย โรงพยาบาลขุขันธ จะมี

ผูมาใชบริการทุกวัน ทั้งอบสมุนไพรเพ่ือความงาม มีการใชสมุนไพร

เปนยาในการดูแลหญิงตั้งครรภ เรียกวา การทับหมอเกลือ เปนการ

ใชสมุนไพรประคบทองผูหญิงที่เพิ่งคลอดใหมๆ ซึ่งเพ่ิงจะมีการนํา

เสนอผลงานแกเจาหนาที่แพทยแผนไทยจากอําเภอตางๆ ที่มาเย่ียม

ชมการทํางาน 
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 “การศึกษาการจัดการ สเตียรอยด เครือขายชุมชนบาน

ศรีตระกูล อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ”  

 เก็บขอมูลเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ของ

เภสัชกรเดนชัย ดอกพอง ไดรับรางวัลดวยสามารถสะทอนความเปน

จริงจากชุมชน วาความเขาใจหรือความรูเร่ืองการใชยา ยังไม

สอดคลองกบัความรูหรอืวถิชีวีติแบบชาวบาน ทาํใหเกดิอนัตรายจาก

การใชยา

 สเตียรอยด (Steroids) ทําใหติดยาได ผลท่ัวไปทําใหคน

นอนหลับได ไมปวดเม่ือย ทานขาวได แตกดักระเพาะ ทาํใหเกดิภาวะ

บวม ช็อค  สเตียรอยดมักผสมอยูในยาลูกกลอน พบในสถานบริการ

ทางการแพทย คลนิกิกระดูกและขอ (ในภาวะทางสังคมท่ีเงินมอีาํนาจ 

บางครั้งบุคลากรทางการแพทยก็ใชสเตียรอยดสรางรายได) ในยาลูก

กลอนสมุนไพรทั่วไป 

 คนไขทีร่บัสเตยีรอยดนัน้ จะใชระยะเวลานานจงึจะเหน็ผล

จากการสะสมรายแรง 

 “คนไขเคยรับสเตียรอยดมาตลอด พอมาโรงพยาบาลเกิด

อาการช็อคเพราะขาดยา แตไมกลาบอกเจาหนาที่ วิธีแกเลยตองให 

อสม. กบัสถานีอนามัยในชุมชนชวยคัดกรองคนไขกอน โดยมีแบบคัด

กรองคนไขสเตยีรอยดจากชุมชน ต.ศรีตระกูล สอ.บานโนน เปรียบ

ไปแลวตดิสเตียรอยดกเ็หมือนติดยาบา ขายอยูตามรานในตลาด ผสม

กับตัวยารูปแบบตาง ๆ ทั้งยาลูกกลอนปนผสม นํามนตก็มีหยดลงไป 

ตองเจาะจงเคส มาซักประวัติเพิ่มที่โรงพยาบาล ตองระวังเร่ืองช็อค 
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ปญหาเกื่ยวกับไต”      

 ผลการศกึษาในตาํบลศรตีระกลู พบผูปวยทีม่ปีระวตัสิงสยั

ไดรับสเตียรอยดจํานวน 137 คน ไดรับการคัดกรองท่ี สอ.บานโนน 

78 คน  เจาหนาท่ี สอ. คดักรองคนไขทีม่ภีาวะคุชชิง่ สงตอโรงพยาบาล

ขุขันธ 4 คน อายุรแพทยวินิจฉัยวามีภาวะคุชชิ่ง 2 ราย ภาวะตอม

หมวกไตบกพรอง 1 ราย และมีทั้งสองอาการจํานวน 1 ราย 

ตรวจเยี่ยมใหคําปรึกษา 24 ชั่วโมง แก PCU (สถานีอนามัย)      

เรื่องยาเรื่องโรคในชุมชน 

 PCU ที่เภสัชกรเดนชัยดูแลมี 5 แหง จาก 26 แหงในตําบล

หวยเหนือ อําเภอขุขันธ 

 งาน PCU ที่เภสัชกรเดนชัยทําอยูกับสถานีอนามัยนั้น เปน

งานดแูลเรือ่งยา งานจายยาแกผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติ

สงู ซึง่โดยปกติเภสัชกรจะไมอยูประจําทีส่ถานีอนามัยตลอดเวลา แต

ยาเหลาน้ีเปนยาท่ีมคีวามอันตรายและข้ึนกับอาการท่ีเปลีย่นแปลงได

ของคนไข “การมาจายยาเบาหวาน ยาความดันโลหิตสูง เราตองลง

มาดูเพราะเปนยาอันตราย บวกกับการจัดอบรมความรูใหดวยเปน 

ระยะๆ” นอกจากเรือ่งของยา กเ็ปนงานทีต่อยอดมาจากงานคุมครอง

ผูบริโภคและงานที่ประสานมาจากงานโรงพยาบาล 

 งานการใหคําปรึกษา ตรวจเยี่ยมการใชยาของเภสัชกร

เดนชัยในสถานีอนามัย เปนเร่ืองของการตรวจดูหองยา ตรวจดูการ

จายยา ตลอดจนการทํางานดานยาทั่วไป 
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 ที่ PCU หวยเหนือ (สถานีอนามัยหวยเหนือ) คนไขมารอ

เภสชักรเดนชยัจาํนวนมาก เมือ่เดนิทางมาถงึ เภสชักรเดนกน็าํลิน้ชกั

ยาใชบอย จําพวกยาเบาหวาน ยาความดันโลหิต ตั้งไวที่โตะจายยา 

เกิดปญหาขึ้นเล็กนอยกับเครื่องพิมพฉลากยาของ PCU นี้ เภสัช

เดนชัยจึงใชวิธีเขียนชื่อยาลงบนฉลากหนาซอง ซึ่งเปนเร่ืองที่เขาให

ความสําคัญอยูแลว และกําลังสนับสนุนใหเภสัชกร เจาหนาที่

สาธารณสุข บุคลากรทางการแพทยในหนวยบริการเอกชนเขียนช่ือ

ยาสามัญบอกคนไขทุกคร้ัง เพื่อใหคนไขสามารถนําชื่อยาตัวที่ตนเอง

ใชอยูไปเทียบเคียงกับการรับยาจากท่ีอื่น หรือกับตัวยากอนหนา ทั้ง

ยังสามารถจดจํารายละเอียดการใชยาจากช่ือยาสามัญตัวนี้ไดอยาง

ไมผิดพลาด อันจะมีผลตอการเลือกใชยาตัวเดิมคร้ังตอไป “โชวสิทธิ

คนไขตวัใหญๆ  เลย บอกชือ่ยาทกุครัง้ เขยีนใหเขาดเูลย ถามชือ่ยาตวั

เกา บอกใหเขาเอามาดวย”

 คุณยายคนหน่ึงมารับยาเบาหวาน เม่ือพบวาระดับนาํตาลใน

เลือดเพ่ิมข้ึน แกจึงบอกวาเปนเพราะกินนาํปานะ เภสัชกรเดนชัยจึงพูด

วา “ถาตองด่ืมนาํปานะ กินนาํเปลาก็ไดน่ี” คุณยายรีบอธิบายวา “ท่ีวัด

มีโอวัลติน” คนไขคนอ่ืนก็ตะโกนเสริมวา “แลวก็มีกาแฟอีกใชไหม” แลว

ก็พากันหัวเราะยกใหญ พรอมพูดคุยแงมุมทางสังคมไปดวย

 “โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสงู เปนผลผลติของระบบ

ทุนนิยม ทําใหคนมีทางเลือกการบริโภคท่ีสบายข้ึน คนเลยไมออก

กําลังกาย” และเม่ือเปรียบเทียบลักษณะการจายยาของตนเอง 

เภสัชกรเดนชัยกลาววา “ระบบการจายยาในงานสาธารณสุข เปน

ระบบการจัดการแบบอุตสาหกรรม 1 คนทํา 1 อยาง จะทําใหทาํงาน
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เรว็ ตอไปจะมเีครือ่งจายยาในข้ันตอนเดยีว ใสทกุอยางเขาไปกจ็ะจาย

ออกมาทีเดยีว” ซึง่ระบบการจายยาแบบอุตสาหกรรมจะแตกตางจาก

การทํางานในชุมชน

 คนทํางานชุมชนจะไดสัมผัสชีวิตชีวาของชุมชนมากกวา 

เหน็หนาคนไขกร็ูวาเปนปาทีอ่ยูหมูบานนัน้หมูบานนี ้ถามปาไดวาปา

เขาใจท่ีพดูไหม ยิม้กบัคนไขได ถามอาการนอกเหนือจากเร่ืองยาท่ีจาย

ได เชน ยาตามใบสัง่ยาเปนยาตดิเชือ้กส็ามารถซกัถามไดวาไดลางแผล

หรอืยงั สรปุคอืสามารถพดูคยุกบัคนไขไดอยางเปนกนัเอง ความรูจกั

คุนเคยกันทําใหคนไขทําไดแมกระทั่งยังไมถึงคิวรับยาก็ฝากหมอเก็บ

ยาไวใหกอนแลวคอยกลับมารับ นับเปนการทํางานระหวางเภสัชกร

กับคนไขที่มีความยืดหยุนมาก  

การใหความรูเจาหนาที่สถานีอนามัย

 งานที่ตอยอดมาจากงานคุมครองผูบริโภค เปนสวนที่

เภสชักรเดนชัยใหความสาํคัญ เชนการจดัอบรมใหความรูแกเจาหนาที่

สาธารณสขุ เจาหนาทีส่ถานอีนามัย สวนหวัเรือ่งทีจ่ัว่วา ‘ใหคาํปรึกษา 

24 ชั่วโมง’ นั้น เปนเพราะในการบรรยายใหความรูเร่ืองยาแกเจา

หนาที่ตาง ๆ  ซึ่งทําสัปดาหละหลายรอบน้ัน เภสัชกรเดนชัยมักกําชับ

วาถามีปญหาฉุกเฉินเก่ียวกับการใหยาคนไข หรือพบการขายยาผิด

กฎหมาย ใหโทรหาผมไดตลอดเวลา แตกระนัน้กต็าม ขอใหพจิารณา

ดวยตนเอง ตดัสนิปญหาเรือ่งนัน้ตามความเหมาะสมเสยีกอน เพราะ

มีบางคนเห็นรถเรขายยาผานหนาบานตอนตี 2 ก็โทรหาผม 
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 “หมอเดนจะใหทํายังไง” 

 “แลวอยางนี้จะใหผมทํายังไง ตอนตีสอง” 

 การใหความรูเรือ่งการจายยาแกเจาหนาทีส่ถานอีนามยั จะ

เนนการจายยาใหถูกตองสําหรับยาตัวที่ตองใชเปนประจํา ใหความรู

เรื่องความคลาดเคลื่อนในการจายยาที่อาจเกิดขึ้นได นอกจากนี้ยัง

สอดแทรกการทําความเขาใจตอวิถีชีวิตของคนไข โดยการพูดถึง

อาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นจากการทํางาน ซึ่งตองสังเกตและชวยเหลือ

คนไข อันจะกอใหเกิดประโยชนมากกวาการจายยาเพียงอยางเดียว 

ตัวอยางความรูที่ถายทอด เชน ยากระเพาะตองเขยาขวดเพราะตก

ตะกอน สวนยาวิตามินชนิดนําก็ตองเขยาขวดเพราะมีความหนืด ยา

ที่ใชกับผูสูงอายุ ตองเขาใจสภาพรางกายเสียกอน ผูสูงอายุมักจะกิน

ไมได นอนไมหลับ ปวดเมื่อยรางกาย จาํเปนตองดูลักษณะของยาให

เหมาะสม ยาแกแพ รักษาโรคหวัด โรคทางเดินหายใจ อยาง        

Chlorpheniramine ควรจายอยางไร  การจาย Norfl oxacin (400) 

แกคนไขทองเสีย ตองระมัดระวัง เพราะยามีผลตอกระดูกขอตอ ไม

ควรจายใหเด็กที่กําลังโต ฯลฯ ความรูเหลานี้ ลวนเปนการกําชับการ

จายยา การใชยา ใหแกเจาหนาที่อนามัย มุงเนนใหคํานึงถึงสภาพที่

แตกตางกันของคนไข มีตัวอยางของคนไขเบาหวานที่ปรับยาดวย

ตนเอง กลาวคือคนไขกินขาวเหนียวทําใหระดับนําตาลไมคงที่  เจา

หนาทีต่องเขาใจวาคนไขสามารถจับความรูสกึตวัเองไดระดับหนึง่ วา

อาการที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นๆ ควรรับยาในปริมาณเทาใด เภสัชกร

เดนชัยยกตัวอยางคําวา ‘บักเซ็ด’ ซึ่งหมายถึงอาการใจสั่น หวิวๆ 
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เหมือนหิวขาว นําตาลตํา หากเกิดอาการเชนนี้แสดงวานําตาลตก 

(Hypoglycemia) ตองใหกนินาํหวาน แตถามีอาการฉ่ีบอยๆดวยอาจ

เปนนาํตาลเกนิ จะใหนาํตาลไมได ตองระวงั ถาสงัเกตอาการแลวเหน็

ไมชดั ตองดตูองถามถงึพฤตกิรรมของคนไข วาเขาไปทาํอะไรมา คนไข

เบาหวานตองกินขาวตรงเวลา ตองเขาใจคนไขดวย 

 “อยาผลักคนไขไปอยูในท่ีมืด ตองเปดโอกาสใหเขาเลาวา

เขาไปทําอะไรมา”

 สิ่งตางๆ เหลาน้ีเปนความรูที่เภสัชกรเดนชัยแนะนําแกเจา

หนาที่อนามัย 

     

การใหความรู อสม. 

 อสม. เปนรากฐานของงานสาธารณสุขชุมชน การใหความ

รูแก อสม. โดยเฉพาะเรื่องยา อาหาร เร่ืองขนมอันตรายในรานชําจึง

มีความจําเปน 

 วิธีการใหความรูแก อสม. ของเภสัชกรเดนชัย เร่ิมตนจาก

การนาํอาหาร นาํยาทีพ่บเหน็ไดทัว่ไป มาเปนตวัอยางให อสม.ไดเหน็

จริง ควบคูไปกับการนําภาพของเคร่ืองสําอางอันตรายมาแสดง 

 บรรยากาศระหวางการใหความรูเต็มไปดวยเสียงเฮฮา        

มีความเปนกันเอง เภสัชกรเดนชัยเปดโอกาสให อสม. ซักถามและ

แสดงความคิดเห็น เพราะเปนเร่ืองยากท่ีจะแยกตนเองออกจากความ

สัมพันธของการเปนคนบานเดียวกัน เปนคนชุมชนเดียวกัน 

 อสม. “บอกรานชําแลวเขาไมยอมหยุดขาย จะทํายังไง   
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หมอเดน” 

     อสม. “รานชําบางรานขายเหลาใหเด็ก 4-5 ขวบ หาม        

ก็ไมฟง” 

 ภก.เดนชัย “อืม! อันนี้ก็แกยากเนอ ตองใหความรูเพิ่น       

ซําๆ  ตองแจกใบโบรชัวร ภาพสินคา ภาพอาหารอันตรายใหรานให

เพิ่นดูซําๆ”  

 “งานเภสัชกรปฐมภูมิเปนงานที่ใหญมาก เพราะชุมชนมัน

มเีรือ่งละเอยีดมาก อยางเชนเร่ืองอาหาร เร่ืองยาผสมสเตยีรอยด เร่ือง

อาหารจะวิเคราะหได 7-8 เร่ือง ทั้งเร่ืองสารปองกันเชื้อรา สารฟอก

ขาว ฟอรมาลิน กรดนํามันอิสระ บอแรกซฯ”  

  “ขั้นตอนของการตรวจอาหาร ยา เคร่ืองสําอาง คือ หนึ่ง 

ใหความรู วาสินคาตัวใดมีอันตรายตอผูบริโภค สินคาตัวใดหามขาย 

สอง เมื่อใหความรูแกผูขาย แกรานคาแลว หากยังไมหยุดขาย ก็จะ

อธบิายขอกฏหมายใหฟงในลกัษณะช้ีแจง และหากยังไมหยุดกจ็ะจบั 

ยดึสินคา กบัแงมมุทางสังคม เราก็เขาใจวาพวกรถเร รานชํา กต็องทํา

มาหากิน ดังนั้นแลวเราจะเตือนตัวเล็กๆ เตือนผูคารายยอย เราก็จะ

พยายามอธิบาย ถาเขาไมเขาใจก็ใหความรูซํา”

 วิธีการใหความรูของเภสัชกรเดนชัย ทําให อสม. ที่มารวม

อบรมเห็นภาพอยางเปนรูปธรรม 

การจัดการสมุนไพรในสถานีอนามัย

 เนนใหมีการนําสมุนไพรไปใช มีตูโชวอยูขางโตะจายยา
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 เกณฑการจายยาสมุนไพร : ผลิตภัณฑสมุนไพรไทยท่ีเปน

ประเภทเครื่องสําอาง (สมุนไพรที่มิใชยา) เภสัชกรเนนใหคนไขชําระ

เงินเอง เชน การบูรหอม ขมิ้นผงขัดหนา มะขามเปยกขัดหนา 

 ผูปวยคนใดท่ีสมคัรเบิกจายตรงและสิทธผิานแลว สามารถ

ที่จะใชสิทธิเบิกจายตรงได ไมตองชําระเงิน แคตองมีอาการและโรค

ที่สัมพันธกับยาที่จาย 

 ผูปวยประกันสังคมใชสิทธิเหมือนผูปวยเบิกจายตรง 

 ผูปวยบตัรทองใหจายเงนิเอง ยกเวนแตวาแพทยเหน็สมควร

แฟมประวัติคนไข 

 แฟมประวัตคินไขในสถานีอนามัยยังเปนแบบเดิมอยู ไมได

เปลีย่นเปนแบบทีม่ผีงัเครอืญาต ิหรอืมขีอมลูเกีย่วกบัสภาพครอบครวั 

สภาพชีวิตคนไข 

 แตในแฟมประวัติ มีแบบฟอรมรายละเอียดที่จะทําใหเห็น

สภาพครอบครัว เห็นสภาวะทางสังคมของคนไข แตไมไดถูกหยิบขึ้น

มาถาม ไมมีการกรอกขอมูล ทั้งๆ ที่มีหัวขอคําถามที่นาสนใจ เชน 

คนไขไดรบัความชวยเหลอืจากสมาชกิในครอบครัวเม่ือประสบปญหา

ยุงยากหรือไม สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงความรักความหวงใย

ตอกนัใกลชดิหรอืมกีารสนองตอบตออารมณหรอืไม  ครอบครวัมสีวน

รวมในการพฒันาหมูบานหรอืทาํกจิกรรมรวมกบัเพือ่นบานในหมูบาน

หรือไม เพื่อนบานใหความชวยเหลือดวยความเต็มใจโดยไมคิดคา

ตอบแทนไหม  และบทสรุปปญหาโดยรวมของครอบครัว มีชองการ
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ประเมินภาวะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ สัมพันธภาพในครอบครัว

และสังคม การสุขาภิบาล นํา สิ่งแวดลอม สุขภาพคนแตละวัย 

เศรษฐกิจและอื่นๆ 

 เมือ่ถูกซกัถามวา การทีข่อมลูดานสภาพครอบครัวไมไดถกู

หยิบขึ้นมาถาม อาจเพราะงานรักษาโรคโดยตรงก็เยอะอยูแลว ตอง

รับคนไขใหหมด หรือ เปนเพราะคนไขเปนคนในพ้ืนท่ี เจาหนาท่ีจึง

ทราบเรือ่งพวกนีอ้ยูแลว เภสชักรเดนชยัตอบวา “มนัไมไดถกูหยิบขึน้

มาถามตั้งแตแรก พอนานวันเขามันก็เลยไมไดรับความสนใจ”

 เพือ่เพ่ิมมมุมองดานการตัดสนิใจเขารับบริการของคนไขใน

คลินิก ในโรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือรานขายยา จึงเกิดคําถาม

ถามเภสัชกรเดนชัยถึงเหตุผลในการเลือกเขารับบริการของคนไข  

            “คนไขจะวินิจฉัยโรคดวยตนเองมาแลวเบื้องตน วาอาการ

ที่เกิดขึ้นเขาควรจะไปที่ไหน มีการคํานวณคาใชจายวาที่ไหนตองเสีย

เงนิเทาไหร  ถกูแพงคุมกบัการรักษาหรือไม นอกจากน้ันยงัตองคาํนงึ

ถงึเวลาทีจ่ะตองใชในการมารบับรกิาร โดยคิดเปรยีบเทยีบกบัวิถชีวีติ

ของเขาเอง  อยางถาวันนี้เขาตองทํางาน ตองขายของ ตองทํานา เขา

ตองประเมนิวาคุมคากบัผลการรกัษาหรอืไม ประเมนิแลวไมคุมเขาก็

อาจไมมา ถาไปแลวคุมกับการหยุดงานก็ไป หรือเขาอาการหนักมาก

เขาถงึจะไป  ดงันัน้แลวจงึไมนาแปลกทีค่นไขจะกระจายทางเลอืกไป

ตามสถานที่ที่เขาไดทําการเลือกแลว”
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โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีในสถานีอนามัยโดย คปสอ. 

ขุขันธ  

 เภสัชกรเดนชัยใหความรูเรื่องยาอันตรายกับสถานีอนามัย

จากพืน้ทีต่างๆ การใชยารกัษาโรคไขหวดั โรคทองรวง โรคผวิหนงั ยา

สเตียรอยดแกปวด การจายยาตองคํานึงถึงสภาพเฉพาะตัวของผูสูง

อายุ นอนได กินได ไมปวดเมื่อย การจายยาโรคทางเดินหายใจ เนน

ใหดแูลความสะอาดทีอ่ยูอาศยั การจายยาพยาธใิหเหมาะสมกบัชนดิ

พยาธิและวัยของผูรับยา ความรูเหลานี้จะใหซําหลายคร้ังหลายรอบ

แกเจาหนาที่สถานีอนามัยตางๆ ที่เวียนมาฟงการบรรยาย

รวมประชุมโครงการเครือขายเทศบาล สาธารณสุขเพื่อผูบริโภค

ปลอดภัย ป 2553 

 (วันจันทรที่ 8 กุมภาพันธ ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ศรีสะเกษ) 

 เปนการประชุมรวมกันเพ่ือทบทวนงานคุมครองผูบริโภค

จังหวัดศรีสะเกษ และฝกซอมการตรวจรานชําใหกับ อสม. เปนการ

จําลองสถานการณตางๆ ที่จะตองพบ เชน การเขาตรวจรานชําขณะ

ทีม่ลีกูคาซือ้ของอยู หรอืกรณมีผีูรองเรยีนวาดืม่นาํผลไมแลวมปีญหา 

ตองเตรียมอะไรไปตรวจบาง หรือกรณีที่รานขายเครื่องสําอางไมได

รับการรับรอง เจาหนาที่ไปพบเขาพอดี ดานหลังรานมีเคร่ืองสําอาง

ทีผ่ดิกฎหมายและเคยปรากฏวาทาํใหใบหนาผูใชรายหน่ึงเปนดางขาว

ถาวร ควรจัดการอยางไร



ถอดบทเรียน เภสัชกรปฐมภูมิ  59  

รวมงานนําเสนอของพยาบาล (IC) เชิงปฏิบัติการปองกันการติดเช้ือ 

 เภสัชกรเดนชัย  ประธานคณะกรรมการฯ ชวยจัดทําสไลด

งานนําเสนอ ชวยสรุปการพรีเซนต และชวยดูแลการจัดบอรด

ประชาสัมพันธโรงพยาบาลดวย 

 กลุมผูคอมเมนทงานเปนพยาบาลจากโรงพยาบาลที่ผาน

การประเมินแลว เปนการแลกเปล่ียนความรูโดยการซักถาม มกีารนํา

บคุลากรทีท่าํงานนัน้จรงิๆ มารวมวจิารณและเพิม่ขอเสนอแนะแกกนั 

ถอืวาเปนการพฒันางานทีต่รงกบัความเปนจริงมากกวาการเชญิผูทรง

คุณวุฒิดานนั้นๆ มาใหความรูหรือวิจารณงานโดยไมเขาใจบริบทใน

เนื้อหาที่แทจริงของงาน เพราะบางทีทฤษฎีจากมหาวิทยาลัยเขาไม

ไดกับบริบทของพื้นที่     

 การทํางานแบบองครวมของเภสัชกรเดนชยั เปนงานท่ีหนกั

และเหนือ่ยไมนอย แตเภสชักรเดนชยั กย็งัมุงมัน่ทาํใหเกิดผลเพิม่มาก

ขึ้นโดยตลอด เพื่อหวังวาจะเกิดการการแกปญหาทางสุขภาพอยาง

ยั่งยืน “ผมมองวาปญหามันเกิดจากราก ตองแกที่รากถึงจะสําเร็จ”

 และงานสําคัญอีกงานหนึ่งของเภสัชกรเดนชัย ซึ่งมีเปา

หมายเพื่อการตอบโจทยของสุขภาพแบบองครวม พยายามจะแกให

ถึงปญหาความยากจนที่กัดกินสุขภาพของคนในชนชั้นเกษตรกร ทั้ง

กายและใจมาอยางเร้ือรงัยาวนาน ทาํใหเกดิงานพฒันาสงัคมงานหนึง่

ขึ้นในชุมชน คือ ‘สถาบันวิจัยชาวนา’   
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สถาบันวิจัยชาวนา(สวช.)

 สถาบันวิจัยชาวนาเปนทางออกสําคัญที่กําลังดําเนินการ 

พลังใจในการทํางานเต็มเปยมของเภสัชกรเดนชัยกับทีมงานเพียง      

4 คน ไมทาํใหเภสัชกรเดนชยัรูสกึวานอยไป กลบัเห็นวาเปนจดุตัง้ตน

ของเครอืขายทีย่ิง่ใหญ มตีนแบบมาจากงานการเผยแผหลกัธรรมทาง

พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจาและพุทธสาวก 

 แนวความคิดหลักคือการออกกําลังกายและการทําเกษตร

อินทรียที่พึ่งพาตนเองไดถือเปนจุดเดน “คนทํางานจะไมคอยปวด

เมื่อย จะไมคอยปวย จะไมคอยตองใชยา ไดออกกําลังกายทํานา ได

แลกเปลี่ยนความรู ใชสมอง ไดเจอเพื่อนฝูงสรางสุขภาพสังคม และ

ปลูกผักกินเองก็ปลอดภัยขึ้นไปอีก” 

 “เกษตรกรมาหาหมอเพราะอาการเวียนหัว สวนหน่ึงสืบ

เนื่องมาจากการใชยาฆาแมลงมาก ใหยาก็ไมหายถาไมหยุดใชยายา

ฆาแมลง แตเมื่อทําการเกษตรอินทรีย ก็สามารถดูแลสุขภาพและ

พึ่งพาตนเองได พึ่งตนเองไดก็หยุดใชยา”

 งานของสถาบันวิจัยชาวนาเริ่มกอรางสรางตัวมาตั้งแต ป 

พ.ศ.2547 จนปจจบุนั โดยใชองคความรูเรือ่งเกษตรเชิงพทุธ ใชตรรกะ

เชิงพุทธของพระพุทธเจา มองใหเกิดองคความรูที่สามารถใชในชีวิต

จริงได เปน KM เชิงพุทธ การปฏิบัติงานเนนการสรางเครือขาย 

 ผลเชงิรปูธรรมทีเ่กดิขึน้แลวคอืการขดุบอนาํสาํหรับกกัเกบ็

นําไวใชในหนาแลง โดยไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลผานการเดิน

เรื่องของงานเครือขาย และที่กําลังเจริญงอกงามคือความคิดเชิง
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อนุรกัษปา และการปรับเปลีย่นรูปแบบการเกษตรท่ีทาํกนัอยูไปสูรปู

แบบของเกษตรอินทรีย 

 วิธีการของสถาบันมุ งเสนอแนวคิดวิธีคิดแกชาวนา               

ผูทีเ่ภสชักรเดนชยัเรยีกวานกัวจิยัชาวนา ใหรวมกันเรียนรูเกษตรรอบ

ตัว ดวยการเสริมสรางองคความรูเชิงประจักษเขาไป โดยแนวคิดเชิง

พุทธที่วา

 1. ทําใหเขาไดยิน ไดฟง ไดเห็นดวยตนเอง และกระตุนให

เกิดการคิดพิจารณาใครครวญอยางลึกซึ้ง

 2. ผลของการคิดพจิารณาใครครวญอยางลกึซึง้  ทาํใหเกิด

เปนความเห็นเฉพาะตนเอง  

 3. เมือ่เขานาํความเห็นนัน้ไปทดลองปฏิบตั ิกจ็ะเกดิปญญา

จากการปฏิบัติของเขา  

 “เรามีหนาที่ใหแตละคนนําปญญาท่ีเกิดจากการปฏิบัติมา

เลาใหกนัฟง  แลวกว็นไปสูการคดิใครครวญ และนาํไปปฏบิตัอิกีรอบ

สาํหรบัเร่ืองใหมๆ  เกดิปญญาใหมๆ  ไดเปนทนุสาํหรบัการดําเนนิชวีติ

ไปเรื่อยๆ”

 “ปญญาตองเกิดจากการปฏิบัติ การทํางานทําใหเกิด

ปญญา” 

 หลักการการทํางานที่สําคัญอีกอยางของการทํางานชุมชน 

คือ การสรางเครือขายที่ดีตามหลักธรรมของพระพุทธเจาที่ตรัสไววา 

“ความคุนเคยเปนญาติอยางย่ิง” ความเปนญาตินี่เองท่ีนําไปสูความ

รวมมือรวมใจ ความชวยเหลือและเอื้ออาทร การทํางานเปนทีมใน
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สมัยกอนก็คือการรวมกันทําตามประเพณีตางๆ เปนความสามัคคีที่

ทาํใหเกดิพลงัของการปฏบิตั ิดงัเชนงานวจิยัเรือ่งราํแมมด ทีเ่ภสชักร

เดนชัยไดลงไปทําวิจัยในพื้นที่ ไดหยิบยกประเพณีการบําบัดรักษา

ตนเองของชาวบานข้ึนมาใหเห็น การรวมกันทํางาน การสืบสาน

ประเพณี ทําใหเกิดพลังการรวมตัว และพลังจากการรวมตัวนี้ทําให

เกิดกําลังใจในการอยูรวมกันหรือดําเนินชีวิต  

 

งานวิจัยยอยของเภสัชกรเดนชัย ที่สะทอนใหเห็นรูปแบบ            

การแพทยพืน้บานท่ีชวยสรางกําลงัใจใหแกผูปวยและใชความเจ็บ

ปวยเปนกลยทุธสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในหมูญาติพี่นอง 

 ‘ราํแมมด’ เปนการศกึษาพธิพีืน้บาน ซึง่เปนหนึง่ในวธิกีาร

บําบัดเยียวยาตนเองของคนไข โดยเฉพาะการเยียวยาดานกําลังใจ 

เภสชักรเดนชยัทาํการศกึษาวจิยัในพืน้ทีบ่านปรือคนั ตาํบลปรือใหญ 

อําเภอขุขนัธ จังหวัดศรีสะเกษ

   รําแมมดเกิดขึ้นจากความเช่ือที่วา ความไมสบายเกิดขึ้น

เพราะทําผิดตอบรรพบุรุษที่ลวงลับ ทําใหบรรพบุรุษไมพอใจ ตองไป 

‘โบล’ เขมรเส่ียงทายหาสาเหตุความเจ็บปวยและมีวธิแีกคอืจดัพธิกีาร

รําแมมดขึ้นมา 

เงื่อนไขหรือรายละเอียดขอกําหนดในพิธีก็มีวา

 1.ญาติพี่นองที่มารวมตองไมโกรธเคืองกัน 

 2.ผีตองเขาญาติ หมายถึงตองเขาทรงโดยใชรางทรงท่ีเปน

ญาติพี่นองหรือลูกหลานของบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว
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 3.   แขกที่เขารวมพิธีตองรวมพิธีดวยความสุขกายสบายใจ

บทเรียนที่ไดจากการศึกษาพิธีรําผีแมมด คือ

 1.เปนพิธีกรรมที่ใชดนตรีสรางความสนุกสนานในหมูคณะ 

 2.ทําใหญาติพี่นองรูสึกถึงความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันใน

การมารวมตัวแตละครั้ง  

 3.บรรยากาศของรําแมมดที่มีการองรําทําเพลงอยางสนุก

สนาน ทาํใหผูปวยไดอยูในบรรยากาศท่ีสนกุ ซึง่ดกีวาบรรยากาศแบบ

เศราโศก

การจัดการความรูเชิงพุทธ

 เภสัชกรเดนชัยจัดตั้งสถาบันวิจัยของชาวนาข้ึนดวยมอง

เห็นวาเปนพื้นฐานของการแกปญหาสุขภาพใหกับคนชนชั้น

เกษตรกรรม โดยแกตรงที่สาเหตุคือปญหาความยากจนในชีวิต ชี้ให

เห็นแงรายของเกษตรกรรมแบบใชสารเคมี หากเรียกรูปแบบ

การเกษตรแบบอินทรียกลับมาได วิถีชีวิตที่ดีก็จะกลับมา จากนั้น

สุขภาพที่ดีก็จะตามมาในทายที่สุด เปนการจัดการความรูเชิงพุทธ  

(Knowledge Management : KM)

 “ปญหาชาวนา ไมไดเกิดจาก ‘วิธีทํา’ แตเกิดจาก ‘วิธีคิด’ 

เราจงึตองหนนุกระบวนการคดิแกเขา เรือ่งสขุภาพ เรือ่งสารปนเปอน

ในผัก พ.ศ. 2551 เจอประมาณ 34 %  จากการตรวจคาสารเคมีใน

เลือด เลยพยายามใหเขาลด ละ เลิกการใชสารเคมี”
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(Model KM เชิงพุทธ ที่เภสัชกรเดนชัยใชในการอธิบายงานของ

สถาบันวิจัยชาวนา)

 วิธีการ คือ “ชี้ชวนใหดูของจริง สรางนักวิจัยโดยการพา

ชาวนาไปดูการทาํเกษตรอินทรยีดีๆ   ขบัเคลือ่นโดยการใหชาวนาแลก

เปล่ียนความรูกันเอง เปน World Café ใหชาวนาแตละบานมาพบ

กัน มาแลกเปลี่ยนปญญาจากการปฏิบัติ ทํามาตั้งแตป พ.ศ. 2547  

ชาวนาจะถูกยกระดับเปนนักวิจัยชาวนา ที่ผานมาจะมีการผลัด

เปล่ียนไปดูงานในพื้นที่ตางๆ ใหเขาไปดูไปรู เอาคนที่ลองทํากันมา

แลว 100 คนมาเจอกันก็จะเร็วขึ้นในการตกผลึก ไมตองใหแตละคน

ไปเริ่มทําเองทีละอยาง” 

 “เราไมไดเปลี่ยนกะทันหัน ใหหยุดใชสารเคมีเปนไมใชเลย 

แตทยอยแทรกปุยอินทรียเขาไปทีละแปลงยอยๆ กอน ใชเวทีแลก

เปล่ียนเรียนรู มีตัวอยางที่ดีในพื้นที่ใหเขาเห็น เม่ือเขาไดเห็นดวยตา

ตนเอง เขาก็จะอยากทําบาง” 

 “การทําเกษตรอินทรียนอกจากจะตองทําพืน้ทีใ่หปราศจาก

สารเคมีไปทลีะนดิแลว ยงัจะตองเปล่ียนวธิคีดิของคนทําใหปราศจาก

การถูกครอบงําโดยระบบทุนนิยม คอยๆ ละความตองการที่จะมี 

อยากครอบครองวัตถุ ไมใชไมมีเลยแตมีใหเหมาะกับสภาพความ
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ตองการใช” 

 การไดเห็นตัวอยางการทําพื้นที่เกษตร ทําใหพื้นที่นาที่เคย

ปลูกเฉพาะขาวก็มีการปลูกพืชชนิดอื่นสลับ เชน ปลูกแตงโม ขุดบอ

เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ทําคอกหมูหลุม เหตุที่ตองเปนหมูหลุมเพราะเปน

หมูที่คุยดินเปนหลุมลึกผสมมูลของตัวเอง เทากับเปนการทําปุย

ธรรมชาติไปดวย มูลหมูถาผานกระบวนการการทําเปนปุยอัดเม็ดก็

สามารถนําไปเปนอาหารปลาไดอีกดวย เร่ืองของปุยและยาฆาแมลง

เปนตนทุนท่ีสูงมากทางการเกษตร และเปนเหตุสําคัญท่ีทําให

เกษตรกรเสียตนทุนทางสุขภาพของตนเองไป        

 พี่จุ หนึ่งในสมาชิกเกษตรอินทรียใหสัมภาษณวา “มันไม

ยากเกินไปที่จะทํา เคยเขียนบัญชีรายรับรายจายทุกวัน คาใชจายลด

ลง ไมใชอะไรฟุมเฟอย ทํานํายาลางจานใชเอง อะไรที่จะสามารถลด

ลงไดทําไมเราไมทํา ไปสอนวิธีการทําใหคนอ่ืนดวย ไมเคยคิดคา

วิทยากร เวลาไปสอนชุมชนตองใหชุมชนนั้นทําดวย เขาจะไดรูวามัน

ทําได” 

 รูปแบบพื้นที่การเกษตรอินทรียนั้นจะทําเต็มพื้นที่หรือทํา

แตนอยก็ได “ทํานอยก็อยูที่เรา ทํามากก็อยูที่เรา พอเพียงหรือไมขึ้น

กับตัวเรา”

 เภสัชกรเดนชัย ใหหลักการทํางานพัฒนาชุมชนไววา 

“ทํางานกับคนกับชุมชน เราตองทํางานบนฐานของความซ่ือสัตย 

ความจริงใจ ตรงไปตรงมา เราตองเชื่อมั่นฐานความคิดคนไข เชื่อมั่น

ในวชิาการทีม่าจากบรบิททีแ่ทจรงิ คนสามารถพึง่พาตนเองได เขาใจ



วิธีการท่ีจะเดินเปนสัมมาทิฐิของอริยมรรค การรวมตัวกัน การแลก

เปลี่ยนประสบการณกันจะทําใหชาวบานเกิดความเช่ือมั่นตนเอง 

ทําใหเขาตระหนักและศรัทธาในตัวเอง ระบบการพัฒนาที่ผานมา

ทาํลายการพึง่พาตนเองไปเยอะมาก กระบวนการพัฒนาทาํใหเขารูสกึ

วาเขาดอยคา”

 

บทสรุป 

 จะเห็นไดวาลักษณะงานท่ีเภสัชกรเดนชัยทําทั้งหมดเทาที่

สามารถถอดบทเรียนไดนั้น มีความเปนองครวมที่รอยเรียงทุกงานไว

ดวยความขยันอยางมืออาชีพ สามารถนําเนื้อหาของงานสวนหนึ่งไป

เปนประโยชนกบังานอืน่ๆ ไดอยางกลมกลนื โดยใชตวัเองเปนตวัเชือ่ม

ประสาน 

 ความหมายที่แทจริงของการเปนเภสัชกร จึงเปนเชนคํา

กลาวของเขาที่วา  

 “ผมเชือ่วาทกุคนมศีกัยภาพทีจ่ะเรยีนรูได แตจะทาํไดมาก

นอยแคไหนกข็ึน้กบักาํลงัของแตละคน ผมอาจอยูในจดุทีด่หีนอยตรง

ที่สามารถเปนไดทั้งผูเรียนรูและผูหนุนเสริมการเรียนรูของคนอื่นได

บาง การเรียนรูอยางละเอียด ประณีต และลึกซึ้งพอ  มันจะชวยยก

ระดับ ชวยพัฒนาตนเองเรื่อยๆ สิ่งที่ทําทั้งหมด  เราไมไดมองวาทํา

เพื่อคนอื่น แตเรากําลังทําเพื่อตนเอง”


