
 

 

               

                 
               รูปจาก (1) 

 

เภสัชกร ศาสตราจารย ดร.ไฉน สัมพันธารักษ 

เกิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2459 อาจารยไฉนเปนผูมี

คุ โณปการอยางมากตอวิชาชีพเภสัชกรรมทั ้งด าน

การศกึษา ดานการบริการเภสัชกรรม และดานสถานะของ

วิชาชีพในสังคม ประวัติของทานอาจารยไฉนที่นําเสนอใน

ที่น้ีสรุปจากงานวิจัยของวินนา เหรียญสุวรรณ ยุพดี ศิริสิน

สุข  นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี อิงอร มันทรานนท และวิทยา 

กุลสมบูรณ (2) ซึ่งคณะผูวิจัยไดศึกษาเอกสารประวัติชีวิต

และสัมภาษณทานอาจารยไฉน 

อาจา รย ไ ฉน เป นบุ ต รของทนายความใน

ครอบครัวที่มีฐานะ หลังจากจบชั้นมัธยม 8 จากโรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย บิดาไดพาทานไปปรึกษาเรื่องการ

เรียนตอกับญาติ คือ ขนุเภสัชการโกวิท หัวหนาแผนกหอง

ยาของโรงพยาบาลศริริาชในขณะน้ัน  ทานไดรับคําแนะนํา

ใหเรียนดานปรุงยา เนื่องจากวิชาชีพดานนี้ยังไมพัฒนา

มากนักในขณะน้ัน ทั้งยังขาดแคลนผูทําหนาที ่ดานยา 

อยางไรก็ตาม การศึกษาเภสัชศาสตรกอนป พ.ศ. 2480 มี

เพียงหลักสูตรประกาศนียบัตรแพทยปรุงยา (3 ป) ซ่ึงไมใช

ระดับปริญญา ทานจึงศึกษาตอในตางประเทศ ประเทศใน

แถบเอเชียที ่มีการสอนเภสัชศาสตรในระดับปริญญาใน

ขณะนั้น ไดแก ญี่ปุนและฟลิปปนส ทานตัดสินใจศึกษาที่

ประเทศฟลิปปนส เพราะไมตองเรียนภาษาเพิ ่มเติม 

รวมทั้งอาจารยสวนใหญที่สอนในฟลิปปนส ก็มาจาก

สหรัฐอเมริกา  

หลังจบการศึกษา ทานเริ่มทํางานเปนอาจารยที่

แผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตรใน พ.ศ. 2484 โดยสอนวิชา 

เคมีเภสัช เนื่องจากผลการเรียนในระดับปริญญาตรีในวิชา

นี้ของทานอยูในระดับดี นักศึกษารุนแรกที่ทานสอน คือ

นักศึกษารุนสุดทายของหลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย

ปรุงยา เมื่อคณะเภสัชศาสตรไดจัดตั ้งขึ ้นในสังกัดของ

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรในป พ.ศ. 2485 ทานดํารง

ตําแหนงหัวหนาภาควิชาเภสัชเคมี ทานเปนคนแรกที่ใช

ตํารา Roger’s inorganic pharmaceutical chemistry และ 

textbook of organic medicinal chemistry ของ Gisvold 

เพื ่อประกอบการเรียน ซึ่งแตเดิมใชเพียง Remington’s 

เลมเดียว ตอมาอาจารยจําลอง สุวคนธ ในฐานะคณบดีได

หาทุนใหทานศึกษาตอที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ทานเลือก

ศึกษาเภสัชเคมีที่ University of Minnesota เพราะผูเขียน

ตําราที ่ทานใชสอนถึง 3 ทานทํางานที ่นั ่น ทานใชเวลา

ศึกษาประมาณปเศษ จึงไดรับวุฒิบัตรทางดานเภสัชเคมี 

ในปพ.ศ. 2493 

อาจารยไฉนเปนครูที ่สอนแบบทันสมัย คือ ไม

เพียงแตถายทอดความรูใหศิษย แตยังเนนใหเครือ่งมือ

แสวงหาความรูดวย รศ. ดร.จนัทรา ชัยพานิช (อดีตคณบดี

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล) ในฐานะศิษยของ

อาจารยไฉนเขียนไวในหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานแสดง

มุทิตาจิตตอทานอาจารยวา “อาจารยไฉนเขามาสอนวิชา

แรกคอืวชิา inorganic pharmaceutical chemistry ดิฉันยัง

จําไดแมนยําวาเปนการฟงการบรรยายที่ไดทั้งเนื้อหาและ

ความสนุกสนาน ไดรูจัก textbook และ pharmacopoeia ที่

ทานหอบเขามาในชั้นหลายเลม คําบรรยายของทานก็ไม

ตองจดมาก นักศึกษาไมเครียด แตเมื่อสอบครั้งแรก พวก

เราตางหนาแหง เพราะไมชินกับการสอนแบบ active 

learning ของทาน พวกเราจึงตองปรับตัวให active ตาม

ทานไปดวย ตองคนควาอานตํารานอกเวลาเปนการใหญ 

นับวาวิธีสอนของทานกาวลํ้านําสมัยไปกวา 30-40 ป 

ศาสตราจารย ดร.ไฉน สัมพันธารกัษ  

(2459-ปจจุบัน) 
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เพราะการสอนแบบน้ีกําลังเปนที่นิยมทั่วไป..” (3)  

ทานดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในระหวางป 2513-2515 ทานมองวา 

การศึกษาในระดับปริญญาตรีของไทยมีคุณภาพดีเมื่อ

เทียบกับตางประเทศ แตบัณฑิตศึกษายังไมดีพอและควร

พัฒนา ความพยายามของทานทําให เ กิดหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางเภสัชเคมี จํานวนนักศึกษา

ปริญญาโทก็เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ไมคอยมีผูเรียนมากนัก  

นอกจากเปนอาจารยและเปนผู บ ริหารแลว 

อาจารยไฉนยังเปนนักวิจัยอีกดวย ทานสกัดสารสําคัญจาก 

“ปวกหาด” และทดลองใชเปนยาขับพยาธิ นอกจากนีท้าน

ยังวิจัยรวมกับนักวิทยาศาสตรเยอรมันในเร่ืองผลของ “ยาง

สลัดได” ตอการเกิดเน้ืองอก ทานวางแนวทางการวิจัยดาน

เภสัชเคมีที่ครอบคลุมทั้งดานการสังเคราะห การวิเคราะห 

การควบคุมคุณภาพของเภสัชภัณฑ ตลอดจนการวิจัย

สมุนไพรเพือ่พัฒนาคุณภาพของยาในประเทศไทยใหได

มาตรฐานในระดับสากล จนไดมาซึ่งขอมูลทางเคมีอันเปน

เนื้อหาที ่ปรากฏในหนังสือ “specification of Thai 

medicinal plants” ของคณะเภสัชศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหิดล ทานยังริเริ ่มจัดทํา “วารสารเภสัช

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” ในป 2517 โดยเปน

บรรณาธิการท านแรกเองและทํ าหน าที ่จนกระทั ่ง

เกษยีณอายรุาชการ  

 ตอมา คณะเภสัชศาสตรถูกโอนกลับคืนอยู ใน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจึงตั้งคณะ

เภสัชศาสตรขึ้นใหมโดยมีอาจารยประดิษฐ หุตางกูร เปน

คณบดีเปนคนแรก วาระของอาจารยไฉนในฐานะคณบดีก็

ห ม ด ล ง  ท า น เ ลื อ ก ทํ า ง า น ใ น ค ณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร  

มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะรองคณบดี ตั ้งแตวันที ่ 13 

พฤษภาคม พ.ศ. 2519 จนเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 

กันยายน พ.ศ. 2520 

 นอกจากงานทางการศึกษาแลว อาจารยไฉนมี

บทบาทสําคัญในการการพัฒนาการผลิตและควบคุม

มาตรฐานผลิตภัณฑยา ทานประยุกตความรูจากการวิจัย

เพื่อผลิตยาในยามขาดแคลนระหวางสงคราม ทานอาจารย

ไฉนเปนที่ปรึกษาฝายเทคนิคใหแกโรงงานยาวิทยาศรม

ตั้งแตป พ.ศ. 2487 โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการ

ประกันคุณภาพยาและการวิเคราะหผลิตภัณฑยา  

อาจารยไฉนยังมีบทบาทสําคัญในการยกระดับ

วิชาชีพ ในอดีตอาชพีแพทยปรุงยาไมไดรับการยอมรับจาก

สังคม โดยกฎหมายไมไดรับรองวา การประจํารานยาเปน

สิทธิเฉพาะของเภสัชกร รานยาจึงไมไดจางเภสัชกรประจํา 

ตอมาเมือ่ดร.ตั้ว เปนผูบริหารของแผนกอิสระเภสัชกรรม

ศาสตร และเปนนายกเภสัชกรรมสมาคมฯ บทบาทของ

เภสัชกรจึงชัดเจนขึ้น และเพิ่มมากขึ้นในสมัยที่อาจารย

จําลอง สุวคนธเปนคณบดีคณะเภสัชศาสตรและอธิบดี

กรมวทิยาศาสตรการแพทย  

ตอมา พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 บัญญัติให

ตองมีเภสัชกรประจํารานยาแผนปจจุบัน ซึ ่งถือเปน

ความกาวหนาของวิชาชีพ อยางไรก็ตาม เนื่องจากจํานวน

เภสัชกรไมพอ จึงกอใหเกิดปญหาเภสัชกรแขวนปาย ทาน

อาจารยไฉนในฐานะของนายกเภสัชกรรมสมาคม พ.ศ. 

2505-2511 เห็นวา การแขวนปายทําใหเสียภาพลักษณ

ของวิชาชีพ จึงพยายามเพื่อแกปญหาดังกลาวทุกวิถีทาง 

ตอมา กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโควตารานยาจาํกัดการ

เปดรานยาเพือ่ลดปญหาการแขวนปาย ทานอาจารยไฉน

และอาจารยประดิษฐ ในฐานะกรรมการยาในขณะน้ันได

เรียกรองใหยกเลิกการจํากัดสิทธิของเภสัชกรในการเปด

รานยา  คณะกรรมการยาจึงยินยอมใหเภสัชกรเปดรานยา

ได ซ่ึงในขณะน้ันมรีานยาใหมที่ไดรับอนุญาต 5-6 ราน แต

ตอมาภายหลัง กระทรวงสาธารณสุขไดยกเลิกโควตาราน

ยาทั้งหมด 

นอกจาก ทานอาจารยจะเปนนายกเภสัชกรรม

สมาคมแลว ทานยังเปนคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่เกิดขึน้

ตามกฎหมายอาหารและยา  ได แก  ก รรมการยา 

อนุกรรมการพิจารณากฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายยา 

อนุกรรมการศกึษาและวจิยัตาํรับยาแผนปจจุบัน กรรมการ

ควบคุมเครื ่องสําอางกรรมการควบคุมวัตถุ เสพติด 

กรรมการควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท เปนตน 

อาจารยไฉนเปนผู มีคุโณปการอยางมากตอ

วชิาชพีเภสัชกรรมทัง้ดานการศกึษา การบริการเภสัชกรรม 

และดานสถานะของวิชาชีพในสังคม ทานเปนบุคคลสําคัญ

ของวิชาชีพที่ยังดํารงชีวิตอยู ปจจุบันทานอายุยาง 98 ปมี

สุขภาพแข็งแรงและพูดคุยไดอยางสนุกสนานกับลูกศิษยที่

ไปเยี่ยมเยียน ผูอานสามารถชมภาพของทานอาจารยใน

ปจจุบันไดจากเวบ็ไซตที่ระบุในเอกสารอางอิงลําดับที ่4-5  
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