บุคคลสาคัญ
เภสัชกร ศาสตราจารย์ ดร. พ.ท.สามารถ อังศุสิงห์
(2463-2540)
“ผูร้ ดู้ ้านเทคโนโลยีการผลิตยาของประเทศ”
รูปจาก (1)
เภสัชกร ศาสตราจารย์ ดร. พ.ท.สามารถ อังศุสงิ ห์
เป็ นผูว้ ริ ยิ ะเสียสละกาลังกาย ใจ และสติปญั ญาเพื่อพัฒนา
วิช าชี พ เภสัช อุ ต สาหกรรมทัง้ ด้ า นวิท ยาการและด้ า น
การศึ ก ษา จนถื อ ได้ ว่ า เป็ น บุ ค คลส าคัญ ของวิ ช าชี พ
วารสารเภสัชกรรมไทยฉบับนี้ จึงขอสดุดีคุ ณความดีของ
ท่าน ณ ทีน่ ้ี ชีวประวัตขิ องท่านรวบรวมมาจาก 1) หนังสือ
ที่ระลึกในโอกาสที่ท่านอายุครบ 72 ปี (1) 2) คาประกาศ
เกียรติคุณเภสัชกรดีเด่นสาขาเภสัชกรการอุตสาหกรรมใน
ปี พ.ศ. 2524 (2) 3) การสัมภาษณ์ ท่านขณะทีย่ งั ดารงชีวติ
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2537 โดยวินนา เหรียญสุวรรณ ยุพดี
ศิรสิ นิ สุข นิยดา เกียรติยงิ่ อังศุลี อิงอร มันทรานนท์ และ
วิท ยา กุ ล สมบูร ณ์ (3) และ 4) ความทรงจ าของผู้เ ขีย น
(บรรณาธิการ) ในสมัยที่เป็ นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และรับ
การถ่ า ยทอดความรู้ จ ากอาจารย์ และสมั ย ที่ เ ป็ น
ผู้ใต้บงั คับบัญชาเมื่อครัน้ ท่านดารงตาแหน่ งคณบดีคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชีวิตวัยเด็กและวัยเรียน
อาจารย์สามารถเกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2463 ณ ด่านศุลกากร ตาบลแหลมประดู่ อาเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี ท่านเป็ นบุตรของขุนราชภัฎโภคากร นาย
ด่านศุลกากร และนางทองม้วน อังศุสงิ ห์ เมื่อรัฐบาลยกเลิก
การเก็บภาษีสนิ ค้าภายในประเทศในปี พ.ศ. 2473 ทาให้
ด่านจันทบุรตี ้องลดฐานะลง บิดาของท่านจึงเปลี่ยนอาชีพ
ไปค้าขาย (1) ท่านถูกส่งมาเรียนในกรุงเทพทีโ่ รงเรียนสวน
กุ หลาบวิทยาลัยจนจบชัน้ ม.8 และสอบเข้าศึกษาต่อ ที่
จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย เดิ ม ที ท่ า นอยากเรี ย น
วิศวกรรมศาสตร์เนื่องจากชอบเรื่องเครื่องจักรกล แต่ท่าน
สมัครเรียนในคณะสัตวแพทย์ศาสตร์เพราะมีคนสมัครน้อย
และเข้าใจผิดว่าสามารถเปลี่ยนคณะเป็ นวิศวกรรมศาสตร์

ได้ภายหลัง เมื่อท่านทราบความจริงว่า การย้ายไปคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ทาไม่ได้ เพราะใช้ข้อสอบคนละชุด แต่
สามารถย้ายมาคณะเภสัชศาสตร์ได้ ท่านจึงย้ายมาเรียน
เภสัช ศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2482 ท่ า นเป็ น นิ ส ิต หลัก สูต ร
ปริญญาเภสัชศาสตร์ 4 ปี รุ่นแรกของประเทศไทย ซึ่งมีผู้
เข้าเรียน 40 คนในขณะนัน้ (3)
อาจารย์สามารถไม่ได้คดิ เรียนเภสัชศาสตร์ตงั ้ แต่
แรก แต่การเรียนและกิจกรรมในคณะ ทาให้ท่านผูกพันกับ
คณะตัง้ แต่ ปี แ รกที่เ ข้า เรีย น ผลการเรีย นของอาจารย์
ในช่ ว งปี แ รกอยู่ใ นเกณฑ์ดีม าก ท่ า นยัง เป็ น นั ก วิ่ง Half
Marathon และนักกีฬาอีกหลายประเภท ท่านได้รบั เลือก
ให้เป็ นประธานนิสติ ในชัน้ ปี ท่ี 4 ผลงานที่สาคัญ คือ การ
จัดทาหนังสือ “เภสัชกร” ทุก 2 เดือน ซึ่งรวมเนื้อหา
วิชาการ สังคม และอื่น ๆ หนังสือทาเพียง 1 เล่มโดยเขียน
ด้วยมือและเวียนอ่ านทัง้ ชัน้ ปี แม้ภาระหน้ าที่ในตาแหน่ ง
ประธานนิสติ และการเรียนจะหนัก ท่านก็สามารถเรียนจบ
ในปี พ.ศ. 2486 นิสติ ในรุ่นเดียวกันจบการศึกษาเพียง 13
คนเท่านัน้ (3)
การทางานช่วงแรกในวงราชการ
อาจารย์สามารถเริม่ งานในแผนกสมุนไพร กอง
เภสัช กรรม กระทรวงสาธารณสุ ข ในขณะนั น้ เป็ น ช่ ว ง
สงคราม ท่า นมีห น้ า ที่ค้น หาสมุ น ไพรมาใช้แ ทนยาแผน
ปจั จุบนั ทีข่ าดแคลนโดยเฉพาะควินิน ต่อมา ท่านถูกเกณฑ์
เป็ นทหารประจากรมแพทย์ทหารบก จนติดยศว่าทีร่ อ้ ยตรี
ประจาอยู่ด้านคลังยา ทาหน้ าที่สนับสนุ นยาไปยังหน่ วย
ทหารตามต่างจังหวัด ซึง่ เป็ นงานทีต่ อ้ งเสีย่ งชีวติ เนื่องจาก
เคยถูกข้าศึกยิงใส่ขบวนขนส่ง ท่านทางานในภาคสนาม 5
ปี จนเมือ่ ญีป่ นุ่ ประกาศยอมแพ้สงคราม ท่านจึงย้ายมาดารง
ตาแหน่ งร้อยเอกที่จงั หวัดนครราชสีมา และเริม่ ชีวติ สมรส
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การท างานในช่ ว งนี้ ท่ า นได้พ ยายามค้ น คว้า และผลิต
น้าเกลือและยาฉีดเพือ่ นามาใช้ในโรงพยาบาลหลายชนิ ดใน
ยามขาดแคลนจนได้รบั หนังสือชมเชยจากกองทัพบก (3)
ต่อมาท่านย้ายมารับราชการที่โรงพยาบาลพระ
มงกุ ฎ เกล้า ขณะนัน้ กรมแพทย์ท หารบกต้อ งการขยาย
โรงงานผลิต ยา จึง ต้อ งการส่ง คนไปศึก ษาต่ อ ด้า นเภสัช
อุตสาหกรรม ท่านได้รบั คัดเลือกให้ไปศึกษาต่อยังประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปี 2497 การเดินทางครัง้ นัน้ ท่านต้องใช้
ความใจแข็งอย่างมาก เพราะต้องเดินทางเมื่อภรรยาเพิง่
คลอดบุตรคนที่ 2 ได้เพียง 4-5 วัน อาจารย์สามารถอยู่ท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นเวลา 3 ปี สิง่ ที่ท่านภูม ใจ คือ
วิท ยานิ พ นธ์ข องท่ า นเป็ น ต้ น แบบของการผลิต ยาแบบ
sustained
release
ซึ่งได้รบั การอ้างอิงในตารา
Remington’s Practice of Pharmacy ท่านกลับมายัง
ประเทศไทยราว พ.ศ. 2500 (1)
ท่านได้ปรับปรุงงานของแผนกโรงงานทหารบก
ทัง้ เครื่องมือการผลิต สูตรยา และกรรมวิธใี นการผลิต ท่าน
มี แ นวคิ ด ว่ า คว รรวมก ารผลิ ต ย าของก องทั พ บ ก
กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เป็ น “โรงงานเภสัชกรรม
ทหาร” เพื่อความคุม้ ค่าและทาให้สามารถพัฒนามาตรฐาน
ของโรงงานได้ง่า ย แนวคิด นี้ ไ ม่ ไ ด้ร ับ การยอมรับ จาก
ผู้ บ ริ ห ารขณะนั ้น เพราะหลายฝ่ า ยมองว่ า ตนถู ก ลด
บทบาทในการผลิตยา เรื่องนี้ทาให้อาจารย์ถูกย้ายจากงาน
ผลิตยาไปงานด้านคลังยา และเกิดความคับข้องใจในการ
ทางาน เมื่อสัญญาชดใช้ทุนที่ลาไปศึกษาต่อต่างประเทศ
หมดลง ท่านจึงลาออกจากราชการในปี พ.ศ. 2505 และ
มาทางานที่โรงงานเลอเปอร์ต้ี หลังจากที่ท่านลาออกไม่
นาน โรงงานเภสัชกรรมทหารได้ก่อตัง้ ขึ้น เพราะทุกคน
เห็นประโยชน์และความจาเป็ น (3)
ชีวิตการทางานในภาคเอกชน
ท่ า นท างานในต าแหน่ ง ผู้จ ัด การฝ่า ยผลิต และ
เป็ นผูจ้ ดั การโรงงานในปี พ.ศ.2509 ท่านได้อุทศิ ตนให้แก่
สังคม วิชาชีพ สมาคม และการเรียนการสอนเรื่อยมา จน
ได้ร บั ปริญ ญาเภสัช ศาสตรดุ ษ ฎีบณ
ั ฑิต กิต ติม ศัก ดิ ์ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2518 ท่านเป็ นเภสัช
กรคนแรกที่ได้รบั ปริญญานี้จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อสิน้ ปี พ.ศ. 2527 ท่านเกษียณอายุจากบริษทั ดาวเคมิ
คอล เมื่ออายุ 65 ปี (3) ตลอดเวลาที่ทางานในโรงงานยา
2

ท่านบริหารงานได้อย่างประสบความสาเร็จ ความสามารถ
ของท่านทาให้ทุกคนยกย่องท่านให้เป็ นผูร้ ดู้ า้ นเทคโนโลยี
การผลิตยาของประเทศ (2) ท่านมีผลงานประดิษฐ์สร้าง
เครื่อ งจัก ร และเครื่อ งมือ อุ ต สาหกรรมหลายชนิ ด ซึ่ ง
ขณะนัน้ ยังไม่ม ีผู้ทานอกจากการสังซื
่ ้อจากต่ างประเทศ
ด้วยราคาแพงกว่าหลายเท่าตัว เช่น เครื่องแยกขนาดยา
เม็ด ตู้อ บเครื่อ งผสม เครื่อ งวัด ความเปราะของยาเม็ด
เครื่องหาความชื้นของดิน เครื่องวัด ความบริสุทธิ ์ของน้ า
เครื่องนับ และ peristaltic pump ในปี พ.ศ. 2524 ท่าน
ได้รบั เลือกเป็ นเภสัชกรดีเด่นสาขาเภสัชการอุตสาหกรรม
จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย (2)
บทบาทในเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
อาจารย์สามารถผูกพันกับเภสัชกรรมสมาคมฯ
มากจนกล่า วว่า สมาคมเหมือนบ้านหลัง ที่ส องของท่า น
ท่านช่วยเหลืองานของสมาคมฯ มาโดยตลอดตัง้ แต่เป็ น
ประธานนิสติ และหลังจากสาเร็จการศึกษา ท่านจึงได้รบั
เลือกให้เป็ นกรรมการของสมาคมฯ โดยตลอด เมื่อครัน้
ท่ า นอาจารย์ไ ฉน สัม พัน ธารัก ษ์ เป็ น นายกเภสัช กรรม
สมาคมฯ ทางสมาคมฯ จาเป็ นต้องย้ายที่ทาการ อาจารย์
สามารถซึ่งดารงตาแหน่ งปฏิคม เป็ นประธานในการจัดหา
สถานที่และอาคารใหม่ จนได้ท่ตี ัง้ ของสมาคมในปจั จุบนั
แต่ไม่มเี งินพอจะสร้างอาคาร ท่านต้องระดมทุนโดยวิธตี ่าง
ๆ เพื่อ สร้ า งอาคารหลัง ใหม่ อ ัน เป็ น ที่ท าการมาจนถึ ง
ปจั จุบนั (3)
ด้วยความสามารถ ความรัก และการทุ่มเทกายใจ
ในการพัฒ นาสมาคมฯ สมาชิก จึง ได้เ ลือ กท่ า นให้ด ารง
ตาแหน่ งนายกเภสัชกรรมสมาคม (พ.ศ. 2512-2518) ใน
การเลือกตัง้ ครัง้ แรกที่จดั ขึ้น เนื่องจากการแก้ไขระเบียบ
ของสมาคมฯ จากเดิม ที่ ใ ห้ เ ลือ กนายกสมาคมฯ โดย
คณะกรรมการสมาคมมาเป็ น การเลือ กตัง้ โดยตรงจาก
สมาชิก (3)
อาจารย์ ส ามารถเคยเล่ า ให้ ฟ งั ว่ า ได้ พ บกั บ
ผูบ้ ริหารของสหพันธ์เภสัชกรรมแห่งเอเชีย (FAPA) โดย
บังเอิญบนเครื่องบิน การสานสัมพันธ์ครัง้ นัน้ ทาให้เภสัช
กรรมสมาคมฯ เข้าร่วมใน FAPA อาจารย์สามารถได้รบั
แต่งตัง้ เป็ นอุปนายกและมนตรีของสหพันธ์เภสัชกรรมแห่ง
เอเชียต่อเนื่องจนถึง พ.ศ.2529 รวม 16 ปี แต่ยงั คงดารง
ตาแหน่งกรรมการกลางของ FAPA เรือ่ ยมาอีกนาน

Thai Journal of Pharmacy Practice
Vol. 7 No 1 Jan-Jun 2015

บทบาทต่อการศึกษาเภสัชศาสตร์และด้านอื่น ๆ
อาจารย์สามารถเป็ นอาจารย์พเิ ศษในคณะเภสัช
ศาสตร์ต่าง ๆ ตัง้ แต่ครัง้ ที่ทางานอยู่ท่กี รมแพทย์ทหารบก
และได้รบั เชิญให้ไปดารงตาแหน่ งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2532-2533
เมื่อท่านอายุ 70 ปี บริบูรณ์ จึงได้ขอลาจากงานบริหาร (1)
ท่านเคยเล่าว่า ชีวติ ที่หาดใหญ่น่าจะเขียนเป็ นหนังสือได้
เล่มหนึ่ง เสียดายทีท่ ่านไม่ได้มโี อกาสถ่ายทอดเอาไว้ ท่าน
ยังกล่าวว่า ชีวติ ท่านแปลกตรงทีเ่ ริม่ ทางานในราชการ และ
ต้องลาออกไปอยูเ่ อกชน 23 ปี เมือ่ เกษียณก็ตอ้ งกลับมารับ
ราชการใหม่อกี (1)
ในสายตานั ก ศึ ก ษาและผู้ ร่ ว มงาน อาจารย์
สามารถเป็ นคนสนุ กสนาน พูดเสียงดังทุ้มช้า ๆ ตามวัย
และยิ้ม หัวเราะง่าย อาจารย์เป็ นที่รกั ของทุกคน ในวันที่
อาจารย์เดินทางกลับกรุงเทพ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
จ านวนมาก ไม่ เ พีย งแต่ ค ณะเภสัช ศาสตร์ เ ท่ า นั ้น ได้
ร่ว มกัน ไปส่ง อาจารย์ท่ีส ถานี ร ถไฟหาดใหญ่ ต ามภาพที่
แสดงในหน้านี้ อาจารย์สามารถเป็ นผูช้ ่นื ชอบงานศิลปะ
เช่น ดนตรีและเขียนรูป ภาพวาดตัวท่านที่แสดงที่หน้าปก
และในตอนต้ น ของบทความนี้ เ ป็ น ภาพที่ท่ า นวาดด้ว ย
ตนเองขณะที่ ด ารงต าแหน่ ง คณบดีค ณะเภสัช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1)
ชีวติ ของท่านไม่เคยหนีห่างจากวงการการศึกษา
ในปี พ.ศ. 2535 ท่านได้รบั การชักชวนจาก ศ.ฉวี บุนนาค
เพือ่ นร่วมชัน้ เรียนในคณะเภสัชศาสตร์ ให้ช่วยเป็ นอาจารย์
ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ยงั ทาหน้ าที่อ่ืน ๆ นอกวิช าชีพ อัน เป็ น
ประโยชน์ ต่ อสังคมและวิช าชีพ มากมาย เช่น ได้ร บั พระ
กรุณาโปรดเกล้าให้ดารงตาแหน่ งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
กรรมการมาตรฐานสิ น ค้ า อุ ต สาหกร รม กระทรวง
อุ ต สาหกรรม อนุ กรรมการเตรี ย มความพร้ อ มด้ า น
สาธารณสุข สภาความมันคงแห่
่
งชาติ อนุ กรรมการพัฒนา
บุคลากรด้านวิชาชีพเภสัชกรรม ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
กรรมการจัดทาตารับยา ประเทศไทย กรรมการสภาวิจยั
แห่งชาติสาขาเภสัชเคมีฯลฯ
อาจารย์ส ามารถจากไปในวัน ที่ 11 มิถุ น ายน
พ.ศ. 2540 แต่ย งั คงทิ้ง ไว้ซ่ึง ผลงานและความรักที่ม ีต่ อ
วิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้ตงั ้ ชื่อห้องประชุม ตามชื่อของท่านเพื่อเป็ นเกียรติและ

เพื่อให้บุคคลรุ่นหลังได้รบั ทราบถึงนามและคุโณปการณ์
ของท่านทีม่ ตี ่อวิชาชีพ

รูป บุค ลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกันส่ง
อาจารย์สามารถกลับกรุงเทพ ณ สถานีรถไฟหาดใหญ่
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