
               

          

 

             

 
                  
                        รปูจาก (1) 

 
          เภสชักร ศาสตราจารย ์ดร. พ.ท.สามารถ องัศุสงิห ์
เป็นผูว้ริยิะเสยีสละก าลงักาย ใจ และสตปิญัญาเพื่อพฒันา
วิชาชีพเภสัชอุตสาหกรรมทัง้ด้านวิทยาการและด้าน
การศึกษา จนถือได้ว่าเป็นบุคคลส าคัญของวิชาชีพ 
วารสารเภสชักรรมไทยฉบบัน้ีจึงขอสดุดีคุณความดีของ
ท่าน ณ ทีน้ี่ ชวีประวตัขิองท่านรวบรวมมาจาก 1) หนังสอื
ที่ระลกึในโอกาสที่ท่านอายุครบ 72 ปี (1) 2) ค าประกาศ
เกยีรตคิุณเภสชักรดเีด่นสาขาเภสชักรการอุตสาหกรรมใน
ปี พ.ศ. 2524 (2) 3) การสมัภาษณ์ท่านขณะทีย่งัด ารงชวีติ
ในวนัที ่8 มถุินายน 2537 โดยวนินา เหรยีญสุวรรณ ยุพด ี
ศริสินิสุข  นิยดา เกยีรติยิง่องัศุล ีองิอร มนัทรานนท์ และ
วิทยา กุลสมบูรณ์ (3) และ 4) ความทรงจ าของผู้เขียน 
(บรรณาธกิาร) ในสมยัที่เป็นนักศกึษาเภสชัศาสตร์และรบั
การถ่ ายทอดความรู้ จ ากอาจารย์  และสมัยที่ เ ป็ น
ผู้ใต้บงัคบับญัชาเมื่อครัน้ท่านด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
เภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
 
ชีวิตวยัเดก็และวยัเรียน 

อาจารยส์ามารถเกดิเมื่อวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.
2463 ณ ดา่นศุลกากร ต าบลแหลมประดู่ อ าเภอแหลมสงิห ์
จงัหวดัจนัทบุร ีท่านเป็นบุตรของขุนราชภฎัโภคากร นาย
ดา่นศุลกากร และนางทองมว้น องัศุสงิห ์เมื่อรฐับาลยกเลกิ
การเกบ็ภาษีสนิคา้ภายในประเทศในปี พ.ศ. 2473  ท าให้
ด่านจนัทบุรตี้องลดฐานะลง บดิาของท่านจงึเปลี่ยนอาชพี
ไปคา้ขาย (1) ทา่นถูกสง่มาเรยีนในกรุงเทพทีโ่รงเรยีนสวน
กุหลาบวิทยาลยัจนจบชัน้ ม.8  และสอบเข้าศึกษาต่อที่
จุ ฬ าลงกร ณ์มหาวิทยาลัย  เดิมทีท่ านอยาก เ รียน
วศิวกรรมศาสตรเ์น่ืองจากชอบเรื่องเครื่องจกัรกล แต่ท่าน
สมคัรเรยีนในคณะสตัวแพทยศ์าสตรเ์พราะมคีนสมคัรน้อย
และเขา้ใจผดิว่าสามารถเปลี่ยนคณะเป็นวศิวกรรมศาสตร์

ได้ภายหลงั เมื่อท่านทราบความจรงิว่า การย้ายไปคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ท าไม่ได้ เพราะใช้ข้อสอบคนละชุด แต่
สามารถย้ายมาคณะเภสชัศาสตร์ได้ ท่านจึงย้ายมาเรยีน
เภสัชศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2482 ท่านเป็นนิสิตหลักสูตร
ปรญิญาเภสชัศาสตร ์4 ปี รุ่นแรกของประเทศไทย ซึ่งมผีู้
เขา้เรยีน 40 คนในขณะนัน้ (3) 
 อาจารยส์ามารถไม่ไดค้ดิเรยีนเภสชัศาสตรต์ัง้แต่
แรก แต่การเรยีนและกจิกรรมในคณะ ท าใหท้่านผกูพนักบั
คณะตัง้แต่ปีแรกที่เข้าเรียน ผลการเรียนของอาจารย์
ในช่วงปีแรกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ท่านยังเป็นนักวิ่ง Half 
Marathon และนักกฬีาอกีหลายประเภท ท่านไดร้บัเลอืก
ให้เป็นประธานนิสติในชัน้ปีที่ 4 ผลงานที่ส าคญั คอื การ
จดัท าหนังสอื “เภสชักร” ทุก 2 เดือน ซึ่งรวมเน้ือหา
วชิาการ สงัคม และอื่น ๆ หนงัสอืท าเพยีง 1 เล่มโดยเขยีน
ด้วยมอืและเวยีนอ่านทัง้ชัน้ปี แม้ภาระหน้าที่ในต าแหน่ง
ประธานนิสติและการเรยีนจะหนัก ท่านกส็ามารถเรยีนจบ
ในปี พ.ศ. 2486 นิสติในรุ่นเดยีวกนัจบการศกึษาเพยีง 13 
คนเทา่นัน้ (3) 
 
การท างานช่วงแรกในวงราชการ  

อาจารย์สามารถเริม่งานในแผนกสมุนไพร กอง
เภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ในขณะนัน้เป็นช่วง
สงคราม ท่านมีหน้าที่ค้นหาสมุนไพรมาใช้แทนยาแผน
ปจัจุบนัทีข่าดแคลนโดยเฉพาะควนิิน ต่อมา ท่านถูกเกณฑ์
เป็นทหารประจ ากรมแพทยท์หารบก จนตดิยศว่าทีร่อ้ยตรี
ประจ าอยู่ด้านคลงัยา ท าหน้าที่สนับสนุนยาไปยงัหน่วย
ทหารตามต่างจงัหวดั ซึง่เป็นงานทีต่อ้งเสีย่งชวีติ เน่ืองจาก
เคยถูกขา้ศกึยงิใสข่บวนขนส่ง ท่านท างานในภาคสนาม 5 
ปีจนเมือ่ญีปุ่น่ประกาศยอมแพส้งคราม ท่านจงึยา้ยมาด ารง
ต าแหน่งรอ้ยเอกที่จงัหวดันครราชสมีา และเริม่ชวีติสมรส 
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การท างานในช่วงน้ี ท่านได้พยายามค้นคว้าและผลิต
น ้าเกลอืและยาฉีดเพือ่น ามาใชใ้นโรงพยาบาลหลายชนิดใน
ยามขาดแคลนจนไดร้บัหนงัสอืชมเชยจากกองทพับก (3) 
 ต่อมาท่านย้ายมารบัราชการที่โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า ขณะนัน้กรมแพทย์ทหารบกต้องการขยาย
โรงงานผลิตยา จึงต้องการส่งคนไปศึกษาต่อด้านเภสชั
อุตสาหกรรม ท่านไดร้บัคดัเลอืกใหไ้ปศกึษาต่อยงัประเทศ
สหรฐัอเมรกิาในปี 2497 การเดนิทางครัง้นัน้ ท่านต้องใช้
ความใจแขง็อย่างมาก เพราะต้องเดนิทางเมื่อภรรยาเพิง่
คลอดบุตรคนที่ 2 ได้เพยีง 4-5 วนั อาจารย์สามารถอยู่ที่
ประเทศสหรฐัอเมริกาเป็นเวลา 3 ปี สิง่ที่ท่านภูมใจ คือ 
วิทยานิพนธ์ของท่านเป็นต้นแบบของการผลิตยาแบบ 
sustained release ซึ่งได้รบัการอ้างอิงในต ารา 
Remington’s Practice of Pharmacy ท่านกลบัมายงั
ประเทศไทยราว พ.ศ. 2500 (1) 
 ท่านได้ปรบัปรุงงานของแผนกโรงงานทหารบก
ทัง้เครื่องมอืการผลติ สตูรยา และกรรมวธิใีนการผลติ ท่าน
มีแนวคิด ว่ า  คว รรวมการผลิตยาของกองทัพบก 
กองทพัเรอื และกองทพัอากาศ เป็น “โรงงานเภสชักรรม
ทหาร” เพื่อความคุม้ค่าและท าใหส้ามารถพฒันามาตรฐาน
ของโรงงานได้ง่าย  แนวคิดน้ีไม่ได้ร ับการยอมรับจาก
ผู้บริหารขณะนั ้น เพราะหลายฝ่ายมองว่า ตนถูกลด
บทบาทในการผลติยา เรื่องน้ีท าใหอ้าจารยถ์ูกยา้ยจากงาน
ผลติยาไปงานด้านคลงัยา และเกดิความคบัขอ้งใจในการ
ท างาน เมื่อสญัญาชดใช้ทุนที่ลาไปศกึษาต่อต่างประเทศ
หมดลง ท่านจงึลาออกจากราชการในปี พ.ศ.  2505 และ
มาท างานที่โรงงานเลอเปอร์ตี้ หลงัจากที่ท่านลาออกไม่
นาน โรงงานเภสชักรรมทหารได้ก่อตัง้ขึ้น เพราะทุกคน
เหน็ประโยชน์และความจ าเป็น (3)  
 
ชีวิตการท างานในภาคเอกชน 

ท่านท างานในต าแหน่งผู้จ ัดการฝ่ายผลิต และ
เป็นผูจ้ดัการโรงงานในปี พ.ศ.2509 ท่านไดอุ้ทศิตนใหแ้ก่
สงัคม วชิาชพี สมาคม และการเรยีนการสอนเรื่อยมา จน
ได้รบัปริญญาเภสชัศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในปี พ.ศ.2518 ท่านเป็นเภสชั
กรคนแรกที่ได้รบัปริญญาน้ีจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
เมื่อสิน้ปี พ.ศ. 2527 ท่านเกษียณอายุจากบรษิทัดาวเคมิ
คอล เมื่ออายุ 65 ปี (3) ตลอดเวลาที่ท างานในโรงงานยา 

ท่านบรหิารงานไดอ้ย่างประสบความส าเรจ็ ความสามารถ
ของท่านท าใหทุ้กคนยกย่องท่านใหเ้ป็นผูรู้ด้า้นเทคโนโลยี
การผลิตยาของประเทศ (2) ท่านมผีลงานประดิษฐ์สร้าง
เครื่องจักร และเครื่องมืออุตสาหกรรมหลายชนิด ซึ่ง
ขณะนัน้ยงัไม่มีผู้ท านอกจากการสัง่ซื้อจากต่างประเทศ
ด้วยราคาแพงกว่าหลายเท่าตวั เช่น เครื่องแยกขนาดยา
เม็ด ตู้อบเครื่องผสม เครื่องวดัความเปราะของยาเม็ด 
เครื่องหาความชื้นของดนิ เครื่องวดัความบรสิุทธิข์องน ้า 
เครื่องนับ และ peristaltic pump ในปี พ.ศ. 2524 ท่าน
ไดร้บัเลอืกเป็นเภสชักรดเีด่นสาขาเภสชัการอุตสาหกรรม
จากเภสชักรรมสมาคมแหง่ประเทศไทย (2) 
 
บทบาทในเภสชักรรมสมาคมแห่งประเทศไทย 

อาจารย์สามารถผูกพนักบัเภสชักรรมสมาคมฯ 
มากจนกล่าวว่า สมาคมเหมือนบ้านหลงัที่สองของท่าน 
ท่านช่วยเหลืองานของสมาคมฯ มาโดยตลอดตัง้แต่เป็น
ประธานนิสติและหลงัจากส าเร็จการศึกษา ท่านจึงได้รบั
เลือกให้เป็นกรรมการของสมาคมฯ โดยตลอด เมื่อครัน้
ท่านอาจารย์ไฉน สมัพนัธารกัษ์ เป็นนายกเภสชักรรม
สมาคมฯ ทางสมาคมฯ จ าเป็นต้องยา้ยที่ท าการ อาจารย์
สามารถซึ่งด ารงต าแหน่งปฏคิม เป็นประธานในการจัดหา
สถานที่และอาคารใหม่ จนได้ที่ตัง้ของสมาคมในปจัจุบนั 
แต่ไม่มเีงนิพอจะสรา้งอาคาร ท่านตอ้งระดมทุนโดยวธิตี่าง 
ๆ เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่อันเป็นที่ท าการมาจนถึง
ปจัจุบนั (3) 

ดว้ยความสามารถ ความรกั และการทุ่มเทกายใจ
ในการพฒันาสมาคมฯ สมาชิกจึงได้เลือกท่านให้ด ารง
ต าแหน่งนายกเภสชักรรมสมาคม (พ.ศ. 2512-2518) ใน
การเลอืกตัง้ครัง้แรกที่จดัขึ้น เน่ืองจากการแก้ไขระเบยีบ
ของสมาคมฯ จากเดิมที่ให้เลือกนายกสมาคมฯ โดย
คณะกรรมการสมาคมมาเป็นการเลือกตัง้โดยตรงจาก
สมาชกิ (3) 
 อาจารย์สามารถเคยเล่าให้ฟงัว่า ได้พบกับ
ผูบ้รหิารของสหพนัธเ์ภสชักรรมแห่งเอเชยี (FAPA) โดย
บงัเอิญบนเครื่องบิน การสานสมัพนัธ์ครัง้นัน้ท าให้เภสชั
กรรมสมาคมฯ เขา้ร่วมใน FAPA อาจารยส์ามารถไดร้บั
แต่งตัง้เป็นอุปนายกและมนตรขีองสหพนัธเ์ภสชักรรมแห่ง
เอเชยีต่อเน่ืองจนถงึ พ.ศ.2529 รวม 16 ปี แต่ยงัคงด ารง
ต าแหน่งกรรมการกลางของ FAPA เรือ่ยมาอกีนาน 
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บทบาทต่อการศึกษาเภสชัศาสตรแ์ละด้านอ่ืน ๆ  
อาจารยส์ามารถเป็นอาจารยพ์เิศษในคณะเภสชั

ศาสตรต์่าง ๆ ตัง้แต่ครัง้ที่ท างานอยู่ที่กรมแพทยท์หารบก
และไดร้บัเชญิใหไ้ปด ารงต าแหน่งคณบดคีณะเภสชัศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2532-2533 
เมื่อท่านอายุ 70 ปีบรบิูรณ์ จงึไดข้อลาจากงานบรหิาร (1)  
ท่านเคยเล่าว่า ชวีติที่หาดใหญ่น่าจะเขยีนเป็นหนังสอืได้
เล่มหน่ึง เสยีดายทีท่่านไม่ได้มโีอกาสถ่ายทอดเอาไว ้ท่าน
ยงักล่าววา่ ชวีติทา่นแปลกตรงทีเ่ริม่ท างานในราชการ และ
ตอ้งลาออกไปอยูเ่อกชน 23 ปี เมือ่เกษยีณกต็อ้งกลบัมารบั
ราชการใหมอ่กี (1) 

ในสายตานักศึกษาและผู้ร่วมงาน อาจารย์
สามารถเป็นคนสนุกสนาน  พูดเสยีงดงัทุ้มช้า ๆ ตามวยั 
และยิ้มหวัเราะง่าย อาจารย์เป็นที่รกัของทุกคน ในวนัที่
อาจารย์เดนิทางกลบักรุงเทพ บุคลากรของมหาวทิยาลยั
จ านวนมาก ไม่เพียงแต่คณะเภสัชศาสตร์เท่านั ้น ได้
ร่วมกันไปส่งอาจารย์ที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ตามภาพที่
แสดงในหน้าน้ี อาจารยส์ามารถเป็นผูช้ื่นชอบงานศลิปะ 
เช่น ดนตรแีละเขยีนรูป ภาพวาดตวัท่านที่แสดงที่หน้าปก
และในตอนต้นของบทความน้ีเป็นภาพที่ท่านวาดด้วย
ตนเองขณะที่ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(1) 

ชวีติของท่านไม่เคยหนีห่างจากวงการการศกึษา 
ในปี พ.ศ. 2535 ท่านไดร้บัการชกัชวนจาก ศ.ฉว ีบุนนาค 
เพือ่นรว่มชัน้เรยีนในคณะเภสชัศาสตร์ ใหช้่วยเป็นอาจารย์
ในคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ  

อาจารย์ยงัท าหน้าที่อื่น ๆ นอกวิชาชีพอนัเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมและวิชาชีพมากมาย เช่น ได้รบัพระ
กรุณาโปรดเกลา้ใหด้ ารงต าแหน่งสมาชกิสมชัชาแห่งชาติ
กรรมการมาตรฐานสินค้า อุตสาหกร รม กระทรวง
อุตสาหกรรม อนุกรรมการเตรียมความพร้อมด้าน
สาธารณสุข สภาความมัน่คงแห่งชาต ิอนุกรรมการพฒันา
บุคลากรดา้นวชิาชพีเภสชักรรม ทบวงมหาวทิยาลยัของรฐั 
กรรมการจดัท าต ารบัยา ประเทศไทย กรรมการสภาวจิยั
แหง่ชาตสิาขาเภสชัเคมฯีลฯ 
 อาจารย์สามารถจากไปในวันที่ 11 มิถุนายน 
พ.ศ. 2540 แต่ยงัคงทิ้งไว้ซึ่งผลงานและความรกัที่มีต่อ
วชิาชพี คณะเภสชัศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
ได้ตัง้ชื่อห้องประชุมตามชื่อของท่านเพื่อเป็นเกียรติและ

เพื่อให้บุคคลรุ่นหลงัได้รบัทราบถึงนามและคุโณปการณ์
ของท่านทีม่ตี่อวชิาชพี  
 

 
 

 
 

รูปบุคลากรของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ร่วมกนัส่ง
อาจารยส์ามารถกลบักรงุเทพ ณ สถานีรถไฟหาดใหญ่ 
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