บุคคลสำคัญ
เภสัชกรหญิ งสุขสงบ บัวสรวง
“ผูส้ ร้างความเข้มแข็งให้กบั
งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและเภสัชกรรมชุมชน”
รูปจาก (1)
เภสัชกรหญิงสุขสงบ บัวสรวงเป็ นผูบ้ ุกเบิกงาน
ด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาลของโรงพยาบาลรามาธิบดีให้
เจริญรุ่งเรืองและกลายเป็ นต้นแบบของงานเภสัชกรรมใน
โรงพยาบาลของรัฐในเวลาต่อมา ท่านเป็ นทีน่ บั ถือและเป็ น
ที่รกั ของเภสัชกรรุ่นน้ องและเป็ นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน
ท่านจึงสามารถเป็ นแกนนากลุ่มเภสัชกรในสองสาขา คือ
เภสัชกรรมโรงพยาบาลและเภสัชกรรมชุ มชน จนพัฒนา
ต่อมาเป็ นสมาคมวิชาชีพสองแห่งทีส่ ร้ างความเข้มแข็งให้
วิช าชีพ สืบ ต่ อ มาจนถึง ปั จ จุ บ ัน คือ สมาคมเภสัช กรรม
โรงพยาบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมเภสัชกรรมชุมชน
แห่งประเทศไทย เนื้อหาของบทความนี้เรียบเรียงจากการ
สัมภาษณ์ เภสัชกรหญิงสุขสงบในวันที่ 16 เมษายน 2539
เมื่อท่านอายุ 77 ปี โดย วินนา เหรียญสุวรรณ ยุพดี ศิรสิ นิ
สุข นิยดา เกียรติยงิ่ อังศุลี อิงอร มันทรานนท์ และวิทยา
กุลสมบูรณ์ (2)
เภสัชกรหญิงสุขสงบ บัวสรวง เกิดเมื่อวันที่ 15
เมษายน 2462 ทีจ่ งั หวัดเชียงราย ท่านเป็ นบุตรของหลวง
พิสฐิ แพทยากร (เปลือง เปมะวิภาต) และนางสงวน เปมะ
วิภาต ท่านสมรสกับนายเอือ้ บัวสรวง มีธดิ า 4 คน โดย 2
ท่านเป็ นเภสัชกร คือ ภญ.อาภาพรรณ ทองบุญรอด และ
เภสัช กรหญิง สัณ หลัก ษณ์ บัว สรวง บิด าของท่ า นเป็ น
นายแพทย์สาธารณสุข จึงต้องย้ายไปทางานในจังหวัดต่าง
ๆ เภสัชกรหญิงสุขสงบในวัยเด็ก จึงอาศัยกับ คุณตาคุณ
ยาย ท่านจบชัน้ ประถมต้นที่โรงเรีย นสตรีป ระจาจัง หวัด
สวรรคโลก (สมัยนัน้ ยังเป็ นจังหวัดอยู่) จบชัน้ มัธยมต้นที่
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มณฑลพิษณุโลก และจบชัน้ มัธยม
ปลายจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
บิด าของท่ า นเป็ น แพทย์ จึง อยากให้ ท่ า นเรียน
แพทย์ ท่ า นได้ เ ข้า เรีย นเตรีย มแพทย์ ณ จุ ฬ าลงกรณ์

มหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากทีไ่ ม่คุน้ เคยกับการเรียนทีอ่ สิ ระ
และชอบเล่นกีฬามาก ทาให้สอบตกในหลายวิชา ท่านจึง
สอบเข้าใหม่ในคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทัง้ ปรับเปลีย่ นวิธี
เรียน แต่ยงั คงเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ ในระหว่างนัน้ เป็ น
ช่วงที่มเี หตุการณ์ทาให้การเรียนต้องชงักเป็ นระยะๆ เช่น
น้ า ท่ ว มใหญ่ ใ นปี 2485 สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็ นต้ น
เหตุการณ์เหล่านี้ทาให้นิสติ สอบไล่ผ่านได้ด้วยดี เภสัชกร
หญิ ง สุ ข สงบส าเร็จ การศึก ษาเภสัช ศาสตรบัณ ฑิต จาก
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ใน พ.ศ. 2490
ท่านสนใจงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล จึงสมัคร
งานกับ ขุ น เภสัช การโกวิท หัว หน้ า แผนกเภสัช กรรม
โรงพยาบาลศิริราช เภสัชกรหญิงสุขสงบทางานที่แผนก
เภสัชกรรมโรงพยาบาลศิรริ าชเป็ นเวลา 20 ปี ในแผนกคลัง
เวชภั ณ ฑ์ จ นกระทั ง่ ในปี พ.ศ. 2510 มหาวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็ นมหาวิทยาลัยมหิดลและมี
การก่อตัง้ คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี แพทย์ในภาควิชา
ต่าง ๆ ในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาลมารวมกลุ่มกัน
เพื่อก่อตัง้ คณะใหม่ เภสัชกรหญิงสุขสงบเป็ นเภสัชกรคน
เดีย วที่เ สนอตัว มาเป็ นผู้ ร่ ว มก่ อ ตัง้ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีในปี พ.ศ. 2511 เภสัชกรหญิงสุข
สงบเล่าว่า การทางานในช่วงนัน้ เป็ นช่วงที่ต่นื ตัวที่สุดใน
ชีวิต โดยทุ่มเทความคิดบุกเบิกงานอย่างเต็มที่ งานของ
แผนกเภสัชกรรมได้รบั การสนับสนุ นและการยอมรับจาก
แผนกอื่น ๆ เป็ นอย่างดี มีการนาเครื่องมือทันสมัยมาใช้
เช่น เครื่องนับเม็ดยา การ prepacking ยาที่มปี ริมาณการ
ใช้ม ากๆ ท าให้ง านคล่ อ งตัว และรวดเร็ว เป็ น ตัว อย่างที่
โรงพยาบาลอื่น ๆ มาดูงานเป็ นประจา ท่านได้สมัครเป็ น
ส ม า ชิ ก ข อ ง “ American Association of Hospital
Pharmacist” และได้มโี อกาสไปประชุม วิชาการและดูงาน
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เกี่ยวกับเภสัชกรรมโรงพยาบาล ในหลายประเทศ ทาให้
ท่ า นน าความรู้ ท่ี ไ ด้ ร ับ มาปรับ ปรุ ง ใช้ ก ับ โรงพยาบาล
รามาธิบ ดี เช่ น การเก็บ ใบสัง่ ยาที่ส าคัญ ๆ เข้า ไว้ ใ น
ไมโครฟิ ลม์ การมีหน่วยเภสัชกรรมย่อยและเภสัชกรประจา
หอผู้ป่ วย (satellite pharmacy) การใช้ร ะบบจ่า ยยาแบบ
หนึ่ ง หน่ ว ยขนาดใช้ (unit dose) ตลอดจนมีง านที่ถือ ว่ า
ทันสมัยที่สุด ในขณะนัน้ คือ งานเภสัชกรรมคลินิก การมี
เภสัชกรเยีย่ มผูป้ ่ วยพร้อมแพทย์ เพื่อทาให้การตอบปั ญหา
เกีย่ วกับยาเป็ นไปอย่างสะดวกและเข้าใจกัน
นอกจากนี้เภสัชกรหญิงสุขสงบเป็ นศูนย์กลางใน
การเชิญ เภสัช กรโรงพยาบาล ที่อ ยู่ ต ามแผนกต่ า ง ๆ
ตลอดจนเภสัชกรทีท่ างานในคณะวิชาทีอ่ ยูใ่ กล้ ๆ มาพบปะ
ปรึกษาหารือกันเป็ นประจา ทัง้ ยังริเริม่ เชิญหัวหน้าแผนก
เภสัชกรรมจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ มาประชุม
กันหลายครัง้ เพื่อก่อตัง้ กลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาล ภายใต้
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย เมื่อก่อตัง้ กลุ่มสาเร็จ
เภสัชกรหญิงสุขสงบจึงได้รบั คัดเลือกให้เป็ นประธานกลุ่ม
คนแรกและดารงตาแหน่ งนี้ติดต่ อกันนานหลายปี ต่ อมา
กลุ่มนี้ได้พฒ
ั นาเป็ นสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่ ง
ประเทศไทย ท่านได้รบั เลือกให้นายกคนแรกของสมาคมฯ
ในปั จ จุ บนั เป็ น ที่ป ระจัก ษ์แ ละยอมรับ กันว่ า สมาคมฯ ที่
ท่านมีส่วนผลักดันให้เกิดนัน้ ได้สร้างความก้าวหน้าให้กบั
วิชาชีพเภสัชกรรมในโรงพยาบาลอย่างมากมายและเป็ น
กาลังทีส่ าคัญยิง่ ของวิชาชีพ
เภสัช กรหญิง สุ ข สงบเกษีย ณอายุ ร าชการในปี
พ.ศ. 2522 ท่ า นได้ร ับ โล่ เ กีย รติยศในปี 2522 จากเภสัช
กรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ให้ความร่วมมือ
ส่งเสริมกิจกรรมของสมาคมจนถึงวาระเกษียณอายุ เมื่อ
เกษียณอายุ ท่านเปิ ดร้านยาชื่อ “สีเ่ ภสัช” เพราะมีสมาชิก
ในครอบครัว 4 ท่านเป็ นเภสัชกร คือ ตัวท่าน บุตรสาว 2
คน และบุตรเขย 1 คน เภสัชกรหญิงสุขสงบเข้าเป็ นสมาชิก
กลุ่มเภสัชกรชุมชน ด้วยความสามารถและความอาวุ โ ส
ตลอดจนเป็ นที่เคารพของเภสัชกรรุ่น น้ อง ท่านจึงได้ร ับ
เลือกเป็ น “ประธานกลุ่มเภสัชกรชุมชน” ถึง 4 สมัย (8 ปี )
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ในระหว่ า ง พ.ศ. 2522-2530 ต่ อ มากลุ่ ม เภสัช กรชุ ม ชน
ก่อตัง้ บริษทั มหาชน “บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จากัด” เพื่อ
ผลิตยาออกจาหน่ วยแก่สมาชิก ร้านยา และโรงพยาบาล
ทัวไป
่ เภสัชกรหญิงสุขสงบเป็ นประธานกรรมการคนแรก
ของบริษัท การมีส่วนร่วมผลักดันให้เภสัชกรร่วมกันสร้าง
โรงงาน “บริษัทชุมชนเภสัชกรรม จากัด ” ถือเป็ นผลงาน
เด่นที่ท่านภาคภูมใิ จ ต่อมา กลุ่มเภสัชกรชุมชนได้พฒ
ั นา
เป็ นสมาคมเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย ในปั จจุบนั
สมาคมฯ แห่งนี้กาลังสร้างความก้าวหน้ า ครัง้ ใหญ่ ให้กบั
วิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนด้วยความพยายามนาร้านยาเข้าสู่
ระบบประกันสุขภาพของประเทศ
งานร้านยาเป็ นสิง่ ทีท่ ่านชอบมากและไม่ยอมเลิก
ทาแม้มอี ายุมาก บุตรสาวของท่านเล่าในหนังสืออนุ สรณ์
งานศพว่ า ลูก หลานขอให้ท่า นเลิก ท างานในร้า นยาและ
พักผ่อนอยู่กบั บ้าน แต่ท่านก็ไม่ยอมและไปทางานทีร่ า้ นยา
ทุกวัน ชีวิตหลังเกษียณของท่านจึงอยู่ท่รี ้านยาเป็ นส่ว น
ใหญ่ แพทย์ท่รี กั ษาท่านกล่าวว่า เภสัชกรหญิงสุขสงบใน
วัยชรามีความสดใสและความจาดีเลิศ บุตรสาวของท่านคิด
ว่า อาจเกิดจากการทีท่ ่านได้พบปะผูค้ นหลากหลายที่แวะ
มาทีร่ า้ นยา
เภสัชกรหญิงสุขสงบจากไปด้วยโรคปอดบวมใน
วันศุกร์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2557 ด้วยวัย 95 ปี
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