
  
 

                   
                           รปูจาก (1) 

 
เภสชักรหญิงสุขสงบ บวัสรวงเป็นผูบุ้กเบกิงาน

ด้านเภสชักรรมโรงพยาบาลของโรงพยาบาลรามาธบิดใีห้
เจรญิรุ่งเรอืงและกลายเป็นต้นแบบของงานเภสชักรรมใน
โรงพยาบาลของรฐัในเวลาต่อมา ท่านเป็นทีน่บัถอืและเป็น
ที่รกัของเภสชักรรุ่นน้องและเป็นที่ยอมรบัของผู้ร่วมงาน 
ท่านจงึสามารถเป็นแกนน ากลุ่มเภสชักรในสองสาขา คอื 
เภสชักรรมโรงพยาบาลและเภสชักรรมชุมชน จนพฒันา
ต่อมาเป็นสมาคมวชิาชพีสองแห่งทีส่ร้างความเขม้แขง็ให้
วิชาชีพสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน คือ สมาคมเภสัชกรรม
โรงพยาบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมเภสชักรรมชมุชน
แห่งประเทศไทย เนื้อหาของบทความนี้เรยีบเรยีงจากการ
สมัภาษณ์เภสชักรหญงิสุขสงบในวนัที่ 16 เมษายน 2539 
เมื่อท่านอายุ 77 ปี โดย วนินา เหรยีญสุวรรณ ยุพด ีศริสินิ
สุข  นิยดา เกยีรติยิง่องัศุล ีองิอร มนัทรานนท์ และวทิยา 
กุลสมบรูณ์ (2)  

เภสชักรหญิงสุขสงบ บวัสรวง เกิดเมื่อวนัที่ 15 
เมษายน 2462 ทีจ่งัหวดัเชยีงราย ท่านเป็นบุตรของหลวง
พสิฐิแพทยากร (เปลอืง เปมะวภิาต) และนางสงวน เปมะ
วภิาต ท่านสมรสกบันายเอือ้ บวัสรวง มธีดิา 4 คน โดย 2 
ท่านเป็นเภสชักร คอื ภญ.อาภาพรรณ ทองบุญรอด และ
เภสัชกรหญิงสัณหลักษณ์ บัวสรวง บิดาของท่านเป็น
นายแพทยส์าธารณสุข จงึต้องยา้ยไปท างานในจงัหวดัต่าง 
ๆ เภสชักรหญิงสุขสงบในวยัเด็ก จึงอาศยักบัคุณตาคุณ
ยาย ท่านจบชัน้ประถมต้นที่โรงเรียนสตรีประจ าจังหวัด
สวรรคโลก (สมยันัน้ยงัเป็นจงัหวดัอยู่) จบชัน้มธัยมต้นที่
โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตร ีมณฑลพษิณุโลก และจบชัน้มธัยม
ปลายจากโรงเรยีนวฒันาวทิยาลยัในกรุงเทพมหานคร  

บิดาของท่านเป็นแพทย์ จึงอยากให้ท่านเรียน
แพทย์ ท่านได้เข้าเรียนเตรียมแพทย์ ณ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั แต่เนื่องจากทีไ่ม่คุน้เคยกบัการเรยีนทีอ่สิระ
และชอบเล่นกฬีามาก ท าให้สอบตกในหลายวชิา ท่านจงึ
สอบเขา้ใหม่ในคณะเภสชัศาสตร์ พร้อมทัง้ปรบัเปลีย่นวธิี
เรยีน แต่ยงัคงเล่นกฬีาอย่างสม ่าเสมอ ในระหว่างนัน้เป็น
ช่วงที่มเีหตุการณ์ท าใหก้ารเรยีนต้องชงกัเป็นระยะๆ เช่น 
น ้ าท่วมใหญ่ในปี 2485 สงครามโลกครัง้ที่ 2 เป็นต้น 
เหตุการณ์เหล่านี้ท าให้นิสติสอบไล่ผ่านไดด้้วยดี เภสชักร
หญิงสุขสงบส าเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิตจาก
มหาวทิยาลยัแพทยศาสตรใ์น พ.ศ. 2490 

ท่านสนใจงานเภสชักรรมโรงพยาบาล จึงสมคัร
งานกับขุนเภสัชการโกวิท หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม 
โรงพยาบาลศิริราช เภสชักรหญิงสุขสงบท างานที่แผนก
เภสชักรรมโรงพยาบาลศริริาชเป็นเวลา 20 ปีในแผนกคลงั
เวชภัณฑ์จนกระทัง่ ในปี  พ .ศ .  2510 มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวทิยาลยัมหดิลและมี
การก่อตัง้คณะแพทย์ศาสตร์รามาธบิดี แพทย์ในภาควชิา
ต่าง ๆ ในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลมารวมกลุ่มกนั
เพื่อก่อตัง้คณะใหม่ เภสชักรหญิงสุขสงบเป็นเภสชักรคน
เดียวที่เสนอตัวมาเป็นผู้ร่วมก่อตัง้คณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลรามาธิบดีในปี พ.ศ. 2511 เภสชักรหญิงสุข
สงบเล่าว่า การท างานในช่วงนัน้เป็นช่วงที่ตื่นตวัที่สุดใน
ชีวิต โดยทุ่มเทความคดิบุกเบกิงานอย่างเต็มที่ งานของ
แผนกเภสชักรรมได้รบัการสนับสนุนและการยอมรบัจาก
แผนกอื่น ๆ เป็นอย่างดี มีการน าเครื่องมอืทนัสมยัมาใช้ 
เช่น เครื่องนับเมด็ยา การ prepacking ยาที่มปีรมิาณการ
ใช้มากๆ ท าให้งานคล่องตัวและรวดเร็ว เป็นตัวอย่างที่
โรงพยาบาลอื่น ๆ มาดูงานเป็นประจ า ท่านได้สมคัรเป็น
ส ม า ชิ ก ข อ ง  “ American Association of Hospital 
Pharmacist” และได้มโีอกาสไปประชุมวชิาการและดูงาน

 
เภสชักรหญิงสขุสงบ บวัสรวง 

 
“ผูส้ร้างความเข้มแขง็ให้กบั 

งานเภสชักรรมโรงพยาบาลและเภสชักรรมชุมชน” 

 
 

บุคคลส ำคญั 
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เกี่ยวกบัเภสชักรรมโรงพยาบาล ในหลายประเทศ ท าให้
ท่านน าความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงใช้กับโรงพยาบาล
รามาธิบดี เช่น การเก็บใบสัง่ยาที่ส าคัญ  ๆ เข้าไว้ใน
ไมโครฟิลม ์การมหีน่วยเภสชักรรมย่อยและเภสชักรประจ า
หอผู้ป่วย (satellite pharmacy) การใช้ระบบจ่ายยาแบบ
หนึ่งหน่วยขนาดใช้ (unit dose) ตลอดจนมีงานที่ถือว่า
ทนัสมยัที่สุดในขณะนัน้ คือ งานเภสชักรรมคลินิกการมี
เภสชักรเยีย่มผูป่้วยพรอ้มแพทย ์เพื่อท าใหก้ารตอบปัญหา
เกีย่วกบัยาเป็นไปอย่างสะดวกและเขา้ใจกนั  

นอกจากนี้เภสชักรหญงิสุขสงบเป็นศูนยก์ลางใน
การเชิญเภสัชกรโรงพยาบาล ที่อยู่ตามแผนกต่าง ๆ  
ตลอดจนเภสชักรทีท่ างานในคณะวชิาทีอ่ยูใ่กล ้ๆ  มาพบปะ
ปรกึษาหารอืกนัเป็นประจ า ทัง้ยงัรเิริม่เชญิหวัหน้าแผนก
เภสชักรรมจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ มาประชุม
กนัหลายครัง้เพื่อก่อตัง้กลุ่มเภสชักรโรงพยาบาล ภายใต้
เภสชักรรมสมาคมแห่งประเทศไทย เมื่อก่อตัง้กลุ่มส าเรจ็ 
เภสชักรหญงิสุขสงบจงึได้รบัคดัเลอืกให้เป็นประธานกลุ่ม
คนแรกและด ารงต าแหน่งนี้ติดต่อกนันานหลายปี ต่อมา
กลุ่มนี้ได้พฒันาเป็นสมาคมเภสชักรรมโรงพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย ท่านไดร้บัเลอืกให้นายกคนแรกของสมาคมฯ 
ในปัจจุบนัเป็นที่ประจกัษ์และยอมรบักันว่า สมาคมฯ ที่
ท่านมสี่วนผลกัดนัใหเ้กดินัน้ ไดส้รา้งความกา้วหน้าให้กบั
วชิาชพีเภสชักรรมในโรงพยาบาลอย่างมากมายและเป็น
ก าลงัทีส่ าคญัยิง่ของวชิาชพี 

เภสัชกรหญิงสุขสงบเกษียณอายุราชการในปี 
พ.ศ. 2522 ท่านได้รับโล่เกียรติยศในปี 2522 จากเภสชั
กรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ให้ความร่วมมือ
ส่งเสริมกิจกรรมของสมาคมจนถึงวาระเกษียณอายุ เมื่อ 
เกษียณอายุ ท่านเปิดร้านยาชื่อ “สีเ่ภสชั” เพราะมสีมาชกิ
ในครอบครวั 4 ท่านเป็นเภสชักร คอื ตวัท่าน บุตรสาว 2 
คน และบุตรเขย 1 คน เภสชักรหญงิสขุสงบเขา้เป็นสมาชกิ
กลุ่มเภสชักรชุมชน ด้วยความสามารถและความอาวุโส 
ตลอดจนเป็นที่เคารพของเภสชักรรุ่นน้อง ท่านจึงได้รับ
เลอืกเป็น “ประธานกลุ่มเภสชักรชุมชน” ถึง 4 สมยั (8 ปี) 

ในระหว่าง พ.ศ. 2522-2530 ต่อมากลุ่มเภสัชกรชุมชน
ก่อตัง้บรษิทัมหาชน “บรษิทัชุมชนเภสชักรรม จ ากดั” เพื่อ
ผลติยาออกจ าหน่วยแก่สมาชกิ ร้านยา และโรงพยาบาล
ทัว่ไป เภสชักรหญิงสุขสงบเป็นประธานกรรมการคนแรก
ของบรษิัท การมสี่วนร่วมผลกัดนัใหเ้ภสชักรร่วมกนัสรา้ง
โรงงาน “บริษัทชุมชนเภสชักรรม จ ากดั” ถือเป็นผลงาน
เด่นที่ท่านภาคภูมใิจ ต่อมา กลุ่มเภสชักรชุมชนไดพ้ฒันา
เป็นสมาคมเภสชักรรมชุมชนแห่งประเทศไทย ในปัจจุบนั 
สมาคมฯ แห่งนี้ก าลงัสร้างความก้าวหน้าครัง้ใหญ่ให้กบั
วชิาชพีเภสชักรรมชุมชนดว้ยความพยายามน ารา้นยาเขา้สู่
ระบบประกนัสขุภาพของประเทศ  

งานรา้นยาเป็นสิง่ทีท่่านชอบมากและไม่ยอมเลกิ
ท าแม้มอีายุมาก บุตรสาวของท่านเล่าในหนังสอือนุสรณ์
งานศพว่า ลูกหลานขอให้ท่านเลิกท างานในร้านยาและ
พกัผ่อนอยู่กบับา้น แต่ท่านกไ็ม่ยอมและไปท างานทีร่า้นยา
ทุกวนั ชีวิตหลงัเกษียณของท่านจึงอยู่ที่ร้านยาเป็นส่วน
ใหญ่ แพทย์ที่รกัษาท่านกล่าวว่า เภสชักรหญิงสุขสงบใน
วยัชรามคีวามสดใสและความจ าดเีลศิ บุตรสาวของท่านคดิ
ว่า อาจเกดิจากการทีท่่านไดพ้บปะผูค้นหลากหลายที่แวะ
มาทีร่า้นยา 

เภสชักรหญิงสุขสงบจากไปด้วยโรคปอดบวมใน
วนัศุกรท์ี ่7 กุมภาพนัธ ์2557 ดว้ยวยั 95 ปี 
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