
 
 

 

รองศาสตราจารย ์ดร. ภญ.สนุาลินี นิโครธานนท ์
ตอนที ่1 

“ผูบุ้กเบิกวิชาเภสชักรรมคลินิกและ 
ผูก่้อตัง้คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร”์       

รปูท่ี 1. รองศาสตราจารย ์ดร. ภญ.สนุาลนิี นิโครธานนท ์
 

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.สุนาลนิี นิโครธานนท์
ถอืเป็นบุคคลส าคญัของวชิาชพีเภสชักรรมดว้ยผลงานการ
บุกเบิกการเรียนการสอนวิชาเภสัชกรรมคลินิกซึ่งเป็น
รากฐานส าคญัที่ท าให้วิชาชีพสามารถขยายบทบาทจาก
เดมิที่เน้นการผลติและเตรยีมยาไปสู่การดูแลรกัษาผูป่้วย 
บทบาทนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน 
อาจารย์สุนาฯ (ชื่อที่ทุกคนเรียกท่าน) ยังเป็นผู้ที่ท าให้
อุตสาหกรรมเครื่องส าอางในประเทศได้เริ่มตื่นตัวขึน้จน
เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ดงัเช่นในปัจจุบนั อาจารยส์ุนาฯ ยงั
เป็นผู้ก่อตัง้คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครนิทร์ ซึ่งเป็นคณะเภสชัศาสตร์ที่ก่อตัง้ล าดบัที่ 4 ของ
ประเทศและคณะทีอ่ยู่ในส่วนภูมภิาคซึง่ก่อตัง้เป็นล าดบัที่ 
2 จวบจนปัจจุบนั คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลา- 
นครนิทรไ์ดผ้ลติบณัฑติรบัใชส้งัคมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
ถงึ 40 ปี อาจารยส์ุนาฯ เป็นคนเขม้แขง็ อุตสาหะ อุทศิตน
ต่องานและศษิย ์เป็นผูโ้อบออ้มอาร ีบุคลกิงดงาม-สง่า และ
รกัในความเป็นครู ท าให้ อาจารย์สุนาฯ เป็นที่รกัใคร่ของ
ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิง่ลูกศษิย์ วารสารเภสชักรรมไทย
ขอสดุดใีนคุณความดขีองอาจารยส์ุนาฯ ด้วยการเผยแพร่
ประวตัขิองท่านในวารสารฉบบันี้ ขอ้ความเกอืบทัง้หมดที่
น าเสนอไดม้าจากทีก่ารบนัทกึดว้ยตวัท่านเอง 

 
ชีวิตวยัเดก็และการเรียน 

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.สุนาลนิี นิโครธานนท์
เกดิเมื่อวนัเสารท์ี ่11 สงิหาคม พ.ศ 2471 ทีบ่า้นขา้งศาลา
โปรสิสภา (ศาลแขวงพระนครใตใ้นสมยันัน้) ถนนเจรญิกรุง 
ต าบลตลาดน้อย อ าเภอสมัพนัธวงศ์ พระนคร ซึง่เปิดเป็น
รา้นยา ชื่อ สยามโอสถบรษิทั อาจารยส์ุนาฯ เป็นบุตรขีอง
พระพสินทส์ุขการและนางละไมย นิโครธานนท ์อาจารยม์ี
พี่น้อง 8 คนโดยท่านเป็นคนที ่5 ท่านสอบเขา้ศกึษาคณะ
เภสัชศาสตร์ได้ในปี พ.ศ. 2491 โดยเรียนร่วมกับนิสิต

แพทย์ ทันตแพทย์ และสตัวแพทย์ที่คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัก่อน 2 ปี จงึขา้มฟากมาเรยีนที่
คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ ท่านส าเรจ็
ปรญิญาตรเีภสชัศาสตรบณัฑติในปี พ.ศ. 2496 หลงัจาก
นัน้ได้ปฏิบัติหน้าที่เภสัชกรในโรงงานอุตสาหกรรมยา
ประมาณ 1 ปีและปฏบิตัหิน้าทีเ่ภสชักรในรา้นยาประมาณ 
1 ปี  

ด้วยความที่รกัในอาชพีครู ท่านได้เปิดโรงเรยีน
ระดบัอนุบาลและประถมศกึษาชื่อ โรงเรยีนพสินท์สุขการ 
ในปี พ.ศ.2498 โดยตวัท่านเองเป็นผูจ้ดัการ ต่อมาโรงเรยีน
ขยายขึน้จนถงึระดบัชัน้มธัยมศกึษา (ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพช็ร 
สกุลบ ารุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เคยเล่าว่า ตัวท่านเคยเรียนที่
โรงเรยีนพสินทส์ขุการตัง้แต่สมยัยงัเดก็ แมว้่าโรงเรยีนนี้ได้
ปิดกจิการไปนานแลว้ และท่านไม่ไดพ้บกบัอาจารย์สุนาฯ 
เป็นเวลานาน แต่เมื่อได้เจอกัน อาจารย์สุนาฯ ยังจ า
อาจารย์รุ่ งเพ็ชรและจ าชื่อได้อีกด้วย) ขณะเดียวกัน 
อาจารย์สุนาฯ ได้เขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโทที่คณะ
เภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร ์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 อาจารยส์ุนาฯ ไดเ้ดนิทาง
ไ ป ศึ ก ษ า ต่ อ ที่  College of Pharmacy, Columbia 
University ที่รัฐ New York จนส าเร็จปริญญาโทสาขา 
industrial manufacturing pharmacy ในปี พ.ศ. 2492 ท่าน
ไดร้บัทุน teaching assistantship 1 ปี อาจารยส์นุาฯ ยงัได้
ศกึษาต่อที ่Teacher College ที่มหาวทิยาลยัเดยีวกนั จน
จบปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขา Teaching 
English as a Second Language ในปี พ.ศ.2504 (ในสมยั
ทีอ่าจารยย์งัสอนทีค่ณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลา- 
นครนิทร์ อาจารย์ชอบแก้การออกเสยีงภาษาองักฤษของ
นักศกึษาทีม่กัออกเสยีงผดิเวลาน าเสนอหน้าชัน้เรยีนเสมอ  
ท าใหน้กัศกึษาหลายคนจ าไดแ้ละไม่ออกเสยีงผดิอกีเลย)  

บุคคลส าคญั  
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เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย  อาจารย์สุนาฯ 
ได้รับราชการในภาควิชาเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแพทย์ศาสตร์เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2505 
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2508 อาจารย์สุนาฯ ได้รบัทุน ASTEF 
จากรัฐบาลฝรัง่เศสไปดูงานด้านอุตสาหกรรมยาและ
เครื่องส าอางทีฝ่รัง่เศสเป็นเวลา 1 ปีจากนัน้ไดเ้ดนิทางจาก
ฝรัง่เศสไปอเมริกาอีกครัง้ในปี พ.ศ. 2509 เพื่อศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกที่ School of Pharmacy and Pharma- 
ceutical Sciences, Purdue University, West Lafayette, 
Indiana ท่านจบปริญญาเอกในสาขา clinical pharmacy 
ใน ปี  พ.ศ .2512 ซึ่ ง เ ป็น ปีที่  Purdue University ฉลอง
ครบรอบ 100 ปี ในขณะนัน้อเมรกิาเองกเ็พิง่เริม่ตื่นตวัดา้น 
clinical pharmacy ทาง Purdue University เองกพ็ิง่เริม่ตน้
ในศาสตร์นี้ อาจารย์สุนาฯ นับว่าเป็นนักศกึษาคนแรกใน
ดา้น clinical pharmacy  งานวจิยัปรญิญาเอกของอาจารย์
สุนาฯ มกีารผสมผสานวชิาการใน 2 สาขา คอื เภสชักรรม
คลนิิกและเภสชักรรมอุตสาหการ โดยศกึษาการซมึผ่านยา
ทางผวิหนงั อาจารยท์ีป่รกึษาของอาจารยส์ุนาฯ แนะน าให้
ท าวจิยักบัผวิหนังมนุษย์ที่เสยีชวีติแล้ว แต่อาจารย์สุนาฯ 
เล่าว่า ใจไม่กลา้พอจงึขอท ากบัผวิหนงัของหมแูทน เพราะ
ผวิหนงัหน้าทอ้งของหมูคลา้ยกบัผวิหนงัของคน 

 
การท างานท่ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

เมื่อกลบัถึงประเทศไทย อาจารย์สุนาฯ ได้ช่วย
ปรับปรุงการสอนของภาควิชาเภสชักรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั โดยเป็นผู้เริม่ต้นรบัผดิชอบในการสอนวชิา
เครื่องส าอางและเภสชักรรมคลนิิกซึง่มอียู่แลว้ในหลกัสูตร 
แต่ยงัไม่เคยเปิดสอน คณะเปิดวชิาเหล่านี้ไว้เป็นวชิาเลอืก
ของนักศึกษาชัน้ปีที่ 5 เมื่อรับนักศึกษาจึงรับได้จ านวน
จ ากดัประมาณ 10-12 คน นกัศกึษาในวชิาเครื่องส าอางรุ่น
แรกกลายเป็นผูป้ระสบความส าเรจ็ในวงการเครื่องส าอาง
ในเวลาต่อมา ภาควิชาเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหา- 
วิทยาลยั ได้จดัประชุมวชิาการเครื่องส าอางครัง้แรกในปี
พ.ศ. 2515 ซึ่งได้รบัความสนใจจากเภสชักรสาขาต่าง ๆ
เป็นจ านวนมาก ในปี พ.ศ. 2516 จุฬาฯ ได้จดังานจุฬาฯ 
วชิาการซึง่เป็นปีแรกทีค่ณะเภสชัศาสตรไ์ด้เขา้ร่วม โดยมี
การแสดงการท าโลชัน่ทาผิวและยาหม่องออกจ าหน่าย 
รวมทั ้งสาธิตการท ายา เตรียมรูปแบบต่าง  ๆ และ
เครื่องส าอาง ซึ่งได้รบัความสนใจจากนิสติและประชาชน
อย่ า งมากจนมีข่ า วปรากฏในหนั งสือพิมพ์  ท า ให้
อุตสาหกรรมเครื่องส าอางในประเทศไดเ้ริม่ตื่นตวัขึน้ 

 
รปูท่ี 2. งานเลีย้งสงัสรรกบันิสติวชิาเลอืกเครื่องส าอางเมื่อ
จบหลกัสตูร 
 

ส าหรบัวชิาเลอืกเภสชักรรมคลนิิก ไดเ้ริม่เปิดรบั
นักศกึษาในปีถดัมา โดยเชญิแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง 
ๆ มาบรรยายเป็นจ านวนมากและมกีารน านิสติไปขึน้วอรด์
พบคนไขเ้พื่อศกึษาพยาธสิภาพจากตวัคนไข้อย่างจรงิจงั 
โดยไดร้บัความร่วมมอืจากนายแพทยท์ุกท่านและเภสชักร
โรงพยาบาลประจ าโรงพยาบาลเป็นอย่างด ี

ในดา้นบณัฑติศกึษาของภาควชิาเภสชักรรม ได้
เริ่มมีการฟ้ืนฟูโดยทางคณะอนุญาติให้อาจารย์ระดับ
ปรญิญาตรมีโีอกาสศกึษาต่อระดบัปรญิญาโทโดยไม่ตอ้งลา
เรียน ขณะนัน้อาจารย์ที่เข้าเกณฑ์การเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาได้มีน้อย อาจารย์สุนาฯ จึงรับภาระนี้และเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ มาเป็นอาจารย์ทีป่รกึษาร่วม ท า
ใหส้ามารถรบันกัศกึษาไดเ้พิม่ขึน้มากในปีต่อ ๆ มา 

 

 
รปูท่ี 3. อาจารยส์นุาฯ กบัเพื่อนร่วมงานทีภ่าควชิา 

เภสชักรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 


