
 
 

 

รองศาสตราจารย ์ดร. ภญ.สนุาลินี นิโครธานนท ์
ตอนที ่2 

“ผูบุ้กเบิกวิชาเภสชักรรมคลินิกและ 
ผูก่้อตัง้คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร”์ 

   
รปูท่ี 1. รองศาสตราจารย ์ดร. ภญ.สนุาลนิี นิโครธานนท ์
 

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.สุนาลนิี นิโครธานนท์
ถอืเป็นบุคคลส าคญัของวชิาชพีเภสชักรรมดว้ยผลงานการ
บุกเบิกการเรียนในวิชาเภสชักรรมคลินิก การน าศาสตร์
ท า ง เค รื่ อ งส า อ างมา เผยแพร่ ท า ให้ อุ ตสาหกรรม
เครื่องส าอางในประเทศได้เริม่ตื่นตวั ตลอดจนการก่อตัง้
คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็น
คณะเภสชัศาสตรล์ าดบัที ่4 ของประเทศ 
 
คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ในปี พ.ศ. 2518 อาจารย์สุนาฯ เป็นกรรมการ
เภสชักรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในต าแหน่งเหรญัญิก 
โดยมีพลตรีประเสริฐ  ธีรคุปต์เ ป็นนายกสมาคม ใน
กลางเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2519 กลุ่มเภสชักรภาคใตร้่วมกบั
เภสชักรรมสมาคมแห่งประเทศไทยได้จดัประชุมวชิาการ
ขึน้ทีโ่รงแรมโนรา อ าเภอหาดใหญ่ มเีภสชักรจากทีต่่าง ๆ
เขา้ประชุมเป็นจ านวนมาก การมาประชุมในครัง้นัน้ท าให้
อาจารยส์ุนาฯ ไดม้โีอกาสเขา้เยีย่มชมมหาวทิยาลยัสงขลา 
นครนิทรโ์ดยเภสชักรทวี ธนะตระกูลซึง่ขณะนัน้มาด าเนิน 
การเกีย่วกบังานของโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัอยู่เป็นผูน้ า
ชม อาจารย์สุนาฯ กล่าวว่า รู้สกึประทบัใจกบัภูมปิระเทศ
และอาณาบรเิวณซึง่มทีัง้เนินเขาและป่าละเมาะ  

หลงัจากทีก่ลบัจากการประชุมทีห่าดใหญ่แล้ว มี
การประชุมกรรมการเภสัชกรรมสมาคมที่พิจารณาถึง
จ านวนเภสชักรซึง่ขณะนัน้ถอืไดว้่ามไีม่เพยีงพอกบัจ านวน
รา้นขายยา จงึจ าเป็นต้องผลติเภสชักรเพิม่ขึน้ ทีป่ระชุมได้
ปรึกษาถึงการตัง้คณะเภสชัศาสตร์แห่งใหม่ ซึ่งมีความ
เป็นไปได้ในมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมและมีคณะ
วทิยาศาสตรท์ีเ่ขม้แขง็ ซึง่ขณะนัน้กพ็อมอียู่หลายมหาลยัที่
มีก า ร เ รียนการสอนวิทยาศาสตร์  แ ต่ ได้ เ ลือก  2 
มหาวิทยาลยัก่อน คือ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์และ

มหาวทิยาลยัศลิปากร อาจารย์สุนาฯ ได้รบัว่าจะเป็นผูไ้ป
ติดต่อที่มหาลัยสงขลานครินทร์เองเนื่ องจากมีความ
ประทบัใจอยู่ตัง้แต่ไดไ้ปเยีย่มชมมา 

เมื่อรบังานแล้ว อาจารย์สุนาฯ กเ็ริม่ปฏบิตัิทนัที
โดยไดไ้ปพบปะสอบถามความเป็นไปไดใ้นการก่อตัง้คณะ
ใหม่กับทางทบวงมหาลัยและผู้บริหารหลายท่านหลาย
ระดบัของมหาลยัสงขลานครินทร์ รวมทัง้กรรมการสภา
มหาวทิยาลยัดว้ย โดยทุกท่านใหก้ารสนับสนุนเป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะคณะวทิยาศาสตรท์ีน่กัศกึษาจะตอ้งไปเรยีนวชิา
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิชาทางการแพทย์ทัง้หมด 
เมื่อได้รบัความเหน็ชอบจากอธกิารบดสีมยันัน้ คอื ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ โครงการจดัตัง้คณะ
เภสชัศาสตร์ มหาลยัสงขลานครินทร์จงึเกิดขึ้น โดยทาง
มหาวิทยาลัยขอยืมตัว อาจารย์สุนาฯ จากคณะเภสัช
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาลยัเมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 
2521 เพื่อเขียนโครงการและน าเสนอโครงการฯ ต่อที่
ประชุมระดบัต่าง ๆ ตามขัน้ตอนเพื่อรบัการอนุมตัิ คณะ
เภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรไ์ดร้บัอนุมตัจิาก
ทบวงมหาวิทยาลัยในสมัยที่ศาสตราจารย์ ดร.เกษม
สวุรรณกุลเป็นรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม พ.ศ. 2521  

อาจารย์สุนาฯ ได้รับการแต่งตัง้เป็นรักษาการ
คณบดเีมื่อวนัที ่18 มกราคม พ.ศ.2522 เพื่อด าเนินการขอ
งบประมาณสรา้งอาคารเรยีน เสนอขออตัราบรรจุอาจารย์ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ และเริ่มรับนักศึกษาทันที 
อาจารย์สุนาฯ  ได้ โ อนย้ายจากคณะเภสัชศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ.2522 
และไดร้บัแต่งตัง้เป็นคณบดวีาระที ่1 เมื่อวนัที ่23 สงิหาคม 
พ.ศ.2522 และวาระทีะ่ 2 เมื่อวนัที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 2526  

ในสมยันัน้ งบประมาณของประเทศมน้ีอย คณะฯ 
ไดร้บัจ ากดัมาก แต่ค่อย ๆ เพิม่ตามแต่ละปี เมื่อเป็นคณะ 

บุคคลส าคญั  
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รูปท่ี 2. พธิปีระดษิฐานรูปหล่ออาจารย์สุนาฯ ในวนัที่ 26 
ธนัวาคม 2560 ณ คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลา- 
นครนิทร ์โดย รศ.ดร.ชศูกัดิ ์ลิม่สกุล อธกิารบดใีนขณะนัน้ 

 
ใหม่ นักศึกษาจึงยงัไม่เยอะ ก็ได้รบังบประมาณแต่น้อย
ก่อน อาจารยส์ุนาฯ เล่าว่า ท่านจงึมตี้องมคีวามอดทนและ
พยายามหาหนทางที่จะใหก้ารเรยีนการสอนเป็นไปอย่าง
สมบูรณ์แบบ ให้นักศึกษาได้รับความรู้ทัดเทียมกับผู้ที่
ศึกษาในส่วนกลางทุกประการ บณัฑิตของคณะจงึเป็นที่
ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนอยู่
เสมอมา ท่านได้สนับสนุนให้ผู้ที่เรียนดีให้ได้ศึกษาต่อ
ปรญิญาโทและปรญิญาเอกแลว้กลบัมาเป็นอาจารยใ์นคณะ
เพื่อพฒันาคณะต่อไป ปัจจุบนั จงึมอีาจารยท์ีเ่ป็นศษิยเ์ก่า
อยู่ตามภาควชิาต่าง ๆ ก่อนอาจารยส์นุาฯ เกษยีณในเดอืน
กันยายน พ.ศ. 2531 ท่านกล่าวว่า คณะมีอาคารเรียน
ครบถ้วน รวมทัง้มอีาคารปฏบิตัิการเภสชักรรมชุมชนซึ่ง
เปิดเป็นรา้นขายยาบรกิารแก่บุคคลทัว่ไป 

 อาจารย์สุนาฯ ได้รบัพระราชทานปริญญาดุษฎี
กิตติมศักดิส์าขาเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ 2534 ในปี พ.ศ. 2550 
ท่านไดร้บัรางวลัเภสชักรเกยีรตคิุณจากสมาคมเภสชักรรม
โรงพยาบาลแห่งประเทศไทยดว้ยผลงานการเป็นผูบุ้กเบกิ
วิชาเภสัชกรรมคลินิกและการก่อตัง้คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ต่อมา เมื่อวนัที่ 8 สงิหาคม
ธนัวาคม 2556 อาจารย์สุนาฯ ได้รบัรางวลัศษิย์เก่าดเีด่น
ใน “โครงการ 100 ปีเภสชัจุฬา 100 ศิษย์เก่าดีเด่น” โดย
สมาคมนิสติเก่าคณะเภสชัศาสตรจ์ุฬาฯ 
ชีวิตหลงัเกษียณ 

หลังเกษียณ ท่านอาจารย์สุนาฯ ยังคงพ านักที่
บ้านน ้ าน้อยห่างจากมหาวิทยาลัย 15 กิโลเมตร และ
เพลดิเพลนิกบัการดูแลสวนและสตัวเ์ลีย้ง ทุกครัง้ทีเ่ขา้มา
ท าธุระในเมอืงหาดใหญ่ อาจารย์มกัจะแวะมาเยี่ยมเยยีน

คณะและร้านยาของคณะอยู่เสมอ และมกัมขีนมอร่อย ๆ 
หลากหลายชนิดมาฝากบุคลากรของคณะเป็นประจ า การมี
เมตตาใจดเีป็นลกัษณะประจ าตวัของอาจารย์อย่างแท้จรงิ 
ในช่วงเกอืบ 10 ปีสดุทา้ยของชวีติ อาจารยไ์ดย้า้ยมาพ านกั
อยู่ที่บ้านพกัปราณบุรีซึ่งการตัดสนิใจครัง้นัน้อาจารย์ใช้
เวลาค่อนข้างนานทีเดียว เพราะความผูกพนักบัลูกศษิย์
และคนที่คุ้นเคยที่หาดใหญ่ ตลอดจนคณะเภสชัศาสตร์ 
มหาลยัสงขลานครินทร์ที่อาจารย์ก่อตัง้มา การย้ายไปที่
ปราณบุรที าให้อาจารย์ได้มโีอกาสอยู่ใกล้ชิดกบัญาติและ
ลกูหลานมากขึน้ ลกูหลานไดแ้วะเวยีนมาเยีย่มอาจารยแ์ละ
ดแูลอาจารยไ์ดใ้กลช้ดิยิง่ขึน้ดว้ย อย่างไรกต็าม อาจารยย์งั
เดนิทางมาหาดใหญ่เพื่อรบัการตรวจรกัษาทีโ่รงพยาบาล
สงขลานครนิทรอ์ย่างสม ่าเสมอตดิต่อกนัเป็นเวลาหลายปี 

ในเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2559 อาจารย์
เริ่มไม่สบายจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ผู้เขยีนได้มีโอกาสไปเยี่ยม
อาจารยส์ุนาฯ ซึง่บงัเอญิไปเยีย่มพรอ้มกบัศษิยเ์ก่ารุ่นที ่1 
ท่านหนึ่งที่ไม่ได้พบอาจารย์สุนาฯ มา 30 ปีตัง้แต่ส าเร็จ
การศกึษา ขณะไปเยี่ยม อาจารย์ก าลงัหลบัอยู่ เมื่อลมืตา
ขึ้นแล้วเห็นลูกศิษย์รุ่น 1 ท่านนัน้ อาจารย์จ้องแล้วยิ้ม
พร้อมกบัเรยีกชื่อได้อย่างถูกต้อง ลูกศษิย์คนนัน้ยงัเล่าให้
ผู้เขียนฟังว่า สมัยเรียนเคยไปหาอาจารย์สุนาฯ เพื่อขอ
ลาออกถึง 2 ครัง้เพราะภาระทางบ้านและไม่มเีงินในการ
เรียนต่อ อาจารย์สุนาฯ ได้ช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ 
จนกระทัง่ส าเร็จการศึกษา จนในปัจจุบนัได้เป็นเจ้าของ
ธุรกจิพลงังานขนาดเลก็แห่งหนึ่ง อาจารยส์ุนาฯ ชอบเพลง
ลมหวล ในวนันัน้เอง ท่านยงัร้องเพลงลมหวลคลอไปกบั
เสยีงเพลงทีเ่ปิดจาก youtube อาจารยส์ุนาฯ จากไปอย่าง
สงบเมื่อวนัที ่20 พฤษภาคมพ.ศ 2559 เวลา 12:25 ซึง่ตรง
กบัวนัวสิาขบชูา  

 
รปูท่ี 3. อาจารยส์นุาฯ ไดร้บัปรญิญาดุษฎกีติตมิศกัดิส์าขา
เภสชัศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรใ์นปี 2534 


