
             
                      รูปจาก (1) 

 
ร.อ. หวาน หล่อพินิจ เป็นผู้ต่อสู้ให้วิชาชีพแปร

สภาพจากนักปรุงยาเป็นเภสัชกร เป็นบุคคลแรกที่ริเริ่มให้

เกิดโรงงานเภสัชกรรมมาตรฐานขึ้นเป็นโรงแรกของไทย เป็น 

ผู้ริเร่ิมให้มีพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบวิชาชีพเภสัช

กรรม เป็นเภสัชกรผู้อาภัพ ผู้เสียสละ นักต่อสู้เพื่อสิทธิและ

ความเสมอภาคแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างแท้จริง ประวัติ

ของ ร.อ. หวาน ที่วารสารฯ น ามาเสนอในที่นี้ ได้เรียบเรียง

มาจากบทความของ พ.ท.สามารถ อังศุสิงห์ (1) ซึ่งรวบรวม

ประวัติของ ร.อ. หวาน จากบันทึกของคุณเอื้อ รัสมิทัต 

และศาสตรจารย์ชะลอ โสโรฬจินดา ตลอดจนค าบอกเล่าของ

ผู้ใกล้ชิด  

 ร.อ. หวาน เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2449 ที่

ต าบลบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย ธนบุรี  ในชั้นต้นได้เข้า

ศึกษาที่ โรงเรียนโฆษิตสโมสร ร่วมโรงเรียนเดียวกับ

ศาสตราจารย์ จ าลอง สุวคนธ์ และ พ.อ. พยุง ตั้งตรงจิตร ต่อ 

มาเข้าศึกษาในแผนกเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในปี. 2465 และได้รับประกาศนียบัตรแพทย์ปรุงยาเมื่อ 2468 

ร.อ. หวาน รับราชการครั้ งแรกที่สภากาชาด

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมาย้ายไปรับราชการที่กองเสนา

รักษ์มณฑลทหารบกที่ 1 ปากคลองตลาด ปี พ.ศ. 2477 

ได้รับยศร้อยโทประจ ากองเสนารักษ์มณฑลทหารบกที่ 1 

(โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2478 

ต่อมาย้ายไปท างานที่กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ 

ร.ท. หวาน (ขณะนั้น) เป็นคนดวงตาเข้มแข็ง คิ้วดกเข้ม พูด

น้อย ตรงไปตรงมา ขวานผ่าซาก และถ้ามีความคิดเห็นใด

แล้วจะไม่ยอมเปล่ียนใจง่าย ๆ  

ในยุคนั้น ผู้ที่จบจากโรงเรียนข้าราชการพลเรือน

หรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสิทธิขอเข็มพระเกี้ยวเชิดชู

เกียรติแสดงวิทยาฐานะ แต่ว่าผู้ส าเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์

ตั้งแต่รุ่นแรก (2458) กลับไม่มีสิทธิรับพระราชทานเข็มนี้ 

ร.ท. หวาน ไดต้่อสู้เรียกร้องจนได้รับสิทธินั้น จึงเกิดปัญหาว่า

จะจารึกอักษรย่ออะไรในเข็ม ในสมัยนั้นทางราชการถือว่า ผู้

จบหลักสูตรแพทย์ปรุงยาเป็นเพียงนักปรุงยา และใช้ค านี้

เรียกเป็นศัพท์ราชการด้วย จึงมีผู้เสนอให้ใช้อักษร “ป” จารึก

ในเข็มพระเก้ียว นอกจากนี้ ยังมีผู้แนะน าให้ใช้อักษร “อ” ซึ่ง

มาจากค าว่าโอสถ ส่วน ร.ท. หวานแนะน าให้ใช้อักษร “ภ” 

ซึ่งมาจากค าว่า “เภสัชกรรม” เรื่องยุติลงเมื่อพระวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร (กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์) 

ทรงลงความเห็นว่า การเรียกวิชาปรุงยาว่า วิชาเภสัชกรรม

นั้นถูกเหมาะสมดี การได้รับสิทธิจากเข็มพระเกี้ยวและการ

จารึกอักษร “ภ” ได้โยงไปถึงการเปล่ียนแปลงชื่อทั่วไปด้วย 

ร.ท. หวานไดช้ี้แจงแก่รัฐมนตรีในสมัยนั้น (พระยาธรรมศักดิ์

มนตรี) ให้ออกประกาศเรียกชื่อใหม่ในปี พ.ศ. 2476 โดยให้

เรียกการปรุงยาว่า เภสัชกรรม ค าว่าโรงเรียนปรุงยาก็

เปล่ียนเปน็แผนกหรือโรงเรียนเภสชักรรม 

ร.ท. หวานมีบทบาทส าคัญในการต่อสู้เพื่อให้ได้มา

ซึ่งสิทธิของเภสัชกรในวิชาชีพ พ.ท. สามารถ อังศุสิงห์ซึ่ง

เรียนในหลักสูตรเภสัชกรรมระหว่างปี 2470-2472 กล่าวว่า

ตนมักถูกผู้ใหญ่ถามว่า เรียนไปท าไม เพราะท างานได้เพียง

ห้องยาของโรงพยาบาลและเปิดร้านยาเอง นอกจากนั้นก็ไม่มี

ใครจ้าง เพราะสมัยนั้นไม่มีกฎหมายบังคับว่าการประกอบ

โรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมต้องท าโดยเภสัชกร นั่นคือ ใครจะ 

ร.อ. หวาน หล่อพินิจ 
(2449-2487) 

 
ผู้ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อ “เภสัชกรรม” 

 
 

บุคคลส าคัญ 
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                   ร.อ. หวาน หล่อพินิจ รูปจาก (2) 

 

ปรุงยาหรือขายยาก็ท าได้เสรี เจ้าของร้านยาที่จ้างเภสัชกร 

มักเป็นร้านของฝรั่งที่มีหัวทันสมัยหรือมีสมาชิกเภสัชกรรม

สมาคมเป็นเจ้าของ ผู้จบการศึกษาในวิชาชีพนี้จึงหางานกัน

อย่างยากล าบาก หลังเปล่ียนแปลงการปกครอง ประเทศไทย

มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก ราษฎรต้องเลือก

ผู้แทนต าบลขึ้นก่อนในเขตเลือกตั้งของตน ผู้แทนต าบลจะไป

เลือกผู้แทนของจังหวัดอีกทอดหนึ่ง ร.ท. หวานได้เป็นผู้แทน

ต าบลช่างหล่อ ท าให้ได้มีโอกาสรูจ้ักสนิทสนมกับนักการเมือง

หลายท่าน จนท าให้สามารถเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในปี 

2479 ใหอ้อกกฎหมายว่า การปรุงยา การควบคุมการจ่ายยา

และผลิตยาต้องกระท าโดยหรือควบคุมโดยเภสัชกรเท่านั้น  

ร.ท. หวานวางโครงการรวบรวมการผลิตยาและ

เตรียมยาย่อยของทางราชการที่กระท าอย่ างไม่ เป็น

กิจจะลักษณะให้มารวมเป็นสถานที่เดียวเป็นโรงงานขนาด

อุตสาหกรรมขั้นมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการทุ่นรายจ่าย ท าให้

ปริมาณการผลิตสูงพอกับความต้องการ และคุณภาพดีขึ้น 

ท่านได้สืบทราบว่า หลวงพิบูลสงครามและคณะผู้ก่อการฯ 

มักลงเรือยนตร์ล่องไปตามแม่น้ าเจ้าพระยาเพื่อหารือการ

ปรับปรุงประเทศ เพื่อหนีความพลุกพล่านและสามารถคุยกัน

ได้โดยไม่ต้องกลัวว่าผู้อื่นจะล่วงรู้  ท่านได้พยายามสนิทสนม

กับเพื่อนของหลวงพิบูลสงครามจนมีโอกาสได้ลงเรือไปกับ

คณะนี้ด้วย และได้มีโอกาสชี้แจงโครงการในการจัดตั้ง

โรงงานเภสัชกรรม จนได้รับการสนับสนุน ท่านจึงได้เตรียม

โครงการอย่างละเอียดเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี (พระยา

พหลหลพยุหเสนา) รัฐบาลได้รับหลักการของโครงการนี้และ

ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นในปี 2477 โดยมีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเศรษฐการเป็นประธาน อย่างไรก็ตาม มีการ

เปล่ียนแปลงตัวรัฐมนตรี ในเวลาต่อมาและเกิดความขัดแย้ง

ระหว่าง ร.ท. หวานกับกรรมการบางท่าน โดย ร.ท.หวาน

ต้องการให้ผลิตยาตาม pharmacopoeia หรือต ารับที่

แพร่หลาย แต่ที่ประชุมปรับโครงการเป็นการค้นคว้า

สรรพคุณของสมุนไพรในประเทศ โดยไม่ต้ องสร้ าง

โรงงานผลิตยา แต่ให้สร้างเพียงโรงงานต้นแบบ ด้วยความ

เสียใจ ร.ท. หวานอ าลาจากชีวิตราชการเป็นลูกจ้างห้างขาย

ยาฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2480 และใช้ชีวิตในความทุกข์และห่าง

เหินจากเพื่อนฝูงที่เคยคบหา  

เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางการระดมทหาร

กองหนุนเข้ารับราชการ ร.ท. หวาน ได้เข้ารับราชการใหม่ใน

เหล่าเสนารักษ์สนาม ขณะนั้นกองก าลังพายัพของไทยได้ยก

ทัพเข้าไปในสหรัฐไทยเดิม (หรือจังหวัดไทยใหญ่ทาง

ภาคเหนือของไทย มีอาณาเขตรวมดินแดนของรัฐฉานและ

เชียงตุงในประเทศพม่า พื้นที่ดังกล่าวถูกอังกฤษยึดครองไว้

ตั้งแต่ พ.ศ. 2433) ท่านเป็นผู้ช่วยหัวหน้าคลังยาใหญ่ ต่อมา

ท่านได้ล้มป่วยเป็นมาเลเรีย จนอาการก าเริบหนักถึงขั้นโคมา 

และถูกส่งมารักษาที่กองเสนารักษ์มณฑลทหารบกที่  1 

(โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในปัจจุบัน) หลังจากได้รับการ

รักษาและพักฟื้นเป็นเวลานาน ท่านก็กลับไปรับหน้าที่ใหม่ที่

กองทัพพายัพซึ่งได้ยึดครองพื้นที่สหรัฐไทยเดิมอยู่ ท่าน

ท างานที่เชียงรายระยะหนึ่ง แล้วไปเป็นหัวหน้าคลังยาย่อยสิ่ง

อุปกรณ์การแพทย์ที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของข้าศึก ณ 

เมืองยองที่ทุรกันดาร ท่านล้มป่วยเป็นมาเลเรียอีกครั้ง และ

เสียชีวิตด้วยโรคมาเลเรียขึ้นสมอง ณ เมืองยอง สหรัฐไทย

เดิมในวันที่ 17 มีนาคม 2487  เวลา 22.45 หลังจากเสียชีวิต 

ท่านได้รับการเล่ือนยศเป็นร้อยเอก 
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