
               

          

 

             

 
                 รูปจาก (1) 

 
เมื่อการศึกษาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทยมีขึ้น 

อย่างเป็นทางการแล้ว ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
แพทย์ปรุงยาเกือบทั้งหมดประกอบวิชาชีพโดยรับราชการ
อย่างยาวนานในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐ เช่น 
กรมกองทหาร แต่เภสัชกรส าเริง  วิทยารมย์  เป็นผู้ ที่
บุกเบิกและเป็นต้นแบบของเภสัชกรผู้ให้บริการด้านยาแก่
ประชาชนโดยตรงในชุมชน ชีวิตทางวิชาชีพของท่านจึง
เป็นส่ิงน่าศึกษา เพราะสะท้อนภาพของการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมในยุคเริ่มแรกได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท าให้เห็นบทบาทของแพทย์ปรุงยาในการบริการประชาชน
ในชุมชน ประวัติของเภสัชกรส าเริง  วิทยารมย์ที่น าเสนอ
ในที่นี้รวบรวมจากการสัมภาษณ์ท่านเมื่อ 20 ปีที่แล้ว 
(วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2537) โดยคณะผู้วิจัย คือ วิน
นา เหรียญสุวรรณ ยุพดี ศิริสินสุข นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 
อิงอร มันทรานนท์ และวิทยา กุลสมบูรณ์ (2) ในขณะนั้น
ท่านอายุ 78 ปี 

เภสัชกรส าเริงเกิดเมื่อ พ.ศ. 2459 ในต่างจังหวัด
และเข้ามาเรียนในเมืองหลวง ระยะแรกอาศัยอยู่ที่วัด 
ต่อมาเมื่ออายุ 11–12 ปี ก็ท างานเฝ้าร้านยาและเรียน
หนังสือไปพร้อมกันที่โรงเรียนมัธยมหอวัง  ท่านไม่ได้ตั้งใจ
จะเรียนด้านเภสัชศาสตร์มาก่อน แต่เมื่ออายุ 18 ปี ท่าน
ท างานเป็นผู้ช่วยผลิตยาให้กับขุนสังวรเวชภัณฑ์และขุน
โอสถสิทธิการ (นายโอสถ  เกษมสุวรรณ์) (3) ในกองโอสถ
ศาลา โดยผลิตยาออกขายตามหัวเมืองของประเทศ ท่าน
ขุนทั้งสองเห็นในความสามารถ จึงสนับสนุนให้ท่านเรียน
ต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์ปรุงยา การศึกษา
ด้านนี้ในยุคนั้นไม่เป็นที่นิยม มีผู้เข้าเรียนเพียงปีละ 1–2 
คนเท่านั้น  ท่านใช้เวลาเรียนประมาณ 5 ปี  ซึ่งนานกว่า
เวลาปกติของหลักสูตร คือ 3 ปี  เนื่องจากต้องท างานและ
เรียนไปพร้อมกัน  ตลอดจนการเรียนสมัยนั้นมีความ
เข้มข้นมาก นักเรียนแพทย์ปรุงยาต้องฝึกการปรุงยาที่กอง

โอสถศาลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  และที่ห้องยา
ของศิริราชพยาบาล  ทั้งการปรุงยาตามรายการยาต ารา
หลวงและตามเภสัชต ารับของอังกฤษ จนผู้เรียนสามารถ
ผลิตยารูปแบบต่าง ๆ ทั้งยาครีม  ยาขี้ผึ้ง  โลชัน ฯลฯ เมื่อ
เรียนจบตามหลักสูตร ผู้เรียนต้องผ่านการทดสอบความรู้
โดยท่านขุนเภสัชการโกวิทย์ หัวหน้าแผนกปรุงยา  ของศิริ
ราชพยาบาล  เภสัชกรส าเริงผ่านการทดสอบและได้รับ
ประกาศนียบัตรแพทย์ปรุงยาในปี พ.ศ. 2489  ท่านยังต้อง
สอบใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะที่กองอาหารและยาทั้ง
ข้อเขียนและการปฏิบัติ  ซึ่งท่านสอบผ่านได้อย่างง่ายดาย 
เพราะประสบการณ์การท างานในกองโอสถศาลาระหว่างที่
ท่านเรียน ท าให้เชี่ยวชาญการปรุงยาอย่างมาก จะเห็นว่า 
ท่านสัมผัสกับงานเภสัชกรรมในฐานะผู้ช่วยผลิตยาในโอสถ
ศาลาตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนในวิชาชีพนี้ ท่านได้ท าหน้าที่
ให้บริการตลอดมา จนประสบการณ์ส่ังสมมากกว่าเภสัชกร
ทั่วไปในรุ่นเดียวกัน   

หลังจบการศึกษา ท่านท างานที่กองโอสถศาลา
ระยะหนึ่ง (ปัจจุบัน คือ องค์การเภสัชกรรม) โดยท าหน้าที่
ผลิตยาให้แก่สถานบริการของรัฐทั่วประเทศ  ในระหว่าง
สงคราม  ท่านท าหน้าที่คุมการเบิกจ่ายยาที่จังหวัดแพร่
เป็นเวลา 5 ปีเพื่อสนับสนุนยาแก่จังหวัดในหัวเมืองทาง
เหนือ หลังส้ินสุดสงคราม ท่านท างานที่โรงพยาบาลปัญจ
มาพิลาศอุทิศ ซึ่งสังกัดเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
งานที่ส าคัญของเภสัชกรโรงพยาบาลในขณะนั้น คือ การ
ผลิตยาแก่ผู้ป่วยเพื่อประหยัดงบประมาณ เนื่องจาก
งบประมาณจากส่วนกลางมีน้อยมาก ท่านใช้ความรู้ที่ร่ า
เรียนมาผลิตยาต่าง ๆ โดยไม่มีผูช้่วย เน่ืองจากความคลาด
แคลนในตอนนั้น  หลังเลิกงาน ท่านยังท าหน้าที่เภสัชกรใน
ร้านยาของเอกชนด้วย หน้าที่ในร้านยามีอาทิเช่น ควบคุม
การจ่ายยาปฏิชีวนะ และสอนเจ้าของร้านใหจ้ัดท าบัญชกีาร
ขายยา เป็นต้น  

เภสัชกรส ำเริง  วิทยำรมภ์ 
 (2459-63-ปัจจุบัน) 

 
“ผู้บุกเบิกงานเภสัชกรรมชุมชน” 

 

บุคคลส ำคัญ 
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หลังจากท างานในโรงพยาบาลถึง 7 ปี ท่านจึง
ลาออกจากราชการมาเปิดร้านยาของตนเองชื่อ “อยุธยา
ฟาร์มาซี” เพื่อขายยาต าราหลวง ปรุงยา และจ่ายยาตาม
ใบส่ังยาของแพทย์จากคลินิกในบริเวณใกล้เคียง ท่านเล่า
ว่า ท่านตัดสินใจเปิดร้านยาเพราะเห็นว่า ในหัวเมืองมี
เภสัชกรน้อยมากที่คอยให้บริการยาโดยตรงต่อประชาชน 
ในอยุธยามีท่านเพียงคนเดียว มักมีคนมาขอซื้อยาจากร้าน
ที่ท่านท างานอยู่เสมอ  ท่านจึงอยากเปิดร้านยาของตนเอง 
ผู้ป่วยที่มารับบริการก็ให้ความเชื่อถือ แม้แต่แพทย์ก็มาส่ัง
ท ายาเพื่อน าไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยด้วย 

รายการยาที่มีในร้านยาสมัยนั้นเป็นยาต าราหลวง  
ยาส าเร็จรูปจ าพวก mixture  ยาเม็ดจากต่างประเทศ  
ตลอดจนยาปรุงตามใบส่ังยาของแพทย์ส าหรับผู้ป่วย
เฉพาะราย กิจการร้านยาของท่านในขณะนั้นมีความ
เจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ผู้ป่วยบางรายเรียกหายาที่ต้องการ 
บางรายมาให้ซักอาการและจ่ายยาเหมือนร้านยาในปัจจุบัน  
ท่านเล่าว่า ร้านยาสมัยนั้นไม่ได้มีหลายประเภทเหมือนใน
ปัจจุบัน  มี เพียงร้านยาแผนปัจจุบันที่ต้องมีเภสัชกร
ควบคุมและร้านยาแผนโบราณที่ต้องมีเภสัชกรแผนโบราณ
เป็นผู้ดูแล   

การส่ังซื้อยาเข้าร้านในสมัยนั้นมีความยากล าบาก 
ท่านต้องเดินทางมายังกรุงเทพฯ เพื่อซื้อยาและน ากลับไป
จ าหน่ายด้วยตัวตนเอง โดยยังไม่มีผู้แทนไปเสนอขาย 
นอกจาก ท่านยังต้องสั่งสารเคมี วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตยา
ให้แก่โรงงานยาในบริเวณนั้นอีกด้วย  

เภสัชกรส าเริง  วิทยารมย์เป็นที่รู้จักของกลุ่มร้าน
ยาในจังหวัด ท่านเป็นที่ปรึกษาแก่ร้านยาในจังหวัดตั้งแต่
สมัยที่เป็นเภสัชกรในโรงพยาบาล ท่านยังได้พัฒนาร้านยา
ที่ท่านดูแลจนเป็นต้นแบบให้ร้านยาอื่น ๆ น าไปปรับปรุง
ร้านของตนเอง 

เภสัชกรส าเริง  วิทยารมย์ รักในงานบริการอย่าง
มาก แม้ในขณะที่ให้สัมภาษณ์ในวัย 78 ปี (20 ปีที่แล้ว)  
ท่านยังคงท างานในร้านยาเมื่อว่างเว้นจากงานของ
ส่วนรวม ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีของเภสัชกรในการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของวิชาชีพ ท่านเคยเป็นกรรมการเภสัช
กรรมสมาคมฯ และเป็นประธานในการจัดท าพิพิธภัณฑ์ที่
เภสัชกรรมสมาคมฯ  ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม
วิชาชีพ และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง  เภสัชกรส าเริง  วิทยารมย์ถึงแก่อนิจกรรมในวนัที่ 
14 พฤษภาคม 2550 เมื่ออายุ 91 ปี 
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