
               

              

 
             

 
                  
                           รปูจาก (1) 

 
เภสชักร ดร.พลตร ีประเสรฐิ ธรีคุปต์เป็นรอบรูใ้น

ดา้นเภสชัอุตสาหกรรมของประเทศไทย ท่านมคีวามรเิริม่
สร้างสรรค์ในการพัฒนาการผลิตยามาอย่างยาวนาน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ยาฉีด ซึง่ท าใหส้ามารถช่วยชวีติผูป้่วย
ไดจ้ านวนมาก ท่านมสี่วนส าคญัในการก่อตัง้โรงงานเภสชั
กรรมทหาร ผลงานของท่านเป็นกา้วส าคญัของการพฒันา
เภสัชอุตสาหกรรมในเวลาสืบมา ท่านรับราชการใน
กระทรวงกลาโหมตัง้แต่จบการศึกษาจนเกษียณ  ด้วย
ความสามารถและคุณประโยชน์ของผลงาน ท่านจงึได้รบั
ความส าเรจ็สงูสดุ โดยเกษยีณอายุราชการในต าแหน่งของ
ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรมทหารด้วยยศพลตร ี
เนื้ อหาส่วนใหญ่ของบทความนี้ เ รียบเรียงจากการ
สมัภาษณ์ท่านในวนัที่ 20 มิถุนายน 2537 โดย   วินนา 
เหรียญสุวรรณ ยุพดี ศิริสินสุข  นิยดา เกียรติยิ่งอังศุล ี
องิอร มนัทรานนท ์และวทิยา กุลสมบรูณ์ (2)  

เภสชักร ดร.พลตร ีประเสรฐิ ธรีคุปต์ เกิดเมื่อ
วนัที ่ 13 ตุลาคม พศ. 2461 (ปจัจุบนัอายุ 97 ปี) ท่านจบ
ชัน้มธัยมศกึษาจากโรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั และเป็น
นกักฬีายอดเยีย่มของโรงเรยีน ท่านเลอืกศกึษาต่อในคณะ
วทิยาศาสตร์และอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
โดยไม่ได้เลือกคณะแพทย์ศาสตร์หรือคณะเภสชัศาสตร์ 
เพราะคิดว่าหน้าที่ของแพทย์หรือเภสชักรจ ากัดเฉพาะ
ในทางสาธารณสขุเท่านัน้  

ท่านส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2482 และถูก
เกณฑ์ไปรบัราชการทหาร เวลานัน้อยู่ในระหว่างสงคราม 
ท่านรกัษาการณ์หวัหน้าคลงัยาและเวชภณัฑส์นาม โดยท า
หน้าที่ขนส่งเครื่องมือแพทย์ และรบัทหารที่บาดเจ็บจาก
ภาคเหนือมายงัโรงพยาบาลอานันทมหดิล จงัหวดัลพบุร ี
ท่านได้เหน็ความทุกข์ยากของทหารที่ป่วยเป็นมาลาเรีย
โดยไม่มยีาเพยีงพอทีจ่ะรกัษา ท าใหท้หารจ านวนมากต้อง

เสยีชวีติจากโรคมาลาเรยีขึน้สมอง ขณะนัน้ประเทศไทยไม่
สามารถผลิตยาฉีดได้เลย แม้แต่น ้าปราศจากเชื้อส าหรบั
ฉีดกผ็ลติไม่ได้ ยารกัษามาลาเรยีที่มีขณะนัน้ คอื ยาเม็ด 
quinine sulfate ซึง่ใช้ไม่ไดก้บัผูป้่วยทีอ่าการรุนแรงและ
หมดสต ิท่านและเพื่อน (พลตรบีุระ อุปนกลนิ) ซึง่เรยีนจบ
จากคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ด้วยกัน ได้ใช้
ความรูท้างเคมเีตรยีมยาฉีด quinine hydrochloride จาก
ยาเมด็จนส าเรจ็ และสามารถช่วยชวีติผูป้ว่ยไดจ้ านวนมาก 
นอกจากนี้ยงัผลติยาและเวชภณัฑอ์กีหลายชนิด เช่น การ
ผลติยาซลัฟาชนิดฉีดจากยาเมด็ การผลติส าลจีากนุ่น เป็น
ตน้ ซึง่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อกองทพัไทยและประเทศ
ไทย ท่านกล่าวว่า การเตรยีมยาฉีด quinine เป็นผลงาน
ชิ้น แ รกที่ท่ านและ เพื่ อนของท่ านภู มิ ใ จม ากที่ สุ ด 
ความส าเร็จครัง้นัน้ยงัถูกจดัเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ส าคญั
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนประเทศไทย (3) ท่าน
สามารถผลิตยาฉีดโดยใช้เทคนิคทางเภสชักรรมโดยที่
ไม่ได้เรยีนด้านเภสชัศาสตร์มาก่อน แต่อาศยัความรู้ทาง
เคมี ใ นก ารศึกษา เภสัช ต า รับ ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น  British 
Pharmacopoeia, United State Pharmacopoeia เป็นต้น 
ท่ านยัง ได้ผลิตยาฉีดอีกหลายต า รับ  เช่ น  calcium 
gluconate, quinine antipyrin และ quinine blue (quinine 
ผสม methylene blue) 

ต่อมา เจ้ากรมแพทย์ทหารบกต้องการให้ท่าน
และพลตรบีุระไปศกึษาต่อทางด้านการแพทย์ แต่ท่านทัง้
สองท่านได้ขอเรียนในคณะเภสัชศาสตร์ เพราะเห็นว่า
เภสัชกรในหน่วยทหารมีน้อยมากและควรส่งเสริมงาน
เภสชักรรม แมว้่าเภสชักรในขณะนัน้มโีอกาสตดิยศสงูสุด 
คอื พนัโท ในปี พ.ศ. 2493 ท่านจบการศกึษาปรญิญาตรี
เภสชัศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในขณะนัน้ 
ท่านเริม่งานอกีครัง้ที่กองวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ สถาบนั
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พยาธิวทิยา กรมแพทย์ทหารบก ท่านก่อตัง้แผนกเภสชั
เคมขีึ้น เพื่อผลติยาฉีดและน ้าเกลอืชนิดต่าง ๆ ตลอดจน
น ้ายาตรวจสอบทางเคมใีนหอ้งปฏบิตักิาร เช่น น ้ายาเบเน
ดกิซ ์เป็นตน้ ท่านเล่าว่า “กว่าจะไดม้กีารจดัตัง้แผนกเภสชั
เคมนีัน้เป็นสิง่ทีย่ากมาก เนื่องจากเขาไม่เหน็ความส าคญั 
จนในหลวงเสดจ็มา พระองคท์่านตรสัว่า ประเทศไทยยงัไม่
มกีารผลติยาฉีดหรอืน ้าเกลอือกีหรอื พระองค์ท่านจงึได้
พระราชทานเงนิใหห้ลายครัง้เพื่อพฒันาการผลติยาฉีด”  

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2504 เกดิการระบาดใหญ่
ของอหวิาตกโรค กองทพับกได้ผลติน ้าเกลือจ านวนมาก 
ถวายในหลวงเพื่อช่วยเหลือผู้คน ท าให้พระองค์เห็น
ความส าคัญของเภสชักร และได้พระราชทานเงินให้ซื้อ  
autoclave พลตรปีระเสรฐิเล่าถงึการท างานอนัหนักหน่วง
ครัง้นัน้ว่า “ตอนทีท่ าน ้าเกลอืเพื่อรกัษาคนไขอ้หวิาตกโรค 
ผมไม่ไดก้ลบับ้านเลย พอกลบัมาถงึบ้าน กน็อนสลบไป 7 
วนั ลุกไม่ขึน้เลย แขง้ขาปวดหมด ค่าทีไ่ม่ไดน้อนและต้อง
ท าน ้าเกลือตลอดทัง้วนั ท า ท า ท า ครัง้หนึ่งเคยท า 200 
ขวด ต้องท าอยู่นัน่แหละ ป ัน่เครื่องตลอด ท าติดต่อกัน
หลายวนั พอเลิกงาน เครื่องก็พงัพอด ีต้องเร่งอย่างหนัก
เน่ืองจากคนไขม้ายนืรอยาอยู่ เขาบอกว่าตายเป็นแถวเลย” 

ต่อมาท่านได้เป็นหวัหน้าแผนกชีวเคมี หวัหน้า
แผนกคลัง และหัวหน้าแผนกเภสชัเคมีตามล าดับ ด้วย
ความอบรูใ้นทางเภสชัอุตสาหกรรม ท่านจงึไดม้สี่วนก่อตัง้
โรงงานเภสชักรรมทหาร ท่านเล่าว่า “เนื่องจากเป็นเภสชั
กร จึงถูกแพทย์กนัท่ามาก เพราะเกรงจะได้เป็นนายพล 
แต่ต่อมาเมื่อโรงงานฯ ไม่มคีนจรงิ ๆ ผูใ้หญ่จงึเรยีกผมมา
ท าหน้าทีห่วัหน้ากองวจิยัและควบคุมมาตรฐาน และต่อมา
ก็เป็นหัวหน้ากองอ านวยการ รองผู้อ านวยการ  และ
ผูอ้ านวยการทีน่านทีส่ดุถงึ 5-6 ปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2513-
2517”   

ในขณะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงงานเภสชั
กรรมทหาร ท่านไดเ้ป็นกรรมการองคก์ารเภสชักรรม ท่าน
เสนอใหพ้ฒันางานดา้นควบคุมมาตรฐานของยาซึง่เดมิเป็น

เพยีงแผนกเลก็ ๆ ใหไ้ดม้าตรฐานสากล และเสนอใหผ้ลติ
ยาทีจ่ าเป็น เช่น penicillin นอกจากนี้ ท่านและพลตรบีุระ 
อุปนกลนิ ยงัไดก้่อตัง้โรงงานผลติยาของตนเองร่วมกนั ซึง่
ต่อมาไดเ้ลกิกจิการเน่ืองจากไม่มผีูส้บืทอดกจิการ  

พลตร ีภก. ดร.ประเสรฐิ ธรีคุปต์ ยงัมบีทบาทใน
ด้านการศึกษาเภสัชศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2523 ท่านเป็น
กรรมการก าหนดโครงการและร่างหลักสูตรวิชาเภสัช
ศาสตรข์องมหาวทิยาลยัศลิปากร (4) ในทางวชิาชพี ท่าน
ด ารงต าแหน่งนายกเภสชักรรมสมาคมระหว่างปี พ.ศ. 
2519-2520  
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