บุคคลสำคัญ
เภสัชกร ดร.พลตรี ประเสริ ฐ ธีรคุปต์
“ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเภสัชอุตสาหกรรมของไทย”
รูปจาก (1)
เภสัชกร ดร.พลตรี ประเสริฐ ธีรคุปต์เป็ นรอบรูใ้ น
ด้านเภสัชอุตสาหกรรมของประเทศไทย ท่านมีความริเริม่
สร้ า งสรรค์ ใ นการพัฒ นาการผลิต ยามาอย่ า งยาวนาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยาฉีด ซึง่ ทาให้สามารถช่วยชีวติ ผูป้ ่วย
ได้จานวนมาก ท่านมีส่วนสาคัญในการก่อตัง้ โรงงานเภสัช
กรรมทหาร ผลงานของท่านเป็ นก้าวสาคัญของการพัฒนา
เภสัช อุ ต สาหกรรมในเวลาสืบ มา ท่ า นรับ ราชการใน
กระทรวงกลาโหมตัง้ แต่ จ บการศึก ษาจนเกษีย ณ ด้ว ย
ความสามารถและคุณประโยชน์ ของผลงาน ท่านจึงได้รบั
ความสาเร็จสูงสุด โดยเกษียณอายุราชการในตาแหน่ งของ
ผู้ อ านวยการองค์ ก ารเภสัช กรรมทหารด้ ว ยยศพลตรี
เนื้ อ หาส่ ว นใหญ่ ข องบทความนี้ เ รี ย บเรี ย งจากการ
สัม ภาษณ์ ท่ านในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2537 โดย วิน นา
เหรีย ญสุ ว รรณ ยุ พ ดี ศิริสิน สุข นิ ย ดา เกีย รติยิ่ง อัง ศุ ลี
อิงอร มันทรานนท์ และวิทยา กุลสมบูรณ์ (2)
เภสัชกร ดร.พลตรี ประเสริฐ ธีรคุปต์ เกิดเมื่อ
วันที่ 13 ตุลาคม พศ. 2461 (ปจั จุบนั อายุ 97 ปี ) ท่านจบ
ชัน้ มัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเป็ น
นักกีฬายอดเยีย่ มของโรงเรียน ท่านเลือกศึกษาต่อในคณะ
วิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
โดยไม่ได้เ ลือกคณะแพทย์ศาสตร์หรือคณะเภสัชศาสตร์
เพราะคิด ว่ า หน้ า ที่ข องแพทย์ห รือ เภสัช กรจ ากัด เฉพาะ
ในทางสาธารณสุขเท่านัน้
ท่ า นส าเร็จ การศึก ษาในปี พ.ศ. 2482 และถู ก
เกณฑ์ไปรับราชการทหาร เวลานัน้ อยู่ในระหว่างสงคราม
ท่านรักษาการณ์หวั หน้าคลังยาและเวชภัณฑ์สนาม โดยทา
หน้ าที่ขนส่งเครื่องมือแพทย์ และรับทหารที่บาดเจ็บจาก
ภาคเหนือ มายังโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี
ท่านได้เห็นความทุกข์ยากของทหารที่ป่วยเป็ นมาลาเรีย
โดยไม่มยี าเพียงพอทีจ่ ะรักษา ทาให้ทหารจานวนมากต้อง

เสียชีวติ จากโรคมาลาเรียขึน้ สมอง ขณะนัน้ ประเทศไทยไม่
สามารถผลิตยาฉีดได้เลย แม้แต่น้ าปราศจากเชื้อ สาหรับ
ฉีดก็ผลิตไม่ได้ ยารักษามาลาเรียที่มีขณะนัน้ คือ ยาเม็ด
quinine sulfate ซึง่ ใช้ไม่ได้กบั ผูป้ ่วยทีอ่ าการรุนแรงและ
หมดสติ ท่านและเพื่อน (พลตรีบุระ อุปนกลิน) ซึง่ เรียนจบ
จากคณะวิท ยาศาสตร์แ ละอัก ษรศาสตร์ด้ ว ยกัน ได้ใ ช้
ความรูท้ างเคมีเตรียมยาฉีด quinine hydrochloride จาก
ยาเม็ดจนสาเร็จ และสามารถช่วยชีวติ ผูป้ ว่ ยได้จานวนมาก
นอกจากนี้ยงั ผลิตยาและเวชภัณฑ์อกี หลายชนิด เช่น การ
ผลิตยาซัลฟาชนิดฉีดจากยาเม็ด การผลิตสาลีจากนุ่ น เป็ น
ต้น ซึง่ เป็ นประโยชน์อย่างมากต่อกองทัพไทยและประเทศ
ไทย ท่านกล่าวว่า การเตรียมยาฉีด quinine เป็ นผลงาน
ชิ้ น แ รกที่ ท่ า นแ ละ เพื่ อนข อง ท่ า นภู มิ ใ จ ม า กที่ สุ ด
ความสาเร็จครัง้ นัน้ ยังถูกจัด เป็ นหนึ่งในเหตุการณ์สาคัญ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย (3) ท่าน
สามารถผลิต ยาฉี ด โดยใช้เ ทคนิ ค ทางเภสัช กรรมโดยที่
ไม่ได้เรียนด้านเภสัช ศาสตร์มาก่อน แต่อาศัย ความรู้ทาง
เค มี ใ นก า ร ศึ ก ษ า เภ สั ช ต า รั บ ต่ า ง ๆ เ ช่ น British
Pharmacopoeia, United State Pharmacopoeia เป็ นต้น
ท่ า นยั ง ได้ ผ ลิ ต ยาฉี ด อี ก หลายต ารั บ เช่ น calcium
gluconate, quinine antipyrin และ quinine blue (quinine
ผสม methylene blue)
ต่ อ มา เจ้า กรมแพทย์ทหารบกต้อ งการให้ท่ า น
และพลตรีบุระไปศึกษาต่อทางด้านการแพทย์ แต่ท่านทัง้
สองท่ า นได้ข อเรีย นในคณะเภสัช ศาสตร์ เพราะเห็น ว่ า
เภสัช กรในหน่ ว ยทหารมีน้ อ ยมากและควรส่ ง เสริม งาน
เภสัชกรรม แม้ว่าเภสัชกรในขณะนัน้ มีโอกาสติดยศสูงสุด
คือ พันโท ในปี พ.ศ. 2493 ท่านจบการศึกษาปริญญาตรี
เภสัช ศาสตร์จ ากมหาวิท ยาลัย แพทยศาสตร์ใ นขณะนัน้
ท่านเริม่ งานอีกครัง้ ที่กองวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบัน
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พยาธิวทิ ยา กรมแพทย์ทหารบก ท่านก่อตัง้ แผนกเภสัช
เคมีข้นึ เพื่อผลิตยาฉีดและน้ าเกลือชนิดต่าง ๆ ตลอดจน
น้ายาตรวจสอบทางเคมีในห้องปฏิบตั กิ าร เช่น น้ ายาเบเน
ดิกซ์ เป็ นต้น ท่านเล่าว่า “กว่าจะได้มกี ารจัดตัง้ แผนกเภสัช
เคมีนัน้ เป็ นสิง่ ทีย่ ากมาก เนื่องจากเขาไม่เห็นความสาคัญ
จนในหลวงเสด็จมา พระองค์ท่านตรัสว่า ประเทศไทยยังไม่
มีการผลิตยาฉีดหรือน้ าเกลืออีกหรือ พระองค์ท่านจึงได้
พระราชทานเงินให้หลายครัง้ เพื่อพัฒนาการผลิตยาฉีด”
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2504 เกิดการระบาดใหญ่
ของอหิวาตกโรค กองทัพบกได้ผลิตน้ าเกลือจานวนมาก
ถวายในหลวงเพื่ อ ช่ ว ยเหลือ ผู้ ค น ท าให้ พ ระองค์ เ ห็ น
ความสาคัญ ของเภสัชกร และได้พระราชทานเงิน ให้ ซ้ือ
autoclave พลตรีประเสริฐเล่าถึงการทางานอันหนักหน่ วง
ครัง้ นัน้ ว่า “ตอนทีท่ าน้ าเกลือเพื่อรักษาคนไข้อหิวาตกโรค
ผมไม่ได้กลับบ้านเลย พอกลับมาถึงบ้าน ก็นอนสลบไป 7
วัน ลุกไม่ขน้ึ เลย แข้งขาปวดหมด ค่าทีไ่ ม่ได้นอนและต้อง
ทาน้ าเกลือตลอดทัง้ วัน ทา ทา ทา ครัง้ หนึ่งเคยทา 200
ั ่ ่ อ งตลอด ท าติด ต่ อ กัน
ขวด ต้อ งท าอยู่นัน่ แหละ ป นเครื
หลายวัน พอเลิกงาน เครื่องก็พงั พอดี ต้องเร่งอย่างหนัก
เนื่องจากคนไข้มายืนรอยาอยู่ เขาบอกว่าตายเป็ นแถวเลย”
ต่อมาท่านได้เป็ นหัวหน้ าแผนกชีวเคมี หัวหน้ า
แผนกคลัง และหัว หน้ า แผนกเภสัช เคมีต ามลาดับ ด้ว ย
ความอบรูใ้ นทางเภสัชอุตสาหกรรม ท่านจึงได้มสี ่วนก่อตัง้
โรงงานเภสัชกรรมทหาร ท่านเล่าว่า “เนื่องจากเป็ นเภสัช
กร จึงถูกแพทย์กนั ท่ามาก เพราะเกรงจะได้เป็ นนายพล
แต่ต่อมาเมื่อโรงงานฯ ไม่มคี นจริง ๆ ผูใ้ หญ่จงึ เรียกผมมา
ทาหน้าทีห่ วั หน้ากองวิจยั และควบคุมมาตรฐาน และต่อมา
ก็เ ป็ น หัว หน้ า กองอ านวยการ รองผู้ อ านวยการ และ
ผูอ้ านวยการทีน่ านทีส่ ดุ ถึง 5-6 ปี ในระหว่างปี พ.ศ. 25132517”
ในขณะดารงตาแหน่ งผู้อานวยการโรงงานเภสัช
กรรมทหาร ท่านได้เป็ นกรรมการองค์การเภสัชกรรม ท่าน
เสนอให้พฒ
ั นางานด้านควบคุมมาตรฐานของยาซึง่ เดิมเป็ น

2

เพียงแผนกเล็ก ๆ ให้ได้มาตรฐานสากล และเสนอให้ผลิต
ยาทีจ่ าเป็ น เช่น penicillin นอกจากนี้ ท่านและพลตรีบุระ
อุปนกลิน ยังได้ก่อตัง้ โรงงานผลิตยาของตนเองร่วมกัน ซึง่
ต่อมาได้เลิกกิจการเนื่องจากไม่มผี สู้ บื ทอดกิจการ
พลตรี ภก. ดร.ประเสริฐ ธีรคุปต์ ยังมีบทบาทใน
ด้า นการศึก ษาเภสัช ศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2523 ท่ า นเป็ น
กรรมการก าหนดโครงการและร่ า งหลัก สู ต รวิช าเภสัช
ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (4) ในทางวิชาชีพ ท่าน
ดารงต าแหน่ ง นายกเภสัช กรรมสมาคมระหว่ า งปี พ.ศ.
2519-2520
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