บุคคลสำคัญ

รูปที่ 1. อาจารย์เกษม ปั งศรีวงศ์ รับพระราชทานปริญญา
เภสัชศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (กิตติมศักดิ)์ จากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ฯ รัชกาลที่ 9 ในปี พ.ศ. 2497
ดร. ภก.เกษม ปั ง ศรีว งศ์ เกิด เมื่อ พ.ศ. 2453
เป็ นบุตรชายของคุณโกศลและคุณอิม่ เอม ปั งศรีวงศ์ ท่าน
จบปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิตจาก University of the
Philippines และในปี พ.ศ. 2483 ท่ า นเป็ น เภสัช กรไทย
ท่านแรกที่สาเร็จ การศึกษาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จาก
Philadelphia College of Pharmacy and Science ซึง่ เป็ น
คณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา และ
เป็ นสถาบันทีม่ ชี ่อื เสียงด้านเภสัชศาสตร์ตงั ้ แต่อดีตจวบจน
ปั จจุบนั บิดาของท่าน (คุณโกศล ปั งศรีวงศ์) เป็ นผู้ก่อตัง้
บริษทั บี.เอ็ล.ฮัว้ จากัด เมื่อ พ.ศ. 2466 ซึง่ ต่อมาได้รบั การ
วางรากฐานและพัฒนาการผลิตจากอาจารย์เกษม
อาจารย์ เ กษมเป็ นผู้ ห นึ่ ง ที่ เ ข้ า มาสนั บ สนุ น
การศึกษาเภสัชศาสตร์ไทยในเวลาทีถ่ ือเป็ นวิกฤต และทา
ให้ ก ารศึ ก ษาด้ า นนี้ ด ารงคงอยู่ สื บ มาจนถึ ง ปั จจุ บ ั น
การศึกษาเภสัชศาสตร์ในยุคเริม่ แรกมีวกิ ฤตที่ หนักหน่ วง
ในช่ ว งก่ อ นปี พ.ศ 2479 มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2477 ซึ่ ง ก าหนดให้
การศึกษาเภสัชศาสตร์อยู่ภายใต้ “แผนกอิสสระเภสัชกรรม
ศาสตร์” (เขีย นตามวิธีเ ขีย นในสมัย นัน้ ) และยัง ระบุ ว่ า
มหาวิทยาลัยมีอานาจให้ปริญญาบัณฑิตสาหรับวิชาเภสัช
กรรมศาสตร์ แต่ ห าได้มีก ารด าเนิ น การให้เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญ ญั ติ ไ ม่ สภาจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย ใน
ขณะนัน้ มีม ติไ ม่ อ นุ ม ัติก ารแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการประจ า
แผนกอิสสระฯ การศึกษาเภสัชศาสตร์ในขณะนัน้ จึงอยู่ใน
ความดู แ ลของคณะแพทยศาสตร์ ต่ อไป และไม่ มี
งบประมาณของตั ว เอง อี ก ทั ้ง A.H. Hale เภสั ช กร
ผูร้ บั ผิดชอบการศึกษาเภสัชศาสตร์ไม่ได้รบั การต่อสัญญา
จ้าง จึงเดินทางกลับประเทศอังกฤษในปี 2479 นอกจากนี้
ในขณะนัน้ ยังไม่มกี ฎหมายคุม้ ครองบทบาท “การขายยา”
ในร้านยาแก่เภสัชกร ผูท้ ข่ี ายยาไม่จาเป็ นต้องเป็ นเภสัชกร

ดร. ภก.เกษม ปั งศรีวงศ์
“ผูพ้ ฒ
ั นาการศึกษาและงานเภสัชอุตสาหกรรม”

เนื่ อ งจากกฎหมายคุ้มครองหน้ า ที่เ ฉพาะ “การปรุ ง ยา”
ให้แก่เภสัชกรเท่านัน้ สภาพการณ์เช่นนี้ทาให้ไม่มผี สู้ นใจ
เข้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2479 รัฐบาลมีดาริทจ่ี ะ
สร้ า ง โ รง ง า นอุ ต สา ห รรม ผ ลิ ต ย า แ ละ มี ก า รต ร า
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการขายยาซึง่ รับรองสิทธิและหน้าที่
ของเภสัชกรในการขายยามากขึน้ ทาให้ในปี นนั ้ มีนกั เรียน
ทีส่ อบไล่ได้เตรียมแพทยศาสตร์ปีท่ี 1 รวม 4 คนได้มาแจ้ง
ความจานงต่ อ คณบดีค ณะแพทยศาสตร์ (ศาสตราจารย์
A.G. Ellis) เพื่อสมัครเข้าศึกษาวิชาเภสัชกรรมศาสตร์ ที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์มมี ติว่าควร
ปรับปรุงการศึกษาเภสัชกรรมศาสตร์และรับผูเ้ ข้าศึกษา ใน
ปี น้ีเอง ขุนเภสัชการโกวิทได้เชิญอาจารย์เ กษม ให้ช่วย
สอนนิสติ เภสัช ศาสตร์ ซึ่งในขณะนัน้ เป็ น การสอนในห้อง
เล็ก ๆ สองห้ อ งอยู่ ติ ด กับ ห้ อ งผสมยาและจ่ า ยยาของ
โรงพยาบาลศิรริ าช คณาจารย์ท่สี อนมีหลายท่าน คือ ขุน
เภสัชการโกวิท ศาสตราจารย์จาลอง สุวคนธ์ ศาสตราจารย์
ชลอ โสฬสจินดา เภสัชกรบุญช่วย พันธุศริ ิ และ เภสัชกร
สมโพธิ กิจ สุ ว รรณ การศึก ษาในเวลานั น้ เป็ น เพีย งขัน้
ประกาศนียบัตรและใช้เวลาศึกษาเพียง 3 ปี
ปี พ.ศ. 2480 ศาสตราจารย์ชลอ อาจารย์เกษม
และเภสัชกรอาวุโสอีกหลายท่านเห็นว่า ควรขยายหลักสูตร
ให้ถึง ขัน้ ปริญญา และควรมีตึก เรีย นของแผนกอิ ส สระฯ
เภสัชกรกลุ่มดังกล่าวและอาจารย์เกษมได้เข้าพบ ดร.ตัว้
ลพานุ กรม (อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ในสมัยนัน้ ) เพื่อขอให้
ช่วยติดต่อกับรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือปรับปรุงแผนกอิสสระฯ
ให้เจริญทัดเทียมกับต่างประเทศ และในขณะเดียวกันก็ได้
ยื่น หนัง สือ ถึง นายกรัฐมนตรี (จอมพล ป.พิบูลสงคราม)
และรัฐมนตรีกระทรวงธรรมการ ทาให้มกี ารแต่งตัง้ ดร.ตัว้
ลพานุกรม เป็ นหัวหน้าแผนกอิสสระฯ อาจารย์เกษมและ

รูปที่ 2. อาจารย์เกษม ปั งศรีวงศ์ (คนกลาง)
คณาจารย์ ย ัง ได้ ย่ื น หนั ง สือ ถึ ง มหาวิ ท ยาลัย ขอขยาย
หลักสูตรเป็ นหลักสูตรระดับปริญญาเภสัชกรรมศาสตร์ 4 ปี
ตลอดจนขอสีเ ขีย วมะกอกเป็ นสีป ระจ าแผนก และขอ
งบประมาณสร้างตึกเรียน ฯลฯ ซึง่ ก็ได้รบั อนุมตั ติ ามทีข่ อ
อาจารย์ เ กษม เลื อ กศึ ก ษา ต่ อ ในวิ ช าเภสัช
อุ ต สาหกรรมทั ง้ ๆ ที่ ป ระเทศไทยเวลานั ้น ยั ง ไม่ มี
โรงงานผลิตยาขัน้ อุตสาหกรรมแม้แต่โรงเดียว การผลิตยา
ในประเทศไทยขณะนัน้ ยังอยู่ในระดับครอบครัว คือ ผลิต
ยาตารับลับออกขายจากห้องผลิตยาหลังร้านขายยาเท่านัน้
อาจารย์เกษมสนใจวิชาเภสัชอุตสาหกรรมเพราะต้องการ
จัดทาหลักสูตรวิชาเภสัชอุตสาหกรรม เพื่อผลิตเภสัชกรให้
สามารถออกไปดาเนินการผลิตยาในขัน้ อุตสาหกรรมได้
อย่ า งไรก็ต าม ศาสตราจารย์ จ าลอง กลับ เป็ นผู้ จ ัด ท า
หลัก สูต ร และสอนวิช าเภสัช อุ ต สาหกรรมแทนอาจารย์
เกษม เนื่องจากอาจารย์เกษมต้องรับภาระดาเนินธุรกิจของ
ครอบครัว แต่ท่านก็ยงั รับเป็ นอาจารย์พเิ ศษสอนในแผนก
อิสสระเภสัชกรรมศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อ ให้อุ ต สาหกรรมการผลิต ยาในประเทศได้
พัฒ นาอย่ า งแท้จ ริง อาจารย์เ กษมตัด สิน ใจร่ ว มทุ น กับ
บริษัทเมอร์ค ชาร์พ แอนด์ โดห์ม แห่งสหรัฐอเมริกา เปิ ด
โรงงานเมอร์ค ชาร์พ แอนด์ โดห์ม ขึน้ ในประเทศไทย เมื่อ
ปี พ.ศ. 2502 นับเป็ นบริษัทยาแห่งแรกในประเทศไทยที่
ได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) และเป็ นโรงงานแห่งแรกของบริษัทเมอร์คฯ
ในเอเซียทีผ่ ลิตเวชภัณฑ์เต็มรูปแบบ
อาจารย์เ กษม และคุ ณพิช ัย รัต ตกุ ลได้ร่ ว มกัน
ก่อตัง้ สมาคมไทยผลิตยาแผนปั จจุบนั เพื่อดาเนินการให้
การผลิตยาในประเทศมีมาตรฐาน เป็ นการยกระดับวิชาชีพ

และช่วยเหลือซึง่ กันและกันในระหว่างผูผ้ ลิต อาจารย์เกษม
เป็ น นายกสมาคมฯ คนแรกในปี 2512 ต่ อ มาสมาคมได้
เปลี่ย นชื่อ เป็ น “สมาคมไทยอุ ต สาหกรรมผลิต ยาแผน
ปั จจุบนั ” (TPMA) อาจารย์เกษมยังได้เข้าไปช่วยงานเภสัช
กรรมสมาคมแห่งประเทศไทย และได้รบั เลือกเป็ นนายก
เภสัชกรรมสมาคมฯ ท่านที่ 6 ในปี พ.ศ. 2489 ท่านริเริม่ ให้
มีการจัดการอบรมผูเ้ กีย่ วข้องกับวงการยาให้มคี วามรู้ทาง
วิช าชีพ เภสัช กรรมและออกหนั ง สือ "เภสัช กรรม" ที่ไ ด้
ว่างเว้นมานาน
เพื่อ ให้ วิช าชีพ เภสัช กรได้ ร ับ การยอมรับ จาก
สังคมมากขึ้น ท่านได้เข้าไปช่วยงานสมาคมต่ าง ๆ โดย
เป็ นกรรมการกลางสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2494-2519 และรับ
ต าแหน่ ง อุ ป นายกสมาคมดัง กล่ า วระหว่ า ง พ.ศ. 25032507 นอกจากนี้ ท่านยังเข้าไปช่วยงานมูลนิธวิ จิ ยั ประสาท
ในพระบรมราชูปถัมภ์ตงั ้ แต่เริม่ ก่อตัง้ เมื่อ พ.ศ. 2507 โดย
ดารงตาแหน่ งกรรมการมูลนิธิฯ มากกว่าสิบสมัย ท่านมี
บทบาทสาคัญในการหาเงินทุนสาหรับการดาเนินกิจการ
ของมูลนิธฯิ อันได้แก่การส่งเสริมกิจการทางประสาทวิทยา
และวิชาการที่เกี่ยวข้องทุกสาขา รวมทัง้ ช่วยเหลือกิจการ
ค้นคว้า ป้ องกันรักษา สงเคราะห์ผู้ป่วยทางประสาทและ
สมองพิการทุกประเภท
ด้ ว ยผลแห่ ง ความมุ่ ง มัน่ ในการพัฒ นาวิช าชีพ
เภสัชกรรมเป็ นระยะเวลาอันยาวนาน ทาให้อาจารย์เกษม
ได้รบั พระมหากรุณาธิคุณ รับพระราชทานปริญญาเภสัชศา
สตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (กิตติมศักดิ)์ จากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ฯ รัชกาลที่ 9 ในปี พ.ศ. 2497 ดังภาพทีป่ รากฎ
ในรูปที่ 1

รูปที่ 3. อาจารย์เกษมและกรรมการมูลนิธวิ จิ ยั ประสาทใน
พระบรมราชูปถัมภ์
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อาจารย์เกษมเป็ นบุคคลทีเ่ ป็ นแบบอย่างในการ
สร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการเภสัชกรรมอย่างมีคุณอเนก
อนันต์ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ท่านได้จากไปเมื่อ พ.ศ.
2519 คุณธีระพงศ์ ปั งศรีวงศ์ บุตรชายคนเดียวของท่าน ได้
เห็น การท างานของบิด ามาตัง้ แต่ เ ด็ก ท าให้ต ระหนักถึง
ความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมใิ จของบิดาทีม่ ตี ่อ
วิชาชีพเภสัชกรรม คุณธีระพงศ์ จึงได้ก่อตัง้ มูลนิธอิ าจารย์
เกษม ปั งศรีวงศ์ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อสืบสานปณิธานต่อ
จากบิดา และเพื่อเป็ นการระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน
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อาจารย์เกษม เพื่อให้เภสัชกรรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงคุณค่า
ของเภสัชกรรุ่นเก่า และสามารถนาไปเป็ นแบบอย่างต่ อ
ยอดความมานะพยายาม และพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมได้
อย่างเต็มภาคภูมิ มูลนิธอิ าจารย์เกษม ปั งศรีวงศ์จงึ ได้ให้
ทุ น การศึก ษาแก่ นั ก ศึก ษาเภสัช ศาสตร์ต ลอดมาอย่ า ง
ต่อเนื่อง
หมำยเหตุ : ภาพและข้อ ความบางส่ ว นที่ป รากฎได้ ร ับ
อนุ ญ าตจากมู ล นิ ธิ อ าจารย์ เ กษม ปั งศรี ว งศ์ ใ ห้ น ามา
เผยแพร่แล้ว

