บุคคลสำคัญ
ประดิษฐ์ หุตางกูร
รูปที่ 1. ประดิษฐ์ หุตางกูร (ภาพจากหนังสืออนุสรณ์งาน
พระราชทานเพลิงศพ (1))
อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูรเป็ นผูม้ บี ทบาทสาคัญใน
การก่อตัง้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการ
พัฒนางานเภสัชกรรมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ตลอดจน
นโยบายสาคัญของประเทศที่เกี่ยวกับยา ตลอดชีวติ ทัง้ ใน
ช่วงเวลาทีร่ บั ราชการและหลังจากเกษียณอายุ อาจารย์ได้
เสียสละเวลาและทุ่มเทสติปัญญาเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
วิชาชีพเภสัชกรรม มุ่งมันเพื
่ ่อส่วนรวม และไม่เคยเห็นแก่
ประโยชน์สว่ นตัว ท่านดารงตนเป็ นต้นแบบทีด่ สี าหรับเภสัช
กรรุ่ น หลัง โดยมีค วามเป็ น อยู่ อ ย่ า งเรีย บง่ า ยและสมถะ
วารสารเภสัชกรรมขอนาเสนอประวัติของท่านในวารสาร
เล่มนี้เพื่อสดุดคี ุณความดีของท่าน และจะนาเสนอผลงาน
เด่นของอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูรในวารสารเล่มต่อไป
อาจารย์ ป ระดิ ษ ฐ์ หุ ต างกู ร เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 15
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465 ทีอ่ าเภอขันเงิน จังหวัดหลังสวน (ใน
เวลาต่อมา จังหวัดหลังสวนถูกยุบเป็ นอาเภอหลังสวนขึน้ กับ
จังหวัดชุมพร) ท่านเป็ นบุตรคนที่ 4 ในจานวน 9 คนของขุน
สารธนพิพฒ
ั น์ (ยุก้วน หุตางกูร) และนางเขียม หุตางกูร
(นามสกุลเดิม วิชยั ดิษฐ์) อาจารย์ประดิษฐ์สมรสกับเภสัชกร
หญิงขเสม บารุงสวัสดิใ์ นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2495
และมีบุตรชายหนึ่งคน

ในวัยเรียน
ในวัยเยาว์ อาจารย์ประดิษฐ์เรียนชัน้ ประถมศึกษา
ที่โรงเรียนสวนศรีวทิ ยาซึ่ง เป็ นโรงเรียนประจาจังหวัดหลัง
สวน ในปี พ.ศ. 2475 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จัง หวัด หลัง สวนถู ก ยุ บ เป็ น อ าเภอหนึ่ ง ของจัง หวัดชุมพร
บิดาของท่านซึง่ เป็ นเสมียนตราจังหวัดต้องย้ายไปอยู่จงั หวัด
สงขลา อาจารย์ประดิษฐ์ตอ้ งย้ายไปอยู่สงขลาและเข้าศึกษา
ต่อทีโ่ รงเรียนมหาวชิราวุธจนจบเรียนจบชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
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ผูก้ ่อตัง้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
ตอนที ่ 1: ชีวิตและการทางาน

5 เมื่อปี พ.ศ. 2480 หลังจากนัน้ อาจารย์ประดิษฐ์ย้ายมา
ศึกษาต่อทีโ่ รงเรียนอานวยศิลป์ ปากคลองตลาด กรุงเทพฯ
จนจบชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาชัน้ ปี ที่ 6 และสอบคั ด เลื อ กเข้ า
โรงเรียนเตรียมจุฬาฯ แม้ว่าอาจารย์ประดิษฐ์สมัครเข้าเรียน
ในคณะแพทยศาสตร์ได้ แต่ขณะเรียนอยู่ชนั ้ เตรียมปี ท่ี 2 มี
ทุนของ ก.พ. ในแผนกเภสัชศาสตร์ อาจารย์จงึ เข้าสอบและ
ได้ทุ น ของคณะเภสัช ศาสตร์ หลัง จากนัน้ จึง ย้า ยมาเรียน
คณะเภสัชศาสตร์เมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ในขณะนัน้
(พ.ศ.2484) คณะเภสัชศาสตร์มฐี านะเป็ นเพียงแผนกอิสระ
เภสัชกรรมศาสตร์ทส่ี งั กัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บิ ด าของท่ า นอาจารย์ ป ระดิ ษ ฐ์ เ สีย ชี วิ ต ลงใน
ปลายปี พ.ศ.2484 ซึ่งเป็ นช่วงที่เกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ชีวิต ในช่วงนี้ข องอาจารย์ป ระดิษฐ์มีค วามลาบาก เพราะ
มารดากับน้ อ ง ๆ อยู่ต่ า งจังหวัด แต่ อ าจารย์ป ระดิษฐ์อยู่
กรุงเทพฯ กับพีส่ าวและพีเ่ ขย ซึง่ ต้องคอยหลบระเบิดในช่วง
สงคราม อย่างไรก็ตาม ความยากลาบากไม่ได้กระทบผล
การเรีย นของอาจารย์ ท่ า นได้ร ับ รางวัล เหรีย ญทองเมื่อ
สาเร็จการศึกษา
ในปลายปี การศึกษา 2486 ขณะทีอ่ าจารย์ประดิษฐ์
เรียนในชัน้ ปี ท่ี 2 นัน้ ชัน้ ปี ท่ี 3 และ 4 ของแผนกอิสระเภสัช
กรรมศาสตร์ถูกแยกไปสังกัดมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ท่ี
จัดตัง้ ขึน้ ใหม่และถูกยกฐานะเป็ นคณะเภสัชศาสตร์ ขณะที่
อาจารย์ประดิษฐ์เรียนอยู่ในชัน้ ปี ท่ี 4 ต้นปี 2488 สงคราม
ทาให้ภาวะบ้านเมืองยากลาบากมาก กรุงเทพมหานครถูก
โจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่ วง คณะเภสัชศาสตร์ต้องปิ ด
การเรียนการสอนอย่างไม่มกี าหนด อาจารย์ประดิษฐ์ต้อง
เฝ้ าบ้านพักที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟบางกอกน้ อยเพียงลาพัง
เพราะพี่น้องต่างอพยพหนีภยั สงครามไปหมด คืนหนึ่งเมื่อ
สถานีรถไฟถูกระเบิด ด้วยความตกใจ อาจารย์คว้าได้ลน้ิ ชัก

ใส่หนังสือเรียนแบกไปอันเดียว และกระโดดลงเรือหนีโดย
ไม่มีพาย เรือจึงล่องลอยไปตามกระแสน้ าจนกระทังมี
่ คน
ช่วยเหลือลากเรือเข้าฝั ง่
ระหว่างทีค่ ณะเภสัชศาสตร์ปิดภาคเรียน อาจารย์
ประดิ ษ ฐ์ ต้ อ งท างานประมาณ 6 เดื อ นที่ ร้ า นยาใน
กรุงเทพมหานคร เมื่อคณะเภสัชศาสตร์เปิ ดภาคเรียนอีก
ครัง้ อาจารย์ประดิษฐ์ได้กลับเข้าศึกษาจนสาเร็จการศึกษา
และได้ร ับ ปริญ ญาเภสัช ศาสตรบัณฑิตจากมหาวิท ยาลัย
แพทย์ศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึง่ นับว่าอาจารย์เป็ นบัณฑิต
รุ่นที่ 3 ของหลักสูตรปริญญา 4 ปี

ชีวิตกำรทำงำน
เมื่อ ส าเร็จ การศึก ษา อาจารย์ป ระดิษ ฐ์เ ริ่ม เก็บ
เกีย่ วประสบการณ์ในวิชาชีพ โดยในระหว่างปี พ.ศ. 24882490 ท่ า นเริ่ม ท างานที่ร้า นขายยาของนายแพทย์บุญส่ง
เลขะกุล (บุญส่งฟาร์มาซี) ซึง่ ตัง้ อยู่ทถ่ี นนสุรวิ งศ์ จนกระทัง่

สงครามเลิก ท่านได้รบั ราชการเป็ นอาจารย์ ตรีในภาควิชา
เภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาลัยแพทยศาสตร์
ในปี พ.ศ. 2498 อาจารย์ประดิษฐ์ได้รบั ทุน ICA ไปศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโท สาขาเภสัชอุตสาหกรรมที่ Purdue
University สหรัฐอเมริกา และได้ฝึกงานที่ National Institute
of Health รวมทัง้ ได้ศกึ ษาวิชาฟิ สกิ ส์ใน School of Physics
ที่ Purdue University ท่านจึงเป็ นผู้รเิ ริม่ สอนวิชา Physical
Pharmacy ในประเทศไทยแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ตงั ้ แต่ปี
พ.ศ. 2500 ในปี พ.ศ. 2508 อาจารย์ประดิษฐ์ดารงตาแหน่ง
เป็ นหัวหน้าภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย แพทย์ ศ าสตร์ แต่ เ มื่ อ อาจารย์ ท าหน้ า ที่
รัก ษาการเลขานุ ก ารคณะเภสัช ศาสตร์ใ นปี พ.ศ. 2507
อาจารย์ได้รบั หน้าที่ให้เป็ นผู้ร่างโครงการก่อตัง้ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย มหิด ล ซึ่ง เดิม เรีย กว่ า “คณะเภสัช
ศาสตร์พญาไท” มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิม่ การผลิตเภสัช
กรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากมี
ความขาดแคลนเภสัชกรอย่างมากในขณะนัน้

รูปที่ 2. คาไว้อาลัยของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ (1)
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การก่ อ ตั ง้ คณะเภสัช ศาสตร์ แ ห่ ง ใหม่ มี ค วาม
ยากลาบากอย่ า งยิ่ง ตัง้ แต่ ก ารจัด หาพื้น ที่ การดัด แปลง
อาคารเดิมที่มอี ยู่ให้กลายเป็ นสถานศึกษาทีเ่ หมาะสม การ
สรรหาบุ ค ลากร ตลอดจนการร่ า งหลั ก สู ต ร ภายใต้
งบประมาณอันจากัด แต่ ด้วยความสามารถในการบริ หาร
ของอาจารย์ป ระดิษ ฐ์ ตลอดจนความคิด ริเ ริ่ม และความ
รอบคอบในการทางาน อาจารย์วางแผนก่อตัง้ คณะเภสัช
ศาสตร์แห่งใหม่อย่างรอบคอบในทุกมิตแิ ละเป็ นระบบอย่าง
ยิ่ง ในด้ า นสถานที่ มีก ารดัด แปลงอาคารเดิม ของคณะ
วิทยาศาสตร์ทร่ี า้ งให้เป็ นอาคารของคณะเภสัชศาสตร์ และมี
การพัฒ นาปรับ ปรุ งในลัก ษณะที่ ค่ อ ยเป็ น ค่ อยไปภายใต้
งบประมาณที่จากัด ต่ อมา อาจารย์ประดิษฐ์ได้รบั แต่งตัง้
เป็ นคณบดีคนแรกในปี พ.ศ. 2515 และดารงตาแหน่งจนถึง
ปี พ.ศ. 2526 อาจารย์ ย ั ง มี บ ทบาทบริ ห ารในระดั บ
มหาวิทยาลัย โดยดารงตาแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหิดลในระหว่างปี พ.ศ. 2519 ถึง 2522 อาจารย์เข้าศึกษา
ในวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2519
นอกจากงานประจาในหน้าทีแ่ ล้ว อาจารย์ประดิษฐ์
หุตางกูรยังได้รบั เกียรติให้ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการพิเศษ เช่น
กรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรรมการการจัดทาตารายา
ของประเทศไทย กรรมการยา กระทรวงสาธารณสุ ข
กรรมการจัดทายาบัญชียาหลักแห่งชาติ กรรมการควบคุม
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การประกอบโรคศิล ป์ สาขาเภสัช กรรม ชุ ด ท าการสอบ
ความรูแ้ ละทาการสอบสวน กระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
โครงการวิจยั พืชสมุนไพร องค์การเภสัชกรรม คณะผูท้ างาน
ด้านวิชาการองค์การเภสัชกรรม เป็ นต้น
หลังเกษียณอายุแล้ว อาจารย์ได้รบั พระราชทาน
ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิเมื
์ ่อ พ.ศ. 2527
ในวัยเกษียณ ท่านยังคงทาประโยชน์ให้ส่วนรวมโดยการทา
หน้ า กรรมการในคณะกรรมการชุ ด ต่ า ง ๆ มากมาย เมื่อ
ปลายเดือ นมีน าคม พ.ศ. 2528 ขณะท างานในฐานะที่
ปรึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านเกิด
อาการแน่ น หน้ า อกและเข้ า รับ การรัก ษาที่ ห้ อ งไอซี ยู
โรงพยาบาลราชวิถี ท่านรักษาตัวในโรงพยาบาลเพียง 10
วันก็กลับบ้านเนื่องจากห่วงงานทีย่ งั ไม่เสร็จสิน้ แม้แพทย์ได้
ขอให้ท่านพักผ่อนให้มากขึน้ อาจารย์เริม่ ทางานเช่นเดิมจน
ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติดา้ นยาที่ห้อง
ประชุมกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเวลา 14.00 น. ของวันพุธที่
22 พฤษภาคม 2528 ท่านเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวกะทันหัน
และเสียชีวติ รวมอายุได้ 63 ปี
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