
 บุคคลสําคัญ 

 

 

ขุนโอสถสิทธิการ (โอสถ เกษมสุวรรณ) 
 

 “ผูสําเร็จวิชาแพทยปรุงยาคนแรกแหงกรุงสยาม” 

 ภาพจาก (1) 

ขุนโอสถสิทธิการ หรือ โอสถ เกษมสุวรรณ (นาม
เดิม กิมใช กิมสุวรรณ) เปนคนแรกที่สําเร็จแพทยปรุงยาหรือ
เปนเภสัชกรที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรคนแรกแหง
ประเทศไทย ขุนโอสถสิทธิการ เกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 
พ.ศ. 2437 ณ บานริมโรงสีไฟ หัวลําโพง อําเภอปทุมวัน พระ
นคร ทานเปนบุตรของนายยงและ นางโปะ กิมสุวรรณ  เมื่อ
อายุครบ 18 ป ทานสมัครเขาเปนนักเรียนแพทยในโรงเรียน
แพทยาลัย กระทรวงธรรมการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 
2455 (1)  ตอมาในป พ.ศ. 2457 สมเด็จพระเจานองยาเธอ 
กรมขุนชัยนาทนเรนทร (พระยศขณะนั้น) ซึ่งดํารงตําแหนงผู
บัญชาการโรงเรียนราชแพทยาลัย ทรงโปรดใหมีแผนกแพทย
ปรุงยาข้ึนในโรงเรียนราชแพทยาลัย และเปดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรแพทยผสมยาซึ่งใชเวลา 3 ปในการศึกษา 
(2) ขุนโอสถสิทธิการจึงไดโอนยายมาเรียนในแผนกแพทย
ปรุงยา  

ขุนโอสถสิทธิการไดเขียนไวในหนังสือท่ีระลึก 36 ป 
คณะเภสัชศาสตรอยางนาสนใจวา “สมัยนั้นเขาเรียนแพทย
กันกอน เพราะเวลานั้นโรงเรียนเภสัชกรรมยังไมไดจัดตั้งขึ้น 
พวกเราโอนไปเรียนวิชาเภสัชกรรม.....สมัยนั้นใหชื่อวา 
“โรงเรียนปรุงยา” …ไมมีใครสนใจสมัครเรียนเลย ทางการจึง
ไดแจงขอคนไปยังตางจังหวัด ไดมีผูสมัคร 2 คนชื่อนายแคน
คนหน่ึง และนายอวมคนหนึ่ง แตตอมา ยายไปเรียนแพทย
เสีย 

เราเรียนกันในอาคารที่ปลูกดวยไมมุงจากเปน
สวนมาก อนึ่งใครจะเลาไวในที่นี้ดวยวาในเวลาที่เราเรียน
อยูศิริราชสมัยนั้น การสอนเขาใชภาษาไทยกันทั้งนั้น ฝรั่งก็

พูดภาษาไทย สอนเขาใจดี ครูบอกคําบอกเปนเรื่อง ๆ ไปให
เราจด แลวอธิบายพรอม ๆ กันไป  การสมัครเขาศึกษาเอา
แนไมได ถาอานออกเขียนไดดี เปนอันรับทั้งนั้น สําหรับตัว
ขาพเจาเองสําเร็จชั้นมัธยมปที่ 3 แลวจึงไปสมัครเรียน 
สําหรับที่พักกินอยู ทางโรงเรียนปลูกหอไว ใหอยูดวยกัน 
คาที่พัก คากินอยูรวมอยูในคาเลาเรียนเดือนละ 4 บาทนั้น 
หวังวาเรื่องที่ขาพเจาไดกลาวมาจากความทรงจําอัน
กระทอนกระแทนทั้งหมดนี้  คงใหความรูสมัยโบราณแก
บรรดาชาวเภสัชกรรุนนอง ๆ และหลานแหลนไดบาง” (3) 

นักเรียนแพทยปรุงยารุนแรกมี 4 คน แตสําเร็จวิชา
ปรุงยา (เภสัชศาสตร) ออกเปนแพทยปรุงยา (เภสัชกร) เปน
รุนแรก เมื่อ พ.ศ. 2458 เพียง 2 คนคือ ขุนโอสถสิทธิการและ
นายสําเภา เศวตเศรณี (4) 

พ.ท. ภก. ดร.สามารถ อังศุสิงห ไดเลาจากคําบอก
กลาวของเภสัชกรรุนเกา ๆ วา “การรับประกาศนียบัตร
สมัยกอนนั้นไมตองมีพิธีเหมือนทุกวันนี้ วันดีคืนดี ผูใหญก็จะ
เดินมาหาในหองที่ปฏิ บัติฝกงานในโรงเรียนแลว ย่ืน
ประกาศนียบัตรให พรอมกับบอกวาสําเร็จการศึกษาแลว ใน
ประกาศนียบัตรมีลงวัน เดือน ป ที่จบไวดวย บางคนจบตั้ง
นานแลว ยังไมรูวาจบ บางคนจบตั้ง 5-6 เดือนแลว ผูใหญ
เอามายื่นใหพรอมผูที่เพ่ิงสอบไดก็มี แตอยางไรก็ตาม เปนที่
ยืนยันวาทาน (ขุนโอสถสิทธิการ) เปนคนแรกที่สําเร็จแพทย
ปรุงยาหรือเปนเภสัชกรที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรคน
แรกแหงประเทศไทย หลวงเภสัชกิจโกศลเปนเภสัชกร แต
มิไดเปนนักเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียน” (1) 
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ขุนโอสถสิทธิการเขารับราชการในกองโอสถศาลา 
กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2459 ทําหนาที่เปนแพทยปรุงยาหรือเภสัชกร กองโอสถ
ศาลาขณะนั้นมีฝร่ังรับราชการหลายคน มีผูอํานวยการเปน
ฝรั่งชื่อ หมอวิลเลียม  ทานไดรับราชการ ณ ที่นี้ตลอดมา จน
วันที่ 1 มกราคม 2488 จึงยายมาเปนผูจัดการโรงงานเภสัช
กรรม กระทรวงสาธารณสุข และผูอํานวยการโรงงานเภสัช
กรรม (ตอมาไดขยายกิจการเปนองคการเภสัชกรรมในป 
2509) ทานดํารงตําแหนงดังกลาวติดตอกันมาเปนเวลาถึง 
16 ป  จนกระทั่ง พ.ศ. 2503 ทานก็เกษียณอายุราชการ (3)  
ตลอดชีวิต ทานไดใชวิชาชีพเภสัชกรรมในทางรับราชการ
ตลอดมา เปนบุคคลที่ไดรับการยกยองวาเปนผูซื่อสัตย ไม
เคยมีประวัติดางพรอยตลอดชีวิตแหงการรับราชการอันยาวนี้
เลย ในปพ.ศ. 2474 ทานไดรับเลือกเปนกรรมการของเภสัช
กรรมสมาคม อันมีพระมนตรี พจนกิจเปนนายก และ A.H. 
Hale เปนอุปนายก (1) 

ในบ้ันปลาย ทานลมปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง 
และตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาลเปนเวลา 3 เดือนเศษ
ดวยความดูแลเปนหวงของบุตร-ธิดา ซึ่งเปนทั้งแพทยและ

เภสัชกร ทานถึงแกอนิจกรรมอยางสงบดวยโรคหัวใจวาย 
เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2513 รวมอายุได 77 ป  
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