
 

           
รปูท่ี 1. อาจารยเ์กษม ปังศรวีงศ ์รบัพระราชทานปรญิญา
เภสชัศาสตรดุษฎบีณัฑติ (กติตมิศกัดิ)์ จากพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยู่หวัฯ รชักาลที ่9  ในปี พ.ศ. 2497 
 

ดร. ภก.เกษม ปังศรีวงศ์ เกิดเมื่อ พ.ศ. 2453 
เป็นบุตรชายของคุณโกศลและคุณอิม่เอม ปังศรวีงศ ์ท่าน
จบปริญญาตรีเภสชัศาสตรบณัฑติจาก University of the 
Philippines และในปี พ.ศ. 2483 ท่านเป็นเภสัชกรไทย
ท่านแรกที่ส าเร็จการศึกษาเภสชัศาสตรมหาบณัฑติจาก 
Philadelphia College of Pharmacy and Science ซึง่เป็น
คณะเภสชัศาสตร์แห่งแรกของประเทศสหรฐัอเมรกิา และ
เป็นสถาบนัทีม่ชีื่อเสยีงดา้นเภสชัศาสตร์ตัง้แต่อดตีจวบจน
ปัจจุบนั บดิาของท่าน (คุณโกศล ปังศรวีงศ์) เป็นผู้ก่อตัง้ 
บรษิทับ.ีเอล็.ฮัว้ จ ากดั เมื่อ พ.ศ. 2466 ซึง่ต่อมาไดร้บัการ
วางรากฐานและพฒันาการผลติจากอาจารยเ์กษม   

อาจารย์เกษมเป็นผู้หนึ่ งที่ เข้ามาสนับสนุน
การศกึษาเภสชัศาสตรไ์ทยในเวลาทีถ่ือเป็นวกิฤต และท า
ให้การศึกษาด้านนี้ ด ารงคงอยู่ สืบมาจนถึง ปัจจุบัน 
การศกึษาเภสชัศาสตร์ในยุคเริม่แรกมวีกิฤตที่หนักหน่วง
ในช่วงก่อนปี พ.ศ 2479 มีการตราพระราชบัญญัติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2477 ซึ่งก าหนดให้ 
การศกึษาเภสชัศาสตรอ์ยู่ภายใต้ “แผนกอสิสระเภสชักรรม
ศาสตร์” (เขียนตามวิธีเขียนในสมัยนัน้)  และยังระบุว่า 
มหาวทิยาลยัมอี านาจใหป้รญิญาบณัฑติส าหรบัวชิาเภสชั
กรรมศาสตร์ แต่หาได้มีการด าเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติไม่  สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
ขณะนัน้มีมติไม่อนุมัติการแต่งตัง้คณะกรรมการประจ า
แผนกอสิสระฯ การศกึษาเภสชัศาสตร์ในขณะนัน้จงึอยู่ใน
ความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ ต่ อ ไป  และไม่มี
งบประมาณของตัว เอง  อีกทั ้ง  A.H. Hale เภสัชกร
ผูร้บัผดิชอบการศกึษาเภสชัศาสตร์ไม่ไดร้บัการต่อสญัญา
จา้ง จงึเดนิทางกลบัประเทศองักฤษในปี 2479 นอกจากนี้ 
ในขณะนัน้ยงัไม่มกีฎหมายคุม้ครองบทบาท “การขายยา” 
ในรา้นยาแก่เภสชักร ผูท้ีข่ายยาไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเภสชักร 

 
 
 
 

 เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองหน้าที่เฉพาะ “การปรุงยา” 
ใหแ้ก่เภสชักรเท่านัน้ สภาพการณ์เช่นนี้ท าให้ไม่มผีูส้นใจ
เขา้ศกึษาวชิาเภสชัศาสตร ์ 

อย่างไรกต็าม ในปี พ.ศ. 2479 รฐับาลมดี ารทิีจ่ะ
ส ร้ า ง โ ร ง ง านอุ ต สาห รรมผลิตย า  และมีก า รต ร า
พระราชบญัญตัคิวบคุมการขายยาซึง่รบัรองสทิธแิละหน้าที่
ของเภสชักรในการขายยามากขึน้ ท าใหใ้นปีนัน้ มนีกัเรยีน
ทีส่อบไล่ไดเ้ตรยีมแพทยศาสตรปี์ที ่1 รวม 4 คนไดม้าแจง้
ความจ านงต่อคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ศาสตราจารย์ 
A.G. Ellis) เพื่อสมคัรเข้าศึกษาวิชาเภสชักรรมศาสตร์ ที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตรม์มีตวิ่าควร
ปรบัปรุงการศกึษาเภสชักรรมศาสตรแ์ละรบัผูเ้ขา้ศกึษา ใน
ปีนี้เอง ขุนเภสชัการโกวิทได้เชิญอาจารย์เกษม ให้ช่วย
สอนนิสติเภสชัศาสตร์ ซึ่งในขณะนัน้เป็นการสอนในห้อง
เล็ก ๆ สองห้องอยู่ติดกับห้องผสมยาและจ่ายยาของ
โรงพยาบาลศริริาช คณาจารย์ที่สอนมหีลายท่าน คอื ขุน
เภสชัการโกวทิ ศาสตราจารยจ์ าลอง สวุคนธ ์ศาสตราจารย์
ชลอ โสฬสจนิดา เภสชักรบุญช่วย พนัธุศริ ิและ เภสชักร
สมโพธิ กิจสุวรรณ การศึกษาในเวลานัน้เป็นเพียงขัน้
ประกาศนียบตัรและใชเ้วลาศกึษาเพยีง 3 ปี 

ปี พ.ศ. 2480 ศาสตราจารย์ชลอ อาจารย์เกษม 
และเภสชักรอาวุโสอกีหลายท่านเหน็ว่า ควรขยายหลกัสตูร
ให้ถึงขัน้ปริญญา และควรมีตึกเรียนของแผนกอิสสระฯ 
เภสชักรกลุ่มดงักล่าวและอาจารย์เกษมได้เขา้พบ ดร.ตัว้ 
ลพานุกรม (อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์ในสมยันัน้) เพื่อขอให้
ช่วยตดิต่อกบัรฐับาลเพื่อช่วยเหลอืปรบัปรุงแผนกอิสสระฯ 
ใหเ้จรญิทดัเทยีมกบัต่างประเทศ และในขณะเดยีวกนักไ็ด้
ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี (จอมพล ป.พิบูลสงคราม) 
และรฐัมนตรกีระทรวงธรรมการ ท าใหม้กีารแต่งตัง้ ดร.ตัว้ 
ลพานุกรม เป็นหวัหน้าแผนกอสิสระฯ อาจารยเ์กษมและ 

 
 

ดร. ภก.เกษม ปังศรีวงศ ์
“ผูพ้ฒันาการศึกษาและงานเภสชัอตุสาหกรรม” 

บุคคลส ำคญั 
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รปูท่ี 2. อาจารยเ์กษม ปังศรวีงศ ์(คนกลาง) 

 
คณาจารย์ยังได้ยื่นหนังสือถึงมหาวิทยาลัยขอขยาย
หลกัสตูรเป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาเภสชักรรมศาสตร ์4 ปี 
ตลอดจนขอสีเขียวมะกอกเป็นสีประจ าแผนก และขอ
งบประมาณสรา้งตกึเรยีน ฯลฯ ซึง่กไ็ดร้บัอนุมตัติามทีข่อ    

อาจารย์เกษม เลือกศึกษา ต่อในวิชาเภสัช
อุตสาหกรรมทัง้  ๆ  ที่ประ เทศไทยเวลานั ้นยังไม่มี
โรงงานผลติยาขัน้อุตสาหกรรมแมแ้ต่โรงเดยีว การผลติยา
ในประเทศไทยขณะนัน้ยงัอยู่ในระดบัครอบครวั คอื ผลติ
ยาต ารบัลบัออกขายจากหอ้งผลติยาหลงัรา้นขายยาเท่านัน้ 
อาจารย์เกษมสนใจวชิาเภสชัอุตสาหกรรมเพราะต้องการ
จดัท าหลกัสตูรวชิาเภสชัอุตสาหกรรม เพื่อผลติเภสชักรให้
สามารถออกไปด าเนินการผลิตยาในขัน้อุตสาหกรรมได้ 
อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์จ าลอง กลับเป็นผู้จ ัดท า
หลักสูตร และสอนวิชาเภสชัอุตสาหกรรมแทนอาจารย์
เกษม เน่ืองจากอาจารยเ์กษมตอ้งรบัภาระด าเนินธุรกจิของ
ครอบครวั แต่ท่านกย็งัรบัเป็นอาจารยพ์เิศษสอนในแผนก
อสิสระเภสชักรรมศาสตรม์าอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้อุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศได้
พัฒนาอย่างแท้จริง อาจารย์เกษมตัดสินใจร่วมทุนกับ
บรษิัทเมอร์ค ชาร์พ แอนด์ โดห์ม แห่งสหรฐัอเมรกิา เปิด
โรงงานเมอรค์ ชารพ์ แอนด ์โดหม์ ขึน้ในประเทศไทย เมื่อ
ปีพ.ศ. 2502 นับเป็นบริษัทยาแห่งแรกในประเทศไทยที่
ไดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทุน (BOI) และเป็นโรงงานแห่งแรกของบรษิัทเมอร์คฯ 
ในเอเซยีทีผ่ลติเวชภณัฑเ์ตม็รปูแบบ 

อาจารย์เกษม และคุณพิชัย รัตตกุลได้ร่วมกนั
ก่อตัง้สมาคมไทยผลิตยาแผนปัจจุบนัเพื่อด าเนินการให้
การผลติยาในประเทศมมีาตรฐาน เป็นการยกระดบัวชิาชพี  

และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในระหว่างผูผ้ลติ อาจารยเ์กษม
เป็นนายกสมาคมฯ คนแรกในปี 2512 ต่อมาสมาคมได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผน
ปัจจุบนั” (TPMA) อาจารยเ์กษมยงัไดเ้ขา้ไปช่วยงานเภสชั
กรรมสมาคมแห่งประเทศไทย และได้รบัเลอืกเป็นนายก
เภสชักรรมสมาคมฯ ท่านที ่6 ในปีพ.ศ. 2489 ท่านรเิริม่ให้
มกีารจดัการอบรมผูเ้กีย่วขอ้งกบัวงการยาใหม้คีวามรู้ทาง
วิชาชีพเภสัชกรรมและออกหนังสือ "เภสัชกรรม" ที่ได้
ว่างเวน้มานาน 

เพื่อให้วิชาชีพเภสัชกรได้รับการยอมรับจาก
สงัคมมากขึ้น ท่านได้เข้าไปช่วยงานสมาคมต่าง ๆ โดย
เป็นกรรมการกลางสมาคมปราบวณัโรคแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตัง้แต่ พ.ศ. 2494-2519 และรับ
ต าแหน่งอุปนายกสมาคมดังกล่าวระหว่าง พ.ศ. 2503-
2507 นอกจากนี้ ท่านยงัเขา้ไปช่วยงานมลูนิธวิจิยัประสาท
ในพระบรมราชูปถมัภ์ตัง้แต่เริม่ก่อตัง้เมื่อ พ.ศ. 2507 โดย
ด ารงต าแหน่งกรรมการมูลนิธิฯ มากกว่าสบิสมยั ท่านมี
บทบาทส าคญัในการหาเงนิทุนส าหรบัการด าเนินกิจการ
ของมลูนิธฯิ อนัไดแ้ก่การสง่เสรมิกจิการทางประสาทวิทยา 
และวชิาการที่เกี่ยวขอ้งทุกสาขา รวมทัง้ช่วยเหลอืกจิการ
ค้นคว้า ป้องกนัรกัษา สงเคราะห์ผู้ป่วยทางประสาทและ
สมองพกิารทุกประเภท 

ด้วยผลแห่งความมุ่งมัน่ในการพัฒนาวิชาชีพ
เภสชักรรมเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน ท าใหอ้าจารยเ์กษม
ไดร้บัพระมหากรุณาธคิุณ รบัพระราชทานปรญิญาเภสชัศา
สตรดุษฎีบณัฑิต (กิตติมศกัดิ)์ จากพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัฯ รชักาลที ่9  ในปี พ.ศ. 2497 ดงัภาพทีป่รากฎ
ในรปูที ่1 

 

 
รปูท่ี 3. อาจารยเ์กษมและกรรมการมลูนิธวิจิยัประสาทใน
พระบรมราชปูถมัภ ์
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อาจารยเ์กษมเป็นบุคคลทีเ่ป็นแบบอย่างในการ

สรา้งคุณประโยชน์ใหแ้ก่วงการเภสชักรรมอย่างมคีุณอเนก
อนันต์ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ท่านได้จากไปเมื่อ พ.ศ. 
2519 คุณธรีะพงศ ์ปังศรวีงศ ์บุตรชายคนเดยีวของท่าน ได้
เห็นการท างานของบิดามาตัง้แต่เด็ก ท าให้ตระหนักถึง
ความรกั ความผูกพนั และความภาคภูมใิจของบดิาทีม่ต่ีอ
วชิาชพีเภสชักรรม คุณธรีะพงศ ์จงึไดก้่อตัง้มูลนิธอิาจารย์
เกษม ปังศรวีงศ์ในปี พ.ศ. 2559  เพื่อสบืสานปณิธานต่อ
จากบดิา และเพื่อเป็นการระลกึถงึคุณงามความดขีองท่าน

อาจารยเ์กษม เพื่อใหเ้ภสชักรรุ่นใหม่ได้ตระหนักถงึคุณค่า
ของเภสชักรรุ่นเก่า  และสามารถน าไปเป็นแบบอย่างต่อ
ยอดความมานะพยายาม และพฒันาวชิาชพีเภสชักรรมได้
อย่างเต็มภาคภูม ิมูลนิธอิาจารย์เกษม ปังศรวีงศ์จงึไดใ้ห้
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ตลอดมาอย่าง
ต่อเนื่อง 
หมำยเหตุ: ภาพและข้อความบางส่วนที่ปรากฎได้รับ
อนุญาตจากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ให้น ามา
เผยแพร่แลว้ 


