
  

400 ปีแห่งประวัติศาสตร์

จากลูฟ์ ฟาร์มาซีแห่งแรกในปี 1620  
สู่องค์กรที่มีบทบาทสำาคัญระดับแนวหน้าด้านผิวหนังระดับโลกในปี 2020

ศตวรรษที่ 17 - ผู้มีอำานาจกำาหนดกรอบการทำางาน    

LEO Pharma พัฒนามาจากลูฟ์ ฟาร์มาซี ซึ่งตั้งอยู่ที่หัว
มุมของ Amagertorv และ Hyskenstræde ในใจกลาง
กรุงโคเปนเฮเกน พระเจ้าคริสเตียนที่ 4 แห่งเดนมาร์กทรง
ประทานใบอนุญาตแก่ลูฟ์ ฟาร์มาซีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 
1620 ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นที่ตระหนักตั้งแต่เมื่อ 400 

ปีก่อนว่าการอนุญาตให้ใครก็ได้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ยานั้นเป็นเรื่องไม่สมควร 
นอกเหนือจากการผลิตยาแล้ว Esaias Fleischer เจ้าของ
ร้านขายยาคนแรกของลูฟ์ ฟาร์มาซียังเป็นพ่อค้าและจำาหน่าย
เครื่องเทศจากต่างประเทศและส่วนผสมอื่นๆ สำาหรับการปรุง
อาหาร ครึ่งศตวรรษต่อมา ในปี 1672

 กฎข้อบังคับเกี่ยวกับยาฉบับใหม่ได้สร้างเส้นแบ่งที่ชัดเจน
ระหว่างขอบเขตการทำางานของแพทย์และเภสัชกร เภสัชกร

1620 1672

พระเจ้าคริสเตียนที่ 4 , 1577 – 1648  
(วาดโดย Pieter Isaacsz)

ปัจจุบันนี้ LEO Pharma มีบทบาทระดับโลกในด้านการรักษาโรคผิวหนัง และเป้าหมาย
ของบริษัทคือการเป็นผู้นำาตลาดด้านการแพทย์ผิวหนัง ผิวหนังเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของ
มนุษย์ และ 1 ใน 4 ของคนทั่วโลกจะสามารถเป็นโรคผิวหนังได้ทุกเมื่อ เป้าหมายของ 
LEO Pharma จึงเป็นเป้าหมายที่สูง 
 
นับตั้งแต่ก่อตั้ง LEO Pharma ในปี 1908 บริษัทได้ผลิตและจัดส่งยาคุณภาพสูงให้กับผู้
ป่วย แต่รากเหง้าขององค์กรย้อนกลับไปไกลกว่านั้นมาก

ไม่ได้รับอนุญาตให้พบผู้ป่วยในการให้คำาปรึกษาอีกต่อไป ใน
ขณะที่แพทย์เองก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาเช่น
กัน ความแตกต่างนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน



  

ศตวรรษที่ 18 - มีความคืบหน้าแม้จะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่          

ในปี 1728 และปี 1795 เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่
โคเปนเฮเกน และลูฟ์ ฟาร์มาซีถูกเผาวอดวายในทั้งสอง
เหตุการณ์ แต่เจ้าของได้สร้างร้านขายยาขึ้นมาใหม่และยังคง
รักษาความเป็นผู้นำาในเมืองนี้ไว้ได้อยู่

ส่วนใหญ่ในช่วงศตวรรษที่ 18นั้น ร้านขายยาดำาเนินการโดย
เภสัชกรท่ีมีความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่นำาวิธีการและการ
ค้นพบใหม่ๆ มาใช้อย่างรวดเร็ว หลังจากไฟไหม้ครั้งที่สอง
ในปี 1795 Johan Georg Ludvig Manthey ผู้เป็นเจ้าของ
ได้ทำาการปรับปรุงอุปกรณ์ของร้านขายยาให้ทันสมัยขึ้นไป
พร้อมๆ กับการปรับปรุงร้านใหม่ และร้านขายยาแบบล้ำายุค
ก็ได้มีการเปิดตัวใหม่ในปี 1799 
 

ศตวรรษที่ 19 - วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม      

นอกเหนือจากการเป็นเภสัชกรแล้ว Manthey ยังเป็น
ศาสตราจารย์ด้านเคมีอีกด้วย ในบรรดาเพื่อนๆ ของเขา มี
บุคคลหน่ึงท่ีโดดเด่นในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ของเดนมาร์ก ซึ่งก็คือ Hans Christian Ørsted ในปี 1820 
H.C. Ørsted ค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้า และในปีเดียวกันนี้ เรา
สามารถเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปีของการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่
ของเขา ซึ่งเราทุกคนต่างได้รับประโยชน์ในหลายๆ ด้านใน
ทุกวันนี้

H.C. Ørsted ยังมีภูมิหลังในการเป็นเภสัชกรและเป็นผู้เช่า
ร่วมกับศาสตราจารย์ Manthey ในระหว่างการศึกษาของเขา
 เมื่อ Manthey เดินทางไปปารีสในปี 1800 เพื่อพำานักอาศัย
ระยะยาว จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะขอให้ H.C. Ørsted 
ช่วยดูแลลูฟ์ ฟาร์มาซีในช่วงที่เขาไม่อยู่ 

H.C. Ørsted ใช้โอกาสนี้ในการทำาการทดลองทางเคมีและ
ทางกายภาพหลายชุดในห้องปฏิบัติการของร้านขายยา ใน
ทศวรรษต่อมา H.C. Ørsted มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการ

1728 17991795 1800 1820

ศึกษาทางเภสัชกรควบคู่ไปกับงานวิชาการในฐานะนักฟิสิกส์
 มีการเน้นความสำาคัญของการผสานการฝึกภาคปฏิบัติเข้ากับ
พื้นฐานทางทฤษฎีที่สมบูรณ์ และทำาให้ด้านเคมีเป็นที่โดดเด่น
ในสายงานผลิตภัณฑ์ยา เมื่อกล่าวถึงช่วงนั้น เรียกได้ว่าความ
คิดของ H.C. Ørsted นั้นล้ำายุคไปมาก

ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 ความก้าวหน้าทาง
อุตสาหกรรมกำาลังดำาเนินไปอย่างเต็มรูปแบบ และในประเทศ
อุตสาหกรรมชั้นนำา ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
และเคมีเป็นที่ประจักษ์ในการก่อตั้งอุตสาหกรรมยา อย่างไร
ก็ตาม ในเดนมาร์ก ยายังคงผลิตในร้านขายยาเท่านั้น

Hans Christian Ørsted, 
1777 – 1851

ลูฟ์ ฟาร์มาซีตรงหัวมุม Amagertorv และ 
Hyskenstræde ในโคเปนเฮเกน, 1799



  

ในช่วงหลายทศวรรษต่อมา ความสนใจของ LEO Pharma 
ได้ขยายออกไป มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮอร์โมน และ
ผลิตภัณฑ์ต้านการแข็งตัวของเลือด Heparin LEO® วาง
ตลาดในปี 1940

August Kongsted เสียชีวิตในปี 1939 และ Knud Abildgaard 
ลูกเขยของเขาเป็นผู้เข้ารับตำาแหน่งผู้นำาของ LEO Pharma 
ต่อ 

Knud Abildgaard มีความใฝ่ฝันที่จะพัฒนา LEO Pharma 
ให้เป็นบริษัทยาขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นการส่งออกซึ่งทำาการวิจัย

ในระดับนานาชาติ แม้จะพบกับสภาวะที่ยากลำาบากในช่วง
สงครามโลกครั้งที่สอง LEO Pharma ได้กลายเป็นบริษัทแรก
นอกสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรท่ีพัฒนาและเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์เพนิซิลลิน เมื่อ Leopenicillin® วางตลาดในเดือน
พฤษภาคม 1945 การส่งออกเพนิซิลลินเป็นจุดเริ่มต้นอย่างมี
นัยสำาคัญที่ทำาให้ Knud Abildgaard ประสบความสำาเร็จใน
การสร้างบริษัทส่งออกอย่างที่เขาใฝ่ฝัน

ในช่วงปี 1947 ถึงปี 1959 Knud Abildgaard ได้ย้ายฐาน
การผลิตไปยังพื้นที่ในเมืองบัลเลอโรป ประเทศเดนมาร์ก ซึ่ง
เป็นที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของ LEO Pharma ในปัจจุบัน มีการ
ตั้งบริษัทย่อยในไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ และเนเธอร์แลนด์
 และในช่วงหลายทศวรรษต่อมา LEO Pharma ได้พัฒนาและ
เปิดตัวผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ดั้งเดิมใหม่ๆ 
 
Knud Abildgaard ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาและการ
ประสบความสำาเร็จอย่างต่อเนื่องของ LEO Pharma Knud 
Abildgaard มีลูกสาวหนึ่งคน แต่เธอไม่สามารถสืบทอดบริษัท
ได้ และในปี 1984 เขาได้ก่อตั้งมูลนิธิ LEO Foundation ซึ่ง
จะรับกรรมสิทธิ์ของ LEO Pharma เมื่อเขาเสียชีวิต Knud 
Abildgaard เสียชีวิตในปี 1986 และ LEO Foundation ได้
กลายเป็นเจ้าของบริษัทนับตั้งแต่นั้นมา

ศตวรรษที่ 20 - LEO Pharma และจุดเริ่มต้นของการส่ง
ออกยาของเดนมาร์ก                             

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 1908 ลูฟ์ ฟาร์มาซีถูกซื้อกิจการโดย
เภสัชกรสองคนคือ Anton Antons และ August Kongsted 
และหลังจากนั้นไม่นาน พวกเขาก็ได้จดทะเบียนบริษัท
 ’Løvens kemiske Fabrik’ (ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น LEO 
Pharma) ด้วยการผลิตในระดับอุตสาหกรรม รวมถึงข้อ
กำาหนดด้านสุขอนามัยระดับสูง การกำาหนดมาตรฐาน และการ
พัฒนาตามหลักวิทยาศาสตร์ ทำาให้พวกเขาต้องการปฏิบัติ
ให้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบท่ีจำาเป็นเพ่ือให้ได้มาซึ่งยาท่ี
มีคุณภาพสูงในเดนมาร์ก อย่างไรก็ตาม แผนการของพวก
เขาได้รับการต่อต้านอย่างมากจากเพ่ือนร่วมงานท่ีสมาคม
เภสัชกรรมเดนมาร์กท่ีต้องการรักษาสิทธิ์เฉพาะตัวของร้าน
ขายยาในการผลิตผลิตภัณฑ์ยา 

แต่ Antons และ Kongsted ได้ตั้งใจอย่างแน่วแน่แล้ว พวก
เขาต้องการที่จะก้าวไปอย่างรวดเร็ว และพวกเขามีความ
ทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่ ตั้งแต่เริ่มต้น พวกเขาร่วมมือกับทั้งนัก
วิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์กและชาวต่างชาติ ผลิตภัณฑ์ของ
 LEO Pharma ตัวแรกคือ Paraghurt® เป็นผลมาจากความ
ร่วมมือกับสถาบันปาสเตอร์ในปารีส และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยัง
คงอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทตั้งแต่ปี 1909 ถึงปี 2003 
ซึ่งเป็นเวลามากกว่า 90 ปี 

ที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน LEO Pharma ร่วมมือกับ Doctor 
Marie Krogh และ August Krogh สามีของเธอ ซึ่งเป็นนัก
สรีรวิทยา Marie Krogh จำาแนกคุณลักษณะเฉพาะของสาร
ออกฤทธิ์ในพืช Digitalis มีการนำาสารสกัดจากพืชมาใช้ใน
การรักษาโรคหัวใจมานานกว่าพันปี แต่ Marie Krogh ประเมิน
ว่าหากให้สารออกฤทธิ์ในปริมาณท่ีถูกต้องและควบคุมได้จะ
ทำาให้การรักษาดียิ่งขึ้นและลดผลข้างเคียงลง ความพยายาม
ของเธอส่งผลให้เห็นในผลิตภัณฑ์ Digisolvin LEO® ซึ่งวาง
ตลาดในเดนมาร์กในปี 1917 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากจนปูทางไปสู่การส่งออกยาของเดนมาร์ก

ในปี 1920 August Krogh ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยา
หรือการแพทย์ หลังจากนั้น เขาได้รับคำาเชิญมากมายให้ไป
บรรยายที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ในอเมริกา รวมถึงเยลและฮาร์
วาร์ด แต่เนื่องจากโรคเบาหวานของ Marie Krogh ผู้เป็นคู่รัก
ของเขา Krogh จึงไม่สามารถเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาได้
จนกระทั่งฤดูใบไม้ร่วงปี 1922 ในช่วงเวลานี้ ผลิตภัณฑ์ใหม่
สำาหรับการรักษาโรคเบาหวานซึ่งก็คืออินซูลิน กำาลังได้รับ
การพัฒนาทั้งในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา August Krogh 
ติดต่อกับนักวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยในโตรอนโตและได้รับสิทธิ์
ในการผลิตและจำาหน่ายอินซูลินในแถบสแกนดิเนเวีย ด้วย
ความช่วยเหลือทางการเงินจาก August Kongsted ทำาให้
 LEO Pharma สามารถเริ่มผลิตอินซูลินในเดนมาร์กได้ และ
ผลิตภัณฑ์ Insulin LEO®ได้เปิดตัวในปี 1923 ความสำาเร็จ
นี้จึงเป็นการวางรากฐานสำาหรับสองบริษัท นั่นก็คือ Nordisk 
Insulinlaboratorium และ Novo Terapeutisk Laboratorium 
ซึ่งหลายปีต่อมาได้รวมเข้าเป็นบริษัทเดียวกันท่ีเราทุกคนคุ้น
เคยในปัจจุบัน นั่นคือ Novo Nordisk

19081909 1917 1920 19221923 1939 1940 1945 1947 1959

Knud Abildgaard,  
1901 – 1986



  

ศตวรรษที่ 21 - การเติบโตและวิสัยทัศน์ใหม่             

ไม่นานหลังจากเปลี่ยนสหัสวรรษ LEO Pharma ได้นำา
ผลิตภัณฑ์สูตรผสมอย่าง Daivobet® เข้าสู่ตลาด และผู้ป่วย
โรคสะเก็ดเงินจึงได้รับทางเลือกอื่นๆ ในการรักษา กิจกรรม
ทางธุรกิจของ LEO Pharma ประสบความสำาเร็จและเป็น
รากฐานทางการเงินที่มั่นคงสำาหรับการลงทุนในอนาคต

หลังวันครบรอบ 100 ปีของ LEO Pharma ในปี 2008 
กลยุทธ์ขององค์กรมุ่งไปสู่การทำาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
ไปทั่วโลก นวัตกรรม และการเติบโตของการแพทย์ผิวหนัง
 มีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติมในหลายประเทศ ซึ่งรวมถึง
สหรัฐอเมริกา จีน และบราซิล บริษัทลงทุนทั้งในผลิตภัณฑ์
ที่วางตลาดแล้วและโครงการพัฒนานวัตกรรม ด้วยเหตุนี้ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ตลอดจนสายกระบวนการวิจัยจึงมีการ

ขยายตัว และ LEO Pharma มีความแข็งแกร่งมากขึ้นใน
ตลาดโรคผิวหนัง ในปี 2017 LEO Pharma ได้เปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพตัวแรกสำาหรับโรคผิวหนัง Kyntheum® 
ซึ่งใช้สำาหรับรักษาโรคสะเก็ดเงิน นอกจากนี้ ในช่วง
ฤดูร้อนปี 2020 LEO Pharma ได้ยื่นคำาขอจดทะเบียน
 Tralokinumab ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพตัวใหม่ที่ใช้
สำาหรับรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง กำาลังอยู่ในระหว่างรอ
การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ ผลิตภัณฑ์นี้คาดว่าจะเปิดตัว
ในปี 2021
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ในบรรดาผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจำานวนมากในช่วงที่ Knud 
Abilgaard กุมบังเหียนอยู่ One-Alpha® เป็นวิตามินดีที่มีการ
ดัดแปลงทางเคมี ในการประชุมเมื่อปี 1985 นักวิจัยชาวญี่ปุ่น
รายงานว่าพวกเขาสังเกตเห็นผลที่เด่นชัดของ One-Alpha® 

ในระหว่างการรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ข้อมูลนี้ได้รับการ
ยืนยันในภายหลังว่ามีความสำาคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาของ
 LEO Pharma มีการเปิดตัว Daivonex® ผลิตภัณฑ์วิตามินดี
ใหม่ที่ใช้สำาหรับการรักษาโรคสะเก็ดเงินในปี 1991

 ซึ่งเป็นปีที่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต้านการแข็งตัวของเลือด
ใหม่ innohep® เช่นเดียวกัน Daivonex® และ innohep® ยัง
คงมีส่วนช่วยในการสร้างรายได้ของ LEO Pharma และส่ง
ผลให้ปี 1991 กลายเป็นปีสำาคัญของ LEO Pharma
 
 

Calcipotriol กลุ่มยา 
Vitamin D Analog

Tralokinumab ที่ออก
ฤทธิ์จับจำาเพาะกับ IL-13

กระบอกฉีดยา innohep®

LEO Pharma  
Ballerup



  

ความต้ังใจ ความสามารถ และความกล้าหาญ
 
หากคุณต้องการเข้าร่วมการแข่งขันเพ่ือมอบทางเลือกในการรักษาท่ีดีท่ีสุดให้กับผู้ป่วย คุณต้องมีเจตจำานงท่ี
จะต่อสู้เพ่ืออยู่รอด ความสามารถในการดำาเนินธุรกิจ และความกล้าหาญท่ีจะคว้าโอกาสเอาไว้ ส่ิงเหล่าน้ีจะ
ช่วยรับประกันว่าคุณจะยังคงอยู่ในตลาดในระยะยาว
 
เจตจำานง ความสามารถ และความกล้าหาญดังกล่าวได้หล่อหลอมประวัติศาสตร์ของ LEO Pharma มา
โดยตลอด ต้ังแต่เร่ิมต้นในปี 1620 เม่ือ Esaias Fleischer ทำาให้ลูฟ์ ฟาร์มาซี กลายเป็นร้านขายยาช้ันนำา
ในโคเปนเฮเกน ในศตวรรษท่ี 18 เม่ือผู้เป็นเจ้าของได้สร้างร้านขายยาข้ึนมาใหม่หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้
รุนแรงสองคร้ัง ในปี 1908 เม่ือ Kongsted และ Antons มองเห็นโอกาสในตลาดและมีความกล้าท่ีจะซ้ือกิจ
การลูฟ์ ฟาร์มาซี พวกเขาผสมผสานความรู้ด้านเภสัชกรรมกับความเฉียบแหลมทางธุรกิจเข้าด้วยกัน รวมถึง
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมท่ียอดเย่ียม และก่อต้ัง LEO Pharma พวกเขาได้กลายเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรม
ยาของเดนมาร์ก ในช่วงกลางของสงครามโลกคร้ังท่ีสองและท่ามกลางอุปสรรคต่างๆ เม่ือ Knud Abildgaard 
ยืนยันท่ีจะพัฒนาการผลิตเพนิซิลลินอย่างอิสระในเดนมาร์ก และต่อมาเขาได้เปล่ียน LEO Pharma ให้เป็น
บริษัทระหว่างประเทศ ในปี 1984 เม่ือ Abildgaard ก่อต้ังมูลนิธิ LEO Foundation เพ่ือให้ม่ันใจว่าการพัฒนา
และความสำาเร็จในอนาคตของ LEO Pharma จะยังคงอยู่ในฐานะบริษัทยาท่ีดำาเนินการวิจัยและมีสำานักงาน
ใหญ่อยู่ในเดนมาร์ก และดังท่ี LEO Pharma ได้แสดงให้เห็นเม่ือไม่นานมาน้ีด้วยการให้ความสำาคัญกับการ
ทำาให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายไปท่ัวโลก นวัตกรรม และการเติบโต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างรายได้ท่ีม่ันคงและ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคผิวหนังได้มากข้ึน

ในกาลข้างหน้า LEO Foundation จะพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือเพ่ิมการสร้างมูลค่าท่ีย่ังยืนในทุกกิจกรรมของ
เรา โดยมีเป้าหมายท่ีชัดเจนเพ่ือให้แน่ใจว่า LEO Pharma จะประสบความสำาเร็จในระยะยาวและพัฒนาการ
ยอมรับ ความเข้าใจ และการรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนัง

ข้อความ:  
Arne Mandøe หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ LEO  

และนักข่าวงานวิจัย Morten Andersen, manjourn.dk


