บุคคลสาคัญ

เภสัชกรนิ กร คุปรัตน์
“ผูพ้ ฒ
ั นาความเข้มแข็งด้านเภสัชกรรมชุมชน”
รูปที่ 1. เภสัชกรนิกร คุปรัตน์ (เสื้อชมพู) ในการลงนาม
สัญญาจ้างก่อสร้างโรงงานผลิตยาชุมชนเภสัชกรรมแห่ง
ใหม่ 383 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556
“บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จากัด (มหาชน) [เภสัช
กรนิกร] เป็ นกรรมการผูก้ ่อตัง้ และทาหน้าทีเ่ ป็ นเหรัญญิก
ในคณะกรรมการดูแลบริษทั มาตลอดตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ และ
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เป็ นส่วนงานทีพ่ ่ี
นิกรรักและผูกพันมาตลอด” (1) ข้อความข้างต้นมาจากคา
ราลึกถึงเภสัชกรนิกร คุปรัตน์ทเ่ี ขียนโดยน้องชายของท่าน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ คุปรัตน์ ข้อความสะท้อนให้
เห็นถึงผลงานทีเ่ ภสัชกรนิกรวางรากฐานให้กลุ่มวิชาชีพใน
สาขาเภสัช กรรมชุ มชนซึ่ง ต่ อ มาได้ ก้าวหน้ าเป็ น สมาคม
เภสัชกรรมชุมชน ท่านยังเป็ นเรี่ยวแรงสาคัญ ร่วมกับกลุ่ม
เภสัช กรก่ อ ตัง้ บริษั ท ผลิต ยาชื่อ ชุ ม ชนเภสัช กรรมเพื่อ
บริการยาที่มีมาตรฐาน วารสารเภสัชกรรมไทยของสดุดี
คุณความดีของท่าน โดยการนาเสนอประวัติของเภสัชกร
นิ ก รคุ ป รัต น์ เนื้ อ หาของบทความนี้ เ รีย บเรีย งจากการ
สัมภาษณ์ ท่านในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2537 เมื่อท่าน
อายุ 54 ปี โดย วินนา เหรียญสุวรรณ ยุพดี ศิรสิ นิ สุข นิย
ดา เกีย รติยิ่ง อัง ศุ ลี อิง อร มัน ทรานนท์ และวิท ยา กุ ล
สมบูรณ์ (2) และคาราลึกถึงท่านโดยน้องชาย (1)
วัยเด็กและวัยเรียน
เภสัช กรนิ ก รเกิด วัน ที่ 1 กัน ยายน พ.ศ. 2483
เป็ นบุตรคนที่สองจากทัง้ หมด 6 คนของนายกฤษณ์ และ
นางส้มเทศ คุปรัตน์ ท่านเริม่ การศึกษาทีโ่ รงเรียนวัฒนศิลป์
จนจบมัธ ยมศึก ษาตอนต้ น และย้า ยมาเรีย นที่โ รงเรีย น
อ านวยศิ ล ป์ ท่ า นเติ บ โตมาในคลิ นิ ก และร้ า นยาของ
ครอบครัว พ่อเป็ นผูป้ ระกอบโรคศิลปะเวชกรรมชัน้ 2 และ
แม่เป็ นผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาพยาบาลผดุงครรภ์ และมี
เภสัชกรทีจ่ า้ งมาทาหน้าทีป่ รุงยาและจ่ายยาตามใบสัง่ ท่าน
จึงเลือกเรียนทางด้านการแพทย์และจบการศึกษาเภสัชศา
สต รบั ณ ฑิ ต จา กคณะ เภสั ช ศ าสต ร์ ม ห า วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2507

น้องชายของท่านเขียนเล่าว่า “พีน่ ิกรเป็ นคนเรียน
หนัง สือ ดีม าตลอดตัง้ แต่ เ ด็ก ๆ และเป็ น การเรีย นอย่ า ง
สบาย ๆ ยังทากิจกรรมและงานอดิเรกทีช่ อบได้อกี มากมาย
ทาให้น้อง ๆ ที่เรียนตาม ๆ กันมาใจชืน้ ” (1) ท่านยังชอบ
เล่นดนตรีโดยเรียนรู้ด้วยตนเอง ท่านชอบเล่นเพาะกาย
ตัง้ แต่ วยั รุ่นและเล่นมาตลอดชีวติ กีฬาที่เล่นอย่างจริงจัง
คือ ปิ งปอง
ชีวิตการทางานเริ่มแรก
ภาวะผูน้ าและความมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาวิชาชีพของ
ท่านปรากฏให้เห็นตัง้ แต่ยงั เป็ นนิสติ เภสัชศาสตร์ เมื่อมีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ.2510 ท่านลาออกจาก
ง า น นั ก เ ค มี ใ น ส า นั ก ง า น อ้ อ ย แ ล ะ น้ า ต า ล ส า นั ก
ปลัด กระทรวงอุ ตสาหกรรม เพื่อ มาท างานที่ร้านยาของ
ครอบครัวแทนเภสัชกรที่จา้ งมา ท่านกล่าวว่า กฎหมายนี้
กาหนดให้เภสัชกรเป็ นผู้ควบคุมการส่งมอบยาอันตราย
นั บ ว่ า เป็ นเกีย รติ ย ศแก่ วิช าชีพ และให้ ค วามส าคัญ ต่ อ
วิชาชีพ ตัวท่านจึงเลือกทีท่ างานประจาเป็ นเภสัชกรชุมชน
ประจาร้านยารัตนเวชทีบ่ า้ นของท่านเองตัง้ แต่นัน้ เรื่อยมา
จนถึงบัน้ ปลายของชีวติ
น้ องชายของท่านเล่าว่า ในระยะแรก “ชีวิตของ
ครอบครัวในขณะนัน้ ดูจะไม่แน่ นอนด้านสถานที่ทากิน ….
ในขณะทีพ่ ่อแม่กม็ อี ายุมากขึน้ และน้อง ๆ อีก 4 คนกาลัง
อยู่ในระหว่างศึกษาเล่าเรียน พี่นิกรได้ลาออกจากงานที่
องค์กรอ้อยและน้าตาลมาเป็ นเภสัชกรและผูจ้ ดั การของร้าน
รัตนเวช นับว่าได้สร้างความอุ่นใจให้กบั น้อง ๆ ทีต่ ามมาว่า
จะมีเ งิน รายได้ พ อที่จ ะเรีย นได้ จ นจบการศึก ษาระดับ
มหาวิทยาลัย” (1) เดิมร้านรัตนเวชมีกจิ การผลิตยาส่งตาม
ร้านขายยาต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และจังหวัดในภาคกลางที่
ใกล้เคียง แต่มาภาครัฐมีกฎระเบียบยกมาตรฐานการผลิต
ให้ทนั สมัย เภสัชกรนิกรจึงตัดสินใจยุตกิ ารผลิตยา แต่ยงั คง
ธุรกิจขายยาแผนปั จจุบนั

การพัฒนาด้านบริการเภสัชกรรม
การปฏิบตั งิ านในร้านยาอย่างต่อเนื่องทาให้ท่าน
เป็ นผู้ เ ชี่ ย วชาญสาขาเภสัช กรรมชุ ม ชน เพราะทราบ
พฤติกรรมการใช้ยาในทางที่ผิดของประชาชน ท่านเคย
เสนอให้สานัก งานคณะกรรมการอาหารและยาทบทวน
ตารับยาในท้องตลาดเพื่อลดปั ญหาการใช้ยาของประชาชน
ท่านกล่าวว่า “ความเอาใจใส่ในการบริการแก่คนไข้ การ
ซักถามอาการให้แน่ ใจ การจ่ายยาที่ถูกกับโรค ตลอดจน
การส่ง ต่ อ ผู้ป่ วยถ้า อาการรุ น แรง ย่ อ มเป็ น ประโยชน์ ต่อ
ผู้ ป่ วยอย่ า งยิ่ ง ในฐานะที่ร้ า นยาเป็ นสถานพยาบาลที่
ให้บริการในชัน้ ต้นก่อนจะถึงมือแพทย์ต่อไป” เป็ นหลักการ
สาคัญทีท่ ่านยึดถือในฐานะเภสัชกรชุมชน (2)
ท่านได้รบั เลือกเป็ นประธานกลุ่มเภสัช กรชุมชน
ในปี พศ. 2530 กลุ่มดังกล่าวก่อตัง้ ขึน้ ใน ปี 2517 ภายใต้
เภสัช กรรมสมาคมแห่ ง ประเทศไทยฯ เริ่ม ต้ น มีสมาชิก
ประมาณ 20 ร้าน ท่านมีนโยบายทีส่ าคัญของกลุ่ม 3 ข้อคือ
การสนับสนุ นให้เภสัชกรเปิ ดร้านยาของตัวเอง การบริการ
สมาชิกทัง้ ในด้านวิชาชีพและวิชาการ และการตอบแทน
สังคม ท่านเองถือว่าเป็ นตัวอย่างทีส่ นับสนุ นนโยบายในข้อ
หนึ่ง ท่านกล่าวว่า “ที่มาอยู่ท่รี ้านก็เพื่อเป็ นกาลังใจให้คน
อื่นทีอ่ ยากจะเปิ ดร้าน” (2) ตลอดจนเล็งเห็นถึงความรุนแรง
ของปั ญหาเภสัชกรแขวนป้ าย ซึ่งแม้ในปั จจุบนั ก็ยงั ถือว่า
เป็ นปั ญหาทีส่ าคัญของวิชาชีพ
ตามนโยบายข้อสอง ท่านส่งเสริมการจัดประชุม
วิชาการสาหรับสมาชิกเป็ นประจาทุกเดือน เพราะเล็งเห็น
ว่า ความรู้ด้านยาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง้ ยังมีการ
บัน ทึก วิดีโ อเทปเพื่อ ให้สมาชิก ยืม ไปดู และมีก ารจัด ท า
หนั ง สือ จุ ล สารของกลุ่ ม งานบริก ารแก่ ส มาชิก ในระยะ
เริม่ ต้น ได้แก่ การร่วมทุนดาเนินกิจการค้าส่งยาเพื่อจัดหา
ยาแก่ ส มาชิก จนพัฒ นาเป็ น บริษัท Unidrug และพัฒ นา
ต่อมาจนจัดตัง้ เป็ นโรงงานผลิตยา “ชุมชุนเภสัชกรรม” โดย
ทุนร้อยละ 70-80 มาจากเจ้าของร้านยาและอาจารย์ บริษทั
ผลิตยาที่ได้มาตรฐานเพื่อบริการแก่สมาชิก โรงพยาบาล
และร้านยาทัวไป
่ สาหรับกิจกรรมทีใ่ ห้บริการแก่สงั คมตาม
นโยบายข้อ สามนัน้ เน้ น การอบรมความรู้เ รื่อ งยาแก่ครู
ผู้นาชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข ในฐานะประธาน
กลุ่ ม เภสัช กรชุ ม ชนท่า นได้ร ับแต่ ง ตัง้ ให้เ ป็ น กรรมการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพหลายชุด ได้แก่ กรรมการ
แก้ ไ ขปั ญหาการขาดแคลนเภสั ช กรของกระทรวง
สาธารณสุข กรรมการกากับราคายาของกระทรวงพาณิชย์

อนุ ก รรมการประกอบโรคศิล ปะสาขาเภสัช กรรม และ
กรรมการเภสัชกรรมสมาคม เป็ นต้น
ท่านยังได้ร่วมริเริ่มจัดทาจรรยาบรรณของกลุ่ม
เภสัช กรชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม สาขาวิช าชีพ แรกที่จ ัด ท า
จรรยาบรรณเพื่อเป็ นประโยชน์ในการกากับความประพฤติ
ในหมู่เภสัชกร เภสัชกรนิกรมองว่า อุปสรรคในการพัฒนา
วิ ช าชี พ มีส องประเด็ น หลัก คื อ ‘ตั ว เภสัช กรเอง’ หาก
ปราศจากจรรยาบรรณจะไม่สามารถพัฒนาวิชาชีพได้เลย
และ “กฏหมายและการบังคับใช้กฎหมายทีย่ งั ไม่สมบูรณ์ ”
การพัฒนาวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน ต้องเริม่ ต้นทีก่ าร
กากับให้มเี ภสัชกรอยู่ประจาร้านยาตลอดเวลาก่อน จึงต้อง
มีการบังคับใช้กฏหมายทีจ่ ริงจัง ท่านฝากข้อคิดในปี 2537
ซึ่ ง ยั ง ใช้ ไ ด้ แ ม้ เ วลาจะผ่ า นมาถึ ง 24 ปี แล้ ว ก็ ต ามว่ า
คุณสมบัตทิ ส่ี าคัญของเภสัชกรชุมชน คือ ต้องเป็ นคนขยัน
เพราะต้องทุ่มเทในการให้บริการ ต้องเป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละไฝ่
รูต้ ลอดเวลา และมีจติ บริการผูอ้ ่นื
รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ คุปรัตน์กล่าวว่า
“พี่นิ ก รได้ใ ช้ชีวิต ตามใจตนเองปรารถนา ตามแนวทาง
“งานคือธรรมะ” คือทางานตลอดชีวติ ไม่คดิ มีเกษียณอายุ
มีความสุขกับการทางานร่วมกับผู้คน มองคนในแง่ดี เป็ น
ผู้ ใ ห้ ม ากกว่ า เป็ นผู้ ร ั บ ใช้ ชี วิ ต อย่ า งสมถะเรี ย บง่ า ย
พยายามพึ่งตนเองมาตลอด พี่นิกรได้เสียชีวติ และจากไป
อย่างสงบในขณะนอนหลับ ในคืนวันที่ 10-11 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 ณ บ้านร้านรัตนเวช”
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