
 

           
รูปท่ี 1. เภสชักรนิกร คุปรตัน์ (เสื้อชมพู) ในการลงนาม
สญัญาจ้างก่อสร้างโรงงานผลิตยาชุมชนเภสชักรรมแห่ง
ใหม่ 383 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2556 
 

“บรษิทัชุมชนเภสชักรรม จ ากดั (มหาชน) [เภสชั
กรนิกร] เป็นกรรมการผูก้่อตัง้ และท าหน้าทีเ่ป็นเหรญัญกิ
ในคณะกรรมการดูแลบรษิทัมาตลอดตัง้แต่เริม่ก่อตัง้ และ
สมาคมเภสชักรรมชุมชน (ประเทศไทย) เป็นส่วนงานทีพ่ี่
นิกรรกัและผูกพนัมาตลอด” (1) ขอ้ความขา้งต้นมาจากค า
ร าลกึถงึเภสชักรนิกร คุปรตัน์ทีเ่ขยีนโดยน้องชายของท่าน 
รองศาสตราจารย ์ดร.ประกอบ คุปรตัน์ ขอ้ความสะทอ้นให้
เหน็ถงึผลงานทีเ่ภสชักรนิกรวางรากฐานใหก้ลุ่มวชิาชพีใน
สาขาเภสชักรรมชุมชนซึ่งต่อมาได้ก้าวหน้าเป็นสมาคม
เภสชักรรมชุมชน ท่านยงัเป็นเรี่ยวแรงส าคญัร่วมกบักลุ่ม
เภสัชกรก่อตัง้บริษัทผลิตยาชื่อชุมชนเภสัชกรรมเพื่อ
บริการยาที่มีมาตรฐาน วารสารเภสชักรรมไทยของสดุดี
คุณความดขีองท่าน โดยการน าเสนอประวตัิของเภสชักร
นิกรคุปรัตน์  เนื้อหาของบทความนี้เรียบเรียงจากการ
สมัภาษณ์ท่านในวนัที่ 19 กนัยายน พ.ศ. 2537 เมื่อท่าน
อายุ 54 ปี โดย วนินา เหรยีญสุวรรณ ยุพด ีศริสินิสุข นิย
ดา เกียรติยิ่งอังศุลี อิงอร มันทรานนท์ และวิทยา กุล
สมบรูณ์ (2) และค าร าลกึถงึท่านโดยน้องชาย (1) 
วยัเดก็และวยัเรียน 

เภสชักรนิกรเกิดวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2483 
เป็นบุตรคนที่สองจากทัง้หมด 6 คนของนายกฤษณ์ และ
นางสม้เทศ คุปรตัน์ ท่านเริม่การศกึษาทีโ่รงเรยีนวฒันศลิป์
จนจบมัธยมศึกษาตอนต้นและย้ายมาเรียนที่โรงเรียน
อ านวยศิลป์ ท่านเติบโตมาในคลินิกและร้านยาของ
ครอบครวั พ่อเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะเวชกรรมชัน้ 2 และ
แม่เป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาพยาบาลผดุงครรภ์ และมี
เภสชักรทีจ่า้งมาท าหน้าทีป่รุงยาและจ่ายยาตามใบสัง่ ท่าน
จงึเลอืกเรยีนทางดา้นการแพทย์และจบการศกึษาเภสชัศา
สตรบัณฑิตจากคณะ เภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร ์ปี พ.ศ. 2507 

  
 
 
น้องชายของท่านเขยีนเล่าว่า “พีน่ิกรเป็นคนเรยีน

หนังสือดีมาตลอดตัง้แต่เด็ก ๆ และเป็นการเรียนอย่าง
สบาย ๆ ยงัท ากจิกรรมและงานอดเิรกทีช่อบไดอ้กีมากมาย 
ท าให้น้อง ๆ ที่เรยีนตาม ๆ กนัมาใจชืน้” (1) ท่านยงัชอบ
เล่นดนตรีโดยเรียนรู้ด้วยตนเอง ท่านชอบเล่นเพาะกาย
ตัง้แต่วยัรุ่นและเล่นมาตลอดชีวติ กีฬาที่เล่นอย่างจรงิจงั 
คอื ปิงปอง  
ชีวิตการท างานเร่ิมแรก 

ภาวะผูน้ าและความมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาวชิาชพีของ
ท่านปรากฏใหเ้หน็ตัง้แต่ยงัเป็นนิสติเภสชัศาสตร ์เมื่อมกีาร
ประกาศใชพ้ระราชบญัญตั ิยา พ.ศ.2510  ท่านลาออกจาก
ง านนั ก เ คมี ใ นส า นั ก ง านอ้ อ ย แล ะน ้ า ต า ล  ส า นั ก
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมาท างานที่ร้านยาของ
ครอบครวัแทนเภสชักรที่จา้งมา ท่านกล่าวว่า กฎหมายนี้
ก าหนดให้เภสชักรเป็นผู้ควบคุมการส่งมอบยาอันตราย 
นับว่าเป็นเกียรติยศแก่วิชาชีพและให้ความส าคัญต่อ
วชิาชพี ตวัท่านจงึเลอืกทีท่ างานประจ าเป็นเภสชักรชุมชน
ประจ ารา้นยารตันเวชทีบ่า้นของท่านเองตัง้แต่นัน้เรื่อยมา
จนถงึบัน้ปลายของชวีติ  

น้องชายของท่านเล่าว่า ในระยะแรก “ชีวิตของ
ครอบครวัในขณะนัน้ดูจะไม่แน่นอนด้านสถานที่ท ากนิ….
ในขณะทีพ่่อแม่กม็อีายุมากขึน้ และน้อง ๆ อกี 4 คนก าลงั
อยู่ในระหว่างศึกษาเล่าเรียน พี่นิกรได้ลาออกจากงานที่
องคก์รออ้ยและน ้าตาลมาเป็นเภสชักรและผูจ้ดัการของรา้น
รตันเวช นบัว่าไดส้รา้งความอุ่นใจใหก้บัน้อง ๆ ทีต่ามมาวา่
จะมีเงินรายได้พอที่จะเรียนได้จนจบการศึกษาระดับ
มหาวทิยาลยั” (1) เดมิรา้นรตันเวชมกีจิการผลติยาส่งตาม
รา้นขายยาต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และจงัหวดัในภาคกลางที่
ใกลเ้คยีง แต่มาภาครฐัมกีฎระเบยีบยกมาตรฐานการผลติ
ใหท้นัสมยั เภสชักรนิกรจงึตดัสนิใจยุตกิารผลติยา แต่ยงัคง
ธุรกจิขายยาแผนปัจจุบนั  

 
 

เภสชักรนิกร คปุรตัน์ 
     “ผูพ้ฒันาความเข้มแขง็ด้านเภสชักรรมชุมชน” 

บุคคลส าคญั 
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การพฒันาด้านบริการเภสชักรรม  
การปฏบิตังิานในรา้นยาอย่างต่อเนื่องท าใหท้่าน

เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาเภสัชกรรมชุมชน  เพราะทราบ
พฤติกรรมการใช้ยาในทางที่ผิดของประชาชน ท่านเคย
เสนอให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาทบทวน
ต ารบัยาในทอ้งตลาดเพื่อลดปัญหาการใชย้าของประชาชน 
ท่านกล่าวว่า “ความเอาใจใส่ในการบริการแก่คนไข้ การ
ซกัถามอาการให้แน่ใจ การจ่ายยาที่ถูกกบัโรค ตลอดจน
การส่งต่อผู้ป่วยถ้าอาการรุนแรง ย่อมเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ป่วยอย่างยิ่งในฐานะที่ร้านยาเป็นสถานพยาบาลที่
ใหบ้รกิารในชัน้ตน้ก่อนจะถงึมอืแพทยต่์อไป” เป็นหลกัการ
ส าคญัทีท่่านยดึถอืในฐานะเภสชักรชุมชน (2)  

ท่านได้รบัเลอืกเป็นประธานกลุ่มเภสชักรชุมชน
ในปี พศ. 2530 กลุ่มดงักล่าวก่อตัง้ขึน้ใน ปี 2517 ภายใต้
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เริ่มต้นมีสมาชิก
ประมาณ 20 รา้น ท่านมนีโยบายทีส่ าคญัของกลุ่ม 3 ขอ้คอื 
การสนับสนุนใหเ้ภสชักรเปิดรา้นยาของตวัเอง การบรกิาร
สมาชิกทัง้ในด้านวิชาชีพและวิชาการ และการตอบแทน
สงัคม ท่านเองถอืว่าเป็นตวัอย่างทีส่นับสนุนนโยบายในขอ้
หนึ่ง ท่านกล่าวว่า “ที่มาอยู่ที่ร้านกเ็พื่อเป็นก าลงัใจให้คน
อื่นทีอ่ยากจะเปิดรา้น” (2) ตลอดจนเลง็เหน็ถงึความรุนแรง
ของปัญหาเภสชักรแขวนป้าย ซึ่งแม้ในปัจจุบนักย็งัถอืว่า
เป็นปัญหาทีส่ าคญัของวชิาชพี 

ตามนโยบายขอ้สอง ท่านส่งเสรมิการจดัประชุม
วชิาการส าหรบัสมาชกิเป็นประจ าทุกเดอืน เพราะเลง็เหน็
ว่า ความรู้ด้านยาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง้ยงัมีการ
บันทึกวิดีโอเทปเพื่อให้สมาชิกยืมไปดู และมีการจัดท า
หนังสือจุลสารของกลุ่ม งานบริการแก่สมาชิกในระยะ
เริม่ต้น ไดแ้ก่ การร่วมทุนด าเนินกจิการคา้ส่งยาเพื่อจดัหา
ยาแก่สมาชิกจนพัฒนาเป็นบริษัท  Unidrug และพัฒนา
ต่อมาจนจดัตัง้เป็นโรงงานผลติยา “ชุมชุนเภสชักรรม” โดย
ทุนรอ้ยละ 70-80 มาจากเจา้ของรา้นยาและอาจารย ์บรษิทั
ผลติยาที่ได้มาตรฐานเพื่อบรกิารแก่สมาชกิ โรงพยาบาล 
และรา้นยาทัว่ไป ส าหรบักจิกรรมทีใ่หบ้รกิารแก่สงัคมตาม
นโยบายข้อสามนัน้ เน้นการอบรมความรู้เรื่องยาแก่ครู 
ผู้น าชุมชน และอาสาสมคัรสาธารณสุข ในฐานะประธาน
กลุ่มเภสชักรชุมชนท่านได้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการที่
เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชพีหลายชุด ได้แก่ กรรมการ
แก้ไข ปัญหาการขาดแคลนเภสัชกรของกระทรวง
สาธารณสุข กรรมการก ากบัราคายาของกระทรวงพาณิชย์ 

อนุกรรมการประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม  และ
กรรมการเภสชักรรมสมาคม เป็นตน้  

ท่านยงัได้ร่วมริเริ่มจดัท าจรรยาบรรณของกลุ่ม
เภสัชกรชุมชน  ซึ่งเป็นกลุ่มสาขาวิชาชีพแรกที่จ ัดท า
จรรยาบรรณเพื่อเป็นประโยชน์ในการก ากบัความประพฤติ
ในหมู่เภสชักร เภสชักรนิกรมองว่า อุปสรรคในการพฒันา
วิชาชีพมีสองประเด็นหลัก คือ ‘ตัวเภสัชกรเอง ’ หาก
ปราศจากจรรยาบรรณจะไม่สามารถพฒันาวชิาชพีไดเ้ลย 
และ “กฏหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายทีย่งัไม่สมบูรณ์” 
การพฒันาวชิาชพีสาขาเภสชักรรมชุมชน ตอ้งเริม่ตน้ทีก่าร
ก ากบัใหม้เีภสชักรอยู่ประจ ารา้นยาตลอดเวลาก่อน จงึตอ้ง
มกีารบงัคบัใชก้ฏหมายทีจ่รงิจงั ท่านฝากขอ้คดิในปี 2537 
ซึ่งยัง ใช้ได้แม้เวลาจะผ่านมาถึง 24 ปีแล้วก็ตามว่า 
คุณสมบตัทิีส่ าคญัของเภสชักรชุมชน คอื ต้องเป็นคนขยนั
เพราะตอ้งทุ่มเทในการใหบ้รกิาร ตอ้งเป็นผูม้คีวามรูแ้ละไฝ่
รูต้ลอดเวลา และมจีติบรกิารผูอ้ื่น  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ คุปรตัน์กล่าวว่า 
“พี่นิกรได้ใช้ชีวิตตามใจตนเองปรารถนา ตามแนวทาง 
“งานคอืธรรมะ” คอืท างานตลอดชวีติ ไม่คดิมเีกษียณอายุ 
มคีวามสุขกบัการท างานร่วมกบัผู้คน มองคนในแง่ด ีเป็น
ผู้ให้มากกว่าเป็นผู้ร ับ ใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่ าย 
พยายามพึ่งตนเองมาตลอด พี่นิกรได้เสยีชวีติและจากไป
อย่างสงบในขณะนอนหลบั ในคนืวนัที่ 10-11 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 ณ บา้นรา้นรตันเวช” 
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