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วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบนั ของระบบร้านขายยาและการศึกษาเภสัชศาสตร์ในเม็กซิโก
บทคัดย่อ
ร้านขายยาในเม็กซิโกมีจาํ นวนมากมาย เปิ ดให้บริการแก่ประชาชนตลอดทัง้ วัน ซึ่งในการเปิ ดร้าน
ขายยาจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพของเภสัชกร แต่ในทางปฏิบตั ิจะหาร้านที่มีเภสัชกรอยู่ประจําตลอดเวลา
ที่เปิ ดทํางานนัน้ เป็ นไปได้นอ้ ย มีแต่พนักงานร้านขายยาที่ผ่านงาน มีประสบการณ์ การอบรม หรือ ความรู ้
เรื่องยาจากผูแ้ ทนบริษัทยา แต่งกายด้วยเสือ้ กาวน์ขาว ทําหน้าที่ให้คาํ ปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพแก่ชุมชน
ร้านขายยาส่ วนใหญ่ เป็ น ร้า นยาเชน ซึ่ง ได้เ ปรีย บกว่าร้านยาเดี่ ย วทั้ง ในด้านสถานที่ ความ
หลากหลายของยาและเวชภัณฑ์ อํานาจการต่อรอง ราคา และบริการ ทั้งยังมีคลินิกแพทย์คอยให้บริการ
ใบสั่งยาอยู่ขา้ งๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้รบั บริการ ที่ต ้องการยาที่ตอ้ งมีใบสั่งแพทย์ได้ตามความ
ต้องการอีกด้วย
หลัก สู ต รที่ เ ปิ ดสอนสํา หรับ เภสั ช กรในเม็ ก ซิ โก ชื่ อ “Chemist, Pharmacist, Biologist” หรื อ
“Chemist-Pharmacologist” (QFBs) ซึ่ ง ใช้เวลาเรีย น 4-5 ปี เมื่ อ จบการศึ ก ษาแล้ว ส่ว นใหญ่ จ ะเลื อ ก
ทํางานในภาคอุตสาหกรรมยา อาหาร ห้องปฏิบัติการคลินิก ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ผูแ้ ทนยา
จะมีส่วนน้อยที่เลือกทํางานเป็ นเภสัชกรในร้านยา อาจจะเป็ นเพราะรายได้นอ้ ยกว่างานในสาขาอื่นๆ แต่
อย่างไรก็ต ามมีค วามร่วมมือระหว่างเม็ก ซิ โก สหรัฐ อเมริก า และแคนาดา ในการพัฒ นาหลัก สูต รการ
บริบาลทางเภสัชกรรม หรือ Pharm.D. โดยตรง ทําให้เริ่มมีเภสัชกรไปช่วยทําหน้าที่ต่างๆ ในโรงพยาบาล
มากขึน้
คําสําคัญ ร้านขายยา เม็กซิโก เภสัชกร หลักสูตรเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
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ความเป็ นมาของเม็กซิโก
เม็กซิโก (Mexico) หรือ มีชื่อเต็มว่า สหรัฐเม็กซิโก (United Mexican States) เป็ นประเทศหนึ่งใน
ทวีปอเมริกาเหนือ มีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับสหรัฐอเมริกา ทางทิศใต้และทิศตะวันตกจรดมหาสมุทร
แปซิฟิก ทิศตะวันออกเฉียงใต้จรดประเทศกัวเตมาลา เบลีซ และทะเลแคริบเบียน ส่วนทิศตะวันออกจรด
อ่าวเม็กซิโก (1)
เม็ก ซิโกมี พืน้ ที่เกือบ 2 ล้านตารางกิโลเมตร จึงเป็ น ประเทศที่พืน้ ที่มากที่สุดเป็ นอัน ดับที่ 5 ของ
ทวีปอเมริกา และเป็ นอันดับที่ 15 ของโลก นอกจากนีย้ งั มีประชากรกว่า 128 ล้านคน ซึ่งมากเป็ นอันดับที่
10 ของโลก (1)
การเปิ ดร้านขายยา
เม็กซิโกให้สิทธิ์ทุกคนสามารถเปิ ดร้านขายยาได้ (ยกเว้นแพทย์หา้ มเปิ ดร้านขายยา) ซึ่งในขั้นตอน
การขออนุญาตจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพของเภสัชกร ซึ่งที่นี่เรียกเภสัชกรว่า Chemist-Pharmacologist
(QFBs) ทุก ร้านจึงต้องมีใบประกอบวิช าชีพเภสัช กรรม แต่จ ะหาเภสัช กรตัวจริง มายืน ที่เคาเตอร์ย าให้
คําแนะนําการใช้ยานัน้ ยาก (2)
ในเมืองใหญ่ๆ ของเม็กซิโก เช่น เม็กซิโกซีตี ้ ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศ สามารถพบร้านขายยา
เป็ นจํานวนมาก และอาจจะพบได้มากกว่า 1 ร้าน ในหนึ่งในบล็อกของถนน บางครัง้ ก็มีถึง 3 หรือ 4 ร้าน
แม้ในเมืองเล็กๆ หรือ ในชนบทจะมีรา้ นขายยาอยู่ท่วั ไป ซึ่งในจํานวนนั้นอาจจะมีสกั หนึ่งร้านที่เปิ ดบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง (3) ดังแสดงในรูปที่ 1
ผูป้ ระกอบการร้านขายยาส่วนใหญ่จะมีฐานะค่อนข้างดี เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายได้ของประชาชน
ทั่วไป อาจจะเป็ นเหตุผลหนึ่งที่พบเห็นร้านขายยาได้ท่วั ไป
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รูปที่ 1 ร้านขายยาเชนในเม็กซิโกซิตี ้

ชนิดและจํานวนของร้านขายยา
ร้านขายยาที่เม็กซิโกมีอยู่มากมาย เจอได้ทุกหัวถนน มีทงั้ ประเภทร้านขายยาเดี่ยว และร้านขายยา
สาขา หรือ ร้านยาเชน ซึ่งนับวันร้านยาแบบหลายสาขาหรือร้านยาเชน จะขยายตัวครอบคลุมตลาดได้มาก
ยิ่งขึน้ ทั้งนีเ้ พราะ ร้านยาเชนจะมีพืน้ ที่กว้างขวาง ดูทนั สมัย มีสินค้าให้บริการที่หลากหลาย และราคาไม่
แพงจากอํานาจการต่อรองการสั่งซือ้ ครัง้ ละมากๆ หรือ จัดทํายาสามัญของตนเอง จึงจําหน่ายในราคาที่
ย่อมเยากว่าร้านยาเดี่ยวเจ้าของคนเดียว ที่มีพืน้ ที่จาํ กัดสัก 1-2 คูหาของตึกแถว มีสินค้าที่นอ้ ย อํานาจการ
ต่อรองน้อย ต้นทุนสูง และราคาค่อนข้างสูง จึงสูร้ าคา ตลอดจนความหลากหลายของสินค้า กับร้านยาเชน
ไม่ได้ ส่งผลให้รา้ นยาเดี่ยวมีความสําคัญต่อชุมชนน้อยลงเรื่อยๆ (2)
ยาที่มีจาํ หน่ายในร้านขายยาของเม็กซิโก ส่วนใหญ่จะเป็ นยาสําเร็จรูป และมีส่วนน้อยมากที่จะมี
การเตรีย มขึน้ เองในร้านขายยา (2) นอกจากยาแล้วหลายร้านจะจําหน่ายสิน ค้าอื่นๆ เช่น อาหาร ขนม
ลูกกวาด เสือ้ ผ้า เป็ นต้น (3)
ผู้จ่ายยาในร้านขายยา
ผูจ้ ่ายยา หรือ พนักงานร้านขายยา จะไม่ใช่เภสัชกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นพนักงานที่จบการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีส่วนน้อยที่จบปริญญาตรี และมีบางส่วนที่จบประถมศึกษาเท่านั้น
โดยมาสมัครงานและได้รบั การฝึ ก ฝนจากผูท้ ี่มีป ระสบการณ์แล้ว แบบ on the job training จนตนเองมี
ประสบการณ์มากขึน้ สามารถให้คาํ แนะนํากับลูกค้าที่เข้ามาปรึกษาปั ญหาสุขภาพ ซึ่งแหล่งข้อมูลสําคัญ
ในการเพิ่มพูนความรูแ้ ก่พนักงานขายหน้าร้านเหล่านี้ ได้แก่ ผูแ้ ทนยา ที่มักจะมาเยี่ยม พร้อมทั้งให้ขอ้ มูล
ผลิตภัณฑ์ยาของบริษัทเป็ นประจํา (2)
พนักงานขายยาในร้านสาขาส่วนใหญ่จะใส่เครื่องแบบเสือ้ กาวน์ยาว สีขาว สะอาด น่าเชื่อถือ คอย
ให้บริการอยู่ที่เคาเตอร์ยา ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะให้ความเชื่อถือกับคําแนะนําของพนักงานร้านขายยา
เหล่านี้ พนักงานร้านขายยาจะให้คาํ ปรึกษากับประชาชนที่มาปรึกษาที่หน้าร้านมากกว่าผูท้ ี่มากับใบสั่ง
แพทย์ และมีหลายร้านที่มีเงินรางวัลให้กบั พนักงานขายยาตามยอดขายที่เขาเหล่านัน้ ทําได้ (2)
จากการสังเกตของผูน้ ิพนธ์ ราคายาที่พบเห็นในร้านขายยาที่เม็กซิโก ราคาใกล้เคียงกับบ้านเรา แต่
อาจจะใช้ชื่อตราสิ น ค้าแตกต่ า งจากประเทศไทย หรือ ใช้ต่ างยี่ห ้อ ทั้ง นี้เพราะในเม็ก ซิโกจะไม่ได้ใ ช้
ภาษาอังกฤษ แต่ใช้ภาษาสเปนเป็ นภาษาประจําชาติ กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ของยาจึงแทบจะหาภาษาอังกฤษ
ไม่ได้เลย แต่เป็ นภาษาสเปนเกือบทัง้ หมด
นอกจากนีร้ า้ นขายยาในเม็กซิโกยังมีบริการ Delivery หรือ ส่งยาถึงบ้าน ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3

3

รูปที่ 2 และ 3 ร้านขายยาในเม็กซิโก พร้อมโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์บริการส่งยาถึงบ้าน
ยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์
ในเม็กซิโกร้านยาส่วนใหญ่จ่ายยาด้วยพนักงานร้านยาโดยไม่ตอ้ งมีใบสั่งแพทย์ ยกเว้นเฉพาะของ
ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และยาปฏิชีวนะ ที่จะต้องมีใบสั่งแพทย์ (3)
ก่อนปี ค.ศ.2010 มีไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักในเม็กซิโก ทําให้มีผูเ้ สียชีวิตจํานวนมาก ซึ่งรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นให้ข่าวว่า “เป็ นเพราะประชาชนไปซือ้ ยาปฏิชีวนะด้วยตนเองที่รา้ นยา ทํา
ให้ชะลอเวลาและมาเข้ารักษากับแพทย์ล่าช้า ส่งผลให้มีอตั ราการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่จาํ นวนมาก” จึง
ได้ออกประกาศตัง้ แต่เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2010 ให้ยาปฏิชีวนะและยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเป็ นยา
ที่ตอ้ งมีใบสั่งแพทย์ (2)
ร้านขายยาและคลีนิคแพทย์
หลังจากประกาศให้ยาปฏิชีวนะ และยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเป็ นยาที่ตอ้ งมีใบสั่งแพทย์
ร้านขายยาเชนจึงปรับ กลยุท ธ์ด ้วยการเปิ ด คลีนิ ค แพทย์ติด กับ ร้านขายยา เพื่อให้ผู้ป่ วยที่ ต ้องการยา
ปฏิชีวนะ หรือ ยาอื่นที่ตอ้ งมีใบสั่งแพทย์ ได้รบั ความสะดวกสามารถหาหมอเพื่อให้ได้ใบสั่งยาได้ง่าย อีกทั้ง
ยังมีค่าใบสั่งยามีราคาไม่แพง เพียง 1-2 ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือ 25-30 เปโซ) เท่านั้น (2) ซึ่งพบว่า ในช่วงปี
ค.ศ.2010-2013 มีคลินิกที่เป็ นข้างร้านขายยาเชนเพิ่มขึน้ เป็ นสามเท่า ดังแสดงในรูปที่ 4 และ 5
ดังนัน้ ผูป้ ่ วยจึงสามารถหาซือ้ ยาทีต่ อ้ งใช้ใบสั่งแพทย์ได้โดยง่าย ด้วยการเข้าพบแพทย์ในคลินิกทีต่ งั้
ข้างๆ ร้านยา ได้รบั การตรวจทันที พร้อมทัง้ ชําระเงินเพียงเล็กน้อย ก็จะได้ใบสั่งยาที่นาํ แสดงกับร้านขายยา
เพื่อซือ้ ยาชนิดต่างๆ ได้ตามความต้องการ (3) ทัง้ ยังมีรายงานว่า แพทย์ที่ทาํ งานในคลินิกข้างๆ ร้านขายยา
เหล่านีม้ กั จะจ่ายยาเกินจําเป็ น หรือ จ่ายยาที่มีราคาแพง (2)
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ใบสั่งแพทย์นจี้ ะสามารถนํามาใช้เพื่อรับยา และนํามาใช้ซาํ้ ได้ภายใน 12 เดือน หลังวันสั่งจ่าย แต่
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิยงั สามารถใช้ต่อได้นานเท่านานเท่าที่ผปู้ ่ วยยังเก็บใบสั่งยานัน้ ไว้ (2)

รูปที่ 4 และ 5 แสดงร้านขายยา ซึ่งมีคลีนิคแพทย์ตงั้ อยู่ดา้ นข้าง
การศึกษาของเภสัชกร
มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นใหญ่ ในเม็ ก ซิ โ กเป็ นมหาวิ ท ยาลั ย ของรัฐ จะเปิ ดหลั ก สู ต ร “Chemist,
Pharmacist, Biologist” หรือ “Chemist-Pharmacologist” (QFBs) ซึ่ง ใช้ระยะเวลาในการศึก ษา 4-5 ปี
เนือ้ หาวิชาในหลักสูตรจะเน้น ผลิต ภัณ ฑ์ย า และมีนอ้ ยมากที่จะเน้นงานเภสัชกรรมคลินิก ทุกหลัก สูต ร
จะต้องทําวิทยานิพนธ์ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี แต่มีทางเลือกในการฝึ กงาน 6-12 เดือนในลักษณะ
คล้าย residency และเมื่อจบการศึกษาแล้วผูส้ าํ เร็จการศึกษาในระดับปริญ ญาตรีจะต้องออกไปบริการ
สังคมอีก 1-2 ภาคการศึกษา เพื่อตอบแทนเงินภาษีที่นาํ มาสนับสนุนค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรี (4)
ผูท้ ี่สาํ เร็จการศึกษาเป็ น QFBs ส่วนใหญ่มีความใฝ่ ฝั นและนิยมเข้าทํางานอุตสาหกรรมยาและ
เวชภั ณ ฑ์ (pharmaceutical industry) ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลทางคลิ นิ ก (clinical laboratory
analysis) อุต สาหกรรมอาหาร (food industry) ครูมัธยมสอนวิช าเคมี ชีววิท ยา และคณิต ศาสตร์ และ
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ผูแ้ ทนยา (medical representatives) จึงเหลือจํานวนน้อยมากที่จะทํางานในสายวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
(4,5)
ดังนั้นคําว่า “เภสัชกร” หรือ “pharmacists” จึงเป็ นสิ่งใหม่ของสังคมเม็กซิกัน ซึ่งเริ่มเป็ นที่รูจ้ ักได้
ประมาณ 20-25 ปี เท่านัน้ เอง วิชาชีพเภสัชกรรมในเม็กซิโกจึงไม่ค่อยเป็ นที่รูจ้ กั และยอมรับจากสาธารณชน
ทัง้ ๆ ที่มีกฎหมายระบุถึงความสําคัญของเภสัชกรต่อการเปิ ดร้านยาและการจ่ายยาควบคุมพิเศษก็ตาม (5)
อีกเหตุผลหนึ่งน่าจะเป็ นเรื่องเงินเดือนและผลตอบแทนสําหรับเภสัชกรที่ทาํ งานในร้านขายยาเชน
ของ Walmart จะมีรายได้เดือนละประมาณ 350 ดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเป็ นแหล่งรายได้ที่ค่อนข้างตํ่า เมื่อเทียบ
กับเภสัชกรที่ไปทํางานที่รา้ นยาทั่วไปที่มีรายได้ประมาณ 1,000-2,000 ดอลล่าร์สหรัฐ/เดือน ในขณะที่เปิ ด
กิจการห้องปฏิบัติก ารคลินิก ด้วยตนเอง จะมีรายได้ถึงมากกว่า 2,000 ดอลล่าร์สหรัฐ/เดือน (ในขณะที่
ค่าแรงขัน้ ตํ่าของชาวเม็กซิกนั คือ 200 ดอลล่าร์สหรัฐ/เดือน) (5)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สมาคมเภสั ช กรรมโรงพยาบาลแห่ งเม็ ก ซิ โก (Mexican Association of Hospital Pharmacy,
MAHS) ได้ร่วมมือกับสมาคมเภสัชกรรมระบบสุขภาพแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society of HealthSystem Pharmacist, ASHP) และ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่ง แคนาดา (Canadian Society of
Hospital Pharmacy, CSHP) จัดการประชุมวิชาการ และหลักสูตรเปิ ดสอนเภสัชศาสตรบัณฑิต (PharmD
program)ให้กบั นักศึกษาชาวเม็กซิกนั เพื่อทํางานในโรงพยาบาล ทําหน้าที่ให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่
ผูป้ ่ วยร่วมกับแพทย์ และบุคลากรสุขภาพอื่นๆ (5)
สรุป

ร้านขายยาในเม็กซิโกมีจาํ นวนมากมาย ซึ่งในการเปิ ดร้านขายยาจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพของ
เภสัชกร แต่ในทางปฏิบตั ิจะหาร้านที่มีเภสัชกรอยู่ประจําตลอดเวลาได้นอ้ ยมาก มีแต่พนักงานร้านขายยาที่
แต่งกายด้วยเสือ้ กาวน์ขาว ทําหน้าที่ให้คาํ ปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพแก่ชุมชน ร้านขายยาส่วนใหญ่เป็ น
ร้านยาเชน ซึ่งได้เปรียบกว่าร้านยาเดี่ยวทั้งในด้านสถานที่ ความหลากหลายของยาและเวชภัณฑ์ อํานาจ
การต่อรอง ราคา และบริก าร ทั้งยังมีคลินิกแพทย์คอยให้บริก ารใบสั่งยาอยู่ขา้ งๆ เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้กบั ผูร้ บั บริการ ที่ตอ้ งการยาที่ตอ้ งมีใบสั่งแพทย์ได้ตามความต้องการอีกด้วย สําหรับหลักสูตรที่เปิ ดสอน
สํา หรับ เภสั ช กรในเม็ ก ซิ โก ชื่ อ “Chemist, Pharmacist, Biologist” หรื อ “Chemist-Pharmacologist”
(QFBs) ซึ่ง ใช้เวลาเรีย น 4-5 ปี เมื่อจบการศึก ษาแล้วส่วนใหญ่จ ะเลือกทํางานในภาคอุต สาหกรรมยา
อาหาร ห้องปฏิบตั ิการคลินิก ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ผูแ้ ทนยา จะมีนอ้ ยที่เลือกทํางานเป็ นเภสัช
กรในร้านยา อาจจะเป็ นเพราะรายได้นอ้ ยกว่างานในสาขาอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามมีความร่วมมือระหว่าง
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เม็กซิโก สหรัฐ อเมริกา และแคนาดา ในการพัฒนาหลัก สูต รการบริบ าลทางเภสัชกรรม หรือ Pharm.D.
โดยตรง ทําให้เริ่มมีเภสัชกรไปช่วยทําหน้าที่ต่างๆ ในโรงพยาบาลมากขึน้
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