(ราง)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การกําหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
ในสถานที่ขายยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา
พ.ศ.๒๕๕๗

ความต้องการ
ของสังคม
ปัจจัยทีมีผลกระทบ
การค้าเสรี & ภาวะการแข่งขัน

แนวทางการปรับตัว
Procurement system
Logistic
Management skill
Professional service
HR & Career development
Information Technology

การควบคุมการประกอบวิชาชีพ

“...แข่งในสนามทีเรามีจุดแข็ง...”
พัฒนาบทบาทเพือตอบสนองปัญหา
Re-positioning
ระบบคุณภาพ มาตรฐาน

ความเข้มเข็งผูบ้ ริ โภค

ระบบคุณภาพ มาตรฐาน

ระบบประกันสุ ขภาพ
ภก. วราวุธ เสริมสินสิริ ภบ. ภม. นบ.
กลุมพัฒนาระบบฯ
สํานักยา

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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๑
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การให้ บริ การ
ทางเภสัชกรรม

บุคลากร

GPP
สถานที & อุปกรณ์

5. สถานที่ขายยาตองมีความแข็งแรงกอสรางดวยวัสดุที่คงทนถาวรเปนสัดสวนชัดเจน
6. สถานที่ขายยาตองถูกสุขลักษณะ สะอาด เปนระเบียบ เรียบรอย มีการควบคุมปองกันสัตว
แมลงรบกวนไมมีสัตวเลี้ยงในบริเวณขายยาและ อากาศถายเทสะดวก
7. สถานที่ขายยาตองมีสภาพเหมาะสมตอการรักษาคุณภาพยา โดยในพื้นที่ขายยาและเก็บสํารองยา
ตองมีการถายเทอากาศที่ดี แหง สามารถควบคุมอุณหภูมิใหไมเกิน ๓๐ องศาเซลเซียส และ
แสงแดดตองไมสองโดยตรงถึงผลิตภัณฑยา
8. สถานที่ขายยาตองมีแสงสวางเพียงพอ ในการอานเอกสาร ฉลากผลิตภัณฑยาและปายแสดงตางๆ
ไดอยางชัดเจน
9. บริเวณจัดวางยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ ในพื้นที่ขายยา จะตอง
• มีพื้นที่เพียงพอในการจัดวางยาแยกตามประเภทของยาและสามารถติดปายแสดงประเภทของ
ยาใหชัดเจนตามหลักวิชาการ
• จัดใหมีวัสดุทึบ ใชปดบัง บริเวณที่จัดวางยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ สําหรับปดในเวลาที่
เภสัชกรหรือผูมีหนาที่ปฏิบตั ิการไมอยูปฏิบัติหนาที่ และ จัดใหมีปายแจงใหทราบวาเภสัชกร
หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติการไมอยูแสดงไว

• สถานที่ขายยาแผนปจจุบัน ตองมีพื้นที่ขาย ใหคําปรึกษาและแนะนําการใชยาติดตอกัน
ขนาดไมนอยกวา ๘ ตารางเมตร ทั้งนี้ไมรวมถึงพื้นที่เก็บสํารองยา โดยความยาวของดาน
ที่สั้นที่สุดของพื้นที่ตองไมนอยกวา ๒ เมตร
• กรณี มีพื้นที่เก็บสํารองยาเปนการเฉพาะจะตองมีพื้นที่เพียงพอ สําหรับการจัดเก็บรักษา
ยา ประเภทตางๆ วัสดุและผลิตภัณฑอื่นๆ อยางเปนระเบียบ เหมาะสม และไมวางยา
สัมผัสกับพื้นโดยตรง
• บริเวณสําหรับใหคําปรึกษาและแนะนําการใชยา ตองเปนสัดสวนแยกออกจากสวนบริการ
อื่นอยางชัดเจนมีพื้นที่พอสําหรับการใหคําปรึกษาและการจัดเก็บประวัติ รวมทั้งจัดใหมี
โตะเกาอี้ สําหรับเภสัชกรและมารับคําปรึกษาอยูในบริเวณดังกลาวพรอมทั้งมีปายแสดง
ชัดเจน
• สถานที่ขายยาตองมีความมั่นคง มีทะเบียนบานที่ออกใหโดยสวนราชการที่เกี่ยวของ ใน
กรณีที่เปน อาคารชุด ตองเปนพื้นที่อนุญาตใหประกอบกิจการ ไมใชที่พักอาศัย

มีพนที
ื เพียงพอต่อการให ้บริการ และเป็ นระเบียบเรียบร ้อย

ั สว่ นในการปฏิบต
มีการจัดสด
ั งิ าน

ั
จุดบริการโดยเภสชกร

บริเวณให้คา
ํ ปรึกษาด้านยา

่ นบริการตนเอง
สว

๒

อุปกรณ

การควบคุม
คุณภาพยา

๑

๓

การให้ บริ การ
ทางเภสัชกรรม

บุคลากร

GPP
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หมวดที่ 1 บุคลากร

หมวดที่ 1 บุคลากร

 เภสัชกรเปนผูมคี วามรู ความสามารถสามารถในการใหการบริการ

 เภสัชกรจะตองแตงกายดวยเสื้อกาวนสีขาว ติดเครื่องหมายสัญลักษณของสภา

ทางเภสัชกรรมชุมชน
 พนักงานรานยา ตองมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายยา และ งานที่ไดรับ
มอบหมาย จนสามารถปฏิบัติงานไดดี และผานการอบรมอยาง
ตอเนื่องและเพียงพอ

ทรงศักดิ วิมลกิตติพงศ์ ภบ.
ภ.17054 เวลาปฏิบตั ิการ 07.00-21.00น.

เภสั ชกร

เสื อกาวน์

ผู้ช่วยฯ

เภสัชกรรม และมีปายแสดงตน ทั้งนี้เปนไปตามควร เหมาะสมแกฐานะและ
ศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพเภสัชกรรม แสดงตนใหแตกตางจากพนักงานรานยาและ
บุคลากรอื่นภายในรานขายยา
 การแตงกายของพนักงานรานยาและบุคลากรอื่นภายในรานขายยา ตองใหสี
เสื้อ ปายแสดงตน ไมสื่อไปในทางที่จะกอใหเกิดความเขาใจวาเปนเภสัชกร
 มีการแบงแยกบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกร พนักงานราน
ยา และบุคลากรอื่นภายในรานขายยาในการใหบริการใหชัดเจน โดยคํานึงถึง
ความถูกตองตามกฎหมายวาดวยยาและกฎหมายวาดวยวิชาชีพเภสัชกรรม

หมวดที่ 2 การควบคุมคุณภาพยา

 ตองมีการคัดเลือกยา และจัดหายาจากผูผลิต ผูนําเขา ผู
จําหนายที่ถูกตองตามกฎหมายวาดวยยา และ มีมาตรฐาน
ตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต จัดเก็บ และการ
ขนสง
 ตองมีการเก็บรักษายา ภายใตสภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสม
หลีกเลี่ยงแสงแดด เปนไปตามหลักวิชาการ เพื่อใหยานั้น
คงคุณภาพที่ดี

หมวดที่ 2 การควบคุมคุณภาพยา

ควบคุมอุณหภูมิเก็บรั กษายา

- บันทึกในรู ปแบบกราฟ

 ตองมีระบบตรวจสอบยาที่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพที่มี

- บันทึกแบบตัวเลข
อุณหภูมภิ ายในร้ าน

อาจใช้ การบันทึกในรูปแบบกราฟ โดย
บันทึกในช่ วงเวลาทีมีความเสี ยงสู ง ของทุกวัน

หรือใช้ การบันทึก
เป็ นตัวเลข
บัตรบันทึกอุณหภูมิ

อุณหภูมยิ าตู้เย็น

แนวทางการควบคุมยาหมดอายุ
 การเข้ า/ออกของสินค้ าตามหลักเข้ าก่อน-ออกก่อน
(FEFO : First Expire First Out)
 มีบญ
ั ชีควบคุมยาหมดอายุ
 มีระบบการตรวจสอบยาหมดอายุ

ระบบรหัสสี

สมุดบันทึก

คอมพิวเตอร์

ประสิทธิภาพ เพื่อไมใหมีไว ณ จุดจายยา
 ตองมีระบบการสงคืนหรือทําลาย ยาที่หมดอายุ หรือ ยาเสื่อม
คุณภาพ ใหชัดเจน ถูกตองตามหลักวิชาการ ไมเปนปญหากับ
สิ่งแวดลอมรวมถึงระบบการปองกันการนํายาดังกลาวไปจําหนาย
 ตองมีระบบการตรวจสอบคุณภาพ ยาคืนหรือยาเปลี่ยน กอน
กลับมาจําหนาย โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของยาและความ
ปลอดภัยของผูใชยา

หมวดที่ 2 การควบคุมคุณภาพยา

 ตองจัดใหมรี ะบบเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดหา จัดการ
คลังสินคาและการจําหนาย ใหถูกตอง เปนปจจุบัน
สามารถสืบยอนได
 ตองเลือกภาชนะบรรจุยาที่เหมาะสม เพื่อปองกันไมใหยา
เสื่อมสภาพกอนเวลาอันควรพรอมฉลากยา

ี ํ าตาล
สติกเกอร์สน

ยาทีต้องป้องก ันจากแสง

หมวดที่ 3 การบริการทางเภสัชกรรม

 การใหบริการทางเภสัชกรรม ตามหนาที่ที่กฎหมายวาดวย
ยาและกฎหมายวาดวยวิชาชีพเภสัชกรรม ตองปฏิบัติโดย
เภสัชกร
 ตองซักถามขอมูลที่จําเปนของผูมารับบริการ เพื่อ
ประกอบการพิจารณากอนเลือกสรรยา หรือผลิตภัณฑ
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เหมาะสมกับผูปวย ตาม
หลักวิชาการ สมเหตุสมผล ตามมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพ

หมวดที่ 3 การบริการทางเภสัชกรรม
 จัดใหมฉี ลากบนซองบรรจุยาหรือ 
ภาชนะบรรจุยายาอันตราย และยา
ควบคุมพิเศษ ที่สงมอบให
ผูรับบริการ โดยตองแสดงขอมูล
อยางนอย ดังตอไปนี้
 (๑) ชื่อ ที่อยูของรานขายยา และ
หมายเลขโทรศัพททสี่ ามารถติดตอ
ได
 (๒) ขอมูลเพื่อใหผูรับบริการใชยา
ไดอยางถูกตอง เหมาะสม
ปลอดภัย ติดตามได

ดังนี้
– วันที่จายยา
ชื่อผูรับบริการ
– ชื่อยาที่เปนชื่อสามัญทางยา
หรือชื่อการคา
– ความแรง
– จํานวนจาย
– ขอบงใช
– วิธีใชยา ที่ชัดเจนเขาใจงาย
– ฉลากชวย คําแนะนํา คําเตือน
หรือเอกสารใหความรูเพิ่มเติม
– ลายมือชื่อเภสัชกร
–

C

C

หมวดที่ 3 การบริการทางเภสัชกรรม
 การสงมอบยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ตอจิต
ประสาท ยาเสพติดใหโทษตามที่กฎหมายกําหนด ใหกับผูมารับ
บริการเฉพาะราย ตองกระทําโดยเภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
เทานั้น พรอมใหคําแนะนํา ตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ โดยตองใหขอมูลดังนี้

 มีกระบวนการในการปองกันการแพยาซ้ําของผูมารับ
บริการ ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม






ชื่อยา
ขอบงใช
ขนาด และวิธีการใช
ผลขางเคียง (Side effect) (ถามี) และอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse Drug Reaction) ที่อาจ
เกิดขึ้น
 ขอควรระวังและขอควรปฏิบัติในการใชยา
 การปฏิบัติเมื่อเกิดปญหาจากการใชยา

หมวดที่ 3 การบริการทางเภสัชกรรม
 มีกระบวนการคัดกรองและสงตอผูปวยที่เหมาะสม
 กรณีที่มีการผลิตยาตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรมหรือของผูประกอบโรคศิลปะที่สั่งสําหรับคนไขเฉพาะ
ราย หรือตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
สําหรับสัตวเฉพาะราย และการแบงบรรจุยาในสถานที่ขายยา
โดยคํานึงถึงการปนเปอน การแพยา โดยตองจัดใหมีสถานที่
อุปกรณ ตามที่กําหนด และเปนไปตาม มาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมดานการผลิตยาสําหรับคนไข
เฉพาะราย ของ สภาเภสัชกรรม

 จัดใหมีกระบวนการเฝาระวังอาการไมพึงประสงค
พฤติกรรมการใชยาไมเหมาะสม ปญหาคุณภาพยา และ
รายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
 จัดใหมแี หลงขอมูลอางอิง ดานยาที่เหมาะสม เชื่อถือได
สําหรับใชในการใชในการใหบริการทางเภสัชกรรม เพื่อ
สงเสริมการใชยาอยางถูกตอง ปลอดภัย รวมทั้งการ
ใหบริการเภสัชสนเทศ

 การจัดวางสื่อใหความรูและสื่อโฆษณาสําหรับผูมารับบริการ
จะตองไดรับคํายินยอมอยางเปนลายลักษณอักษรจากเภสัช
กรผูมีหนาที่ปฏิบัติการ และใหถือเปนความรับผิดชอบที่
เภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบัติการจะตองควบคุม โดยจะตองไมโอ
อวด ไมบิดเบือนความจริง ไมสรางความเขาใจผิดใหผูบริโภค
และตองผานการอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย
 ไมจําหนายผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ
แอลกอฮอล

 การดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพ ที่เกี่ยวของกับผูมารับบริการ
ในรานยาโดยบุคลากรอื่น ซึ่งมิใชเภสัชกรหรือพนักงานรานยา
จะตองไดรับคํายินยอมเปนลายลักษณอักษรจากเภสัชกร และ
ใหถือเปนความรับผิดชอบที่เภสัชกรจะตองควบคุม กํากับการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในสถานที่ขายยาใหถูกตองตามกฎหมาย
วาดวยยาหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑสุขภาพ
นั้นๆ รวมทั้ง กฎหมายวาดวยวิชาชีพเภสัชกรรม

ห้ ามขายเครืองดืมแอลกอฮอล์ในร้ านขายยา
 เอกสารให้ความรู้ / เอกสารโฆษณา
 ตํารา / แหล่งข้อมูลด้านยา

พ.ร.บ.ควบคุมเครืองดืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

ห้ ามขายบุหรี

เภสัชกร

ร้ านยาเป็ นเขตปลอดบุหรี 100% ตาม
ประกาศ สธ. ฉบับที 17 (พ.ศ.2549) ข้ อ2(11) ออกตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองสุ ขภาพของผู้ไม่ สูบบุหรี พ.ศ.2535
(ราง)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การกําหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
ในสถานที่ขายสงยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.๒๕๕๗
สถานที่ &
อุปกรณ
บุคลากร

ขายส่ง
การควบคุม
คุณภาพยา
การควบคุมการ
กระจายยา & ลด
ความผิดพลาด

สวนที่แตกตาง GPP รานขายปลีก
• แยกสวนใหบริการ สถานที่เก็บยา บัญชีการซื้อ ขาย รายงาน ตามกฎหมายวา
ดวยยา ออกจากสถานที่ บัญชี และ รายงานของการขายปลีกใหชัดเจน
• จัดใหมีระบบเอกสาร ที่จําเปน คือ เอกสารการจัดการและตรวจสอบสินคาคงคลัง
ที่สม่ําเสมอเปนระยะ เอกสารการซื้อ เอกสารการจําหนาย ขอมูลผูซื้อ สําเนาใบ
สงของ บันทึกเหตุผิดพลาดและเกือบผิดพลาด บันทึกรายการยาสงคืน ที่สมบูรณ
ถูกตอง เปนปจจุบัน งายตอการคนหาและสามารถสอบทานกลับได
• จัดใหมรี ะบบปองกันการปะปนของยาที่ถูกสงคืนหรือเรียกเก็บคืนกับยาและ
ผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ
• จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผูซื้อกอนที่จะจําหนายทุกครั้งและตอง
จําหนายหรือจัดสงยาใหเฉพาะกับบุคลหรือองคกรที่ไดรับอนุญาตใหจัดยาหรือ
ครอบครองยาได ตามกฎหมายวาดวยยา

สวนที่แตกตาง GPP รานขายปลีก
• กรณีที่มกี ารจัดสงยานอกสถานที่ ตองจัดใหมียานพาหนะและอุปกรณที่
ใชในกระบวนการขนสงยาที่สามารถประกันคุณภาพของยาไมใหเกิด
การเสื่อมสภาพและเสียหายระหวางการเก็บรักษาและขนสง
• ใหคําแนะนําดานการเก็บรักษายาและการดูแลคุณภาพยา สําหรับยาที่
มีลักษณะการเก็บรักษาเฉพาะ ใหแกผูซื้อยาตามมาตรฐานวิชาชีพ
• จัดใหมีมาตรฐานสําหรับวิธีปฏิบัติงาน ดานการรับเรือ่ งรองเรียนและ
การเรียกเก็บยาคืน รวมทั้งการบันทึกขอมูล โดยในกรณีที่ทราบหรือ
สงสัยถึงความบกพรองดานคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความปลอดภัย
ของยา ตองดําเนินการไดอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณ

สํานักยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

