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คำ�นำ�
“หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharmacy Practice (GPP)” ได้รับการประกาศเป็นกฎหมาย
ภายใต้ “กฎกระทรวง เรือ่ ง การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั พ.ศ.2556” ซึง่ ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ทั้งนี้ร้านขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภท ได้แก่ ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1)
ร้านขายยาแผนปัจจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จทีไ่ ม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ข.ย.2) ร้านขายยาแผนปัจจุบนั
เฉพาะยาบรรจุเสร็จสำ�หรับสัตว์ (ข.ย.3) และร้านขายส่งยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.4) จะต้องปฏิบตั ติ าม และจะต้องผ่าน
การประเมิน GPP ดังกล่าวเพื่อให้สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ โดยการบังคับนี้จะส่งผลทันทีกับร้านขายยาที่
ได้รับอนุญาตหลังจากวันที่กฎกระทรวงฯ มีผลบังคับ คือ ร้านขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่
วันที่ 25 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป สำ�หรับร้านขายยาฯ ที่ได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้จะมีเวลาผ่อนผันในช่วงไม่เกิน
8 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับ
ด้วยผลจากการสำ�รวจร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) เบื้องต้น เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักวิธีปฏิบัติทาง
เภสัชกรรมชุมชน (GPP) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง การกำ�หนดเกีย่ วกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธปี ฏิบตั ิ
ทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานทีข่ ายยาแผนปัจจุบนั ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2557 พบว่าในกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็น
ร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) ทีไ่ ด้รบั อนุญาตหลังจากวันทีก่ ฎกระทรวงฯ มีผลบังคับ ทัง้ ผูร้ บั อนุญาต และผูม้ หี น้าที่
ปฏิบัติการยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องตามประกาศฯ ข้างต้น จึงเป็นที่มาของ
การจัดทำ� “หนทางสูม่ าตรฐาน GPP กฎหมาย (Guideline to achieve mandatory GPP regulation)” เล่มนี้ เพือ่ ให้เป็น
แนวทางแก่รา้ นขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) ในการปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามทีป่ ระกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การกำ�หนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตาม
กฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2557 กำ�หนด
ข้อมูล รูปภาพ ตลอดถึงรายละเอียดต่างๆที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ผู้จัดทำ�ต้องขอขอบพระคุณ ท่านผู้รู้
ต่างๆ และร้านขายยา ที่ให้ความอนุเคราะห์จนกระทั่งจัดทำ�สำ�เร็จเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้รับอนุญาตฯ เภสัชกร
และผูส้ นใจทัว่ ไป ทัง้ นีห้ ากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด ทางผูจ้ ดั ทำ�ต้องกราบขออภัยมา ณ ทีน่ ้ี หรือหากจะมีขอ้ เสนอแนะ
เพิ่มเติมประการใด ทางผู้จัดทำ�ก็ยินดีรับด้วยความขอบคุณยิ่ง
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แนวทางการดำ�เนินการของ
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1)

เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การกำ�หนดเกี่ยวกับ สถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติ
ทางเภสัชกรรมชุมชนในร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2557
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ข้อกำ�หนดตามประกาศฯ
1.หมวดสถานที่
1.1 สถานทีข
่ ายยาแผนปัจจุบน
ั ต้องมีพน
้ื ทีข
่ ายให้ค�ำ ปรึกษาและแนะนำ�การใช้ยาติดต่อกัน
ขนาดไม่นอ
้ ยกว่า 8 ตารางเมตร ทัง
้ นีไ้ ม่รวมถึงพืน
้ ทีเ่ ก็บสำ�รองยา โดยความยาวของ
ด้านที่สั้นที่สุดของพื้นที่ ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• ขนาดพืน้ ทีข่ องร้านขายยาควรมีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สำ�หรับการเข้าปฏิบตั งิ านได้อย่างสะดวก ของเภสัชกร และ
พนักงานร้านยา (ผู้ช่วยเภสัชกร)ตลอดถึงผู้มารับบริการ
• มีการจัดแบ่งแยก “ยาอันตราย” และ “ยาควบคุมพิเศษ” ให้อยู่เฉพาะในส่วนของ “พื้นที่ให้บริการโดยเภสัชกร”
(Pharmacist-service area) พร้อมทั้งมีป้ายระบุ “พื้นที่ให้บริการโดยเภสัชกร” และสงวนพื้นที่ส่วนนี้ไม่ให้ผู้มารับ
บริการเข้าถึงยาในบริเวณนี้ (เภสัชกรเป็นผู้ควบคุมการส่งมอบยาเท่านั้น)
• “พื้นที่สำ�หรับให้คำ�ปรึกษาด้านยา” (Counseling area) ต้องอยู่ติดต่อกับ “พื้นที่ให้บริการโดยเภสัชกร” (Pharmacistservice area)
• “พื้นที่ให้บริการโดยเภสัชกร” (Pharmacist-service area) และ “พื้นที่สำ�หรับให้คำ�ปรึกษาด้านยา” (Counseling area)
ขนาดของพืน้ ทีร่ วมกันต้องไม่นอ้ ยกว่า 8 ตารางเมตร โดยด้านทีส่ นั้ ทีส่ ดุ ของพืน้ ทีต่ อ้ งไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร ทัง้ นีแ้ ผนผัง
การจัดพื้นที่อาจแสดงได้ดังภาพ
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1.หมวดสถานที่

รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ
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1.หมวดสถานที่

รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• กรณีทมี่ ผี ลิตภัณฑ์ส�ำ หรับให้ลกู ค้าสามารถเลือกซือ้ ได้ดว้ ยตนเอง (Self-service area) เช่น วัสดุอปุ กรณ์ทางการแพทย์
นมผงสำ�หรับเด็ก เครื่องสำ�อาง ของใช้เพื่อสุขอนามัยส่วนตัว เป็นต้น และประสงค์ที่จะให้ผู้มารับบริการสามารถ
เลือกซือ้ ได้ดว้ ยตนเอง จะต้องจัดให้มบี ริเวณเฉพาะแยกจาก “พืน้ ทีใ่ ห้บริการโดยเภสัชกร” (Pharmacist-service area)
และ “พื้นที่สำ�หรับให้คำ�ปรึกษาด้านยา” (Counseling area)

1. หมวดสถานที่
1.2 หากมีพื้นที่เก็บสำ�รองยาเป็นการเฉพาะ ต้องมีพื้นที่เพียงพอ เก็บอย่างเป็นระเบียบ
เหมาะสม และไม่วางยาสัมผัสกับพื้นโดยตรง
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• หากมีการสำ�รองยาจำ�นวนมาก จะต้องมีบริเวณเฉพาะสำ�หรับการจัดเก็บ โดยแยกออกจากยาสำ�หรับขายหน้าร้าน
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รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• กรณีมียาสำ�รองไม่มาก อาจใช้พื้นที่ส่วนหน้าร้านในการจัดเก็บ ซึ่งอาจเป็นบริเวณส่วนตู้ทึบในส่วนหน้าร้าน หรือ
ลิ้นชัก หลังตู้ (ส่วนที่อยู่ด้านบนของตู้) และส่วนล่างสุดของชั้นวางยา ทั้งนี้ต้องเป็นไปโดยเหมาะสม และสามารถ
แบ่งแยกชัดเจนได้ระหว่างยาที่พร้อมสำ�หรับขายหน้าร้าน และยาสำ�รอง (stock) พร้อมทั้งมีป้ายแสดงชัดเจนว่าเป็น
“พื้นที่เก็บสำ�รองยา (Stock)”
ตู้หน้าร้านชั้นบนสุดติดเพดาน

• ไม่ควรเก็บยาสำ�รองไว้ดา้ นหลังชัน้ วางยาสำ�หรับขายบนชัน้ เพือ่ ป้องกันการสับสนระหว่างยาสำ�รอง กับยาสำ�หรับขาย

• พื้นที่เก็บสำ�รองยาต้องเป็นไปตาม “ข้อกำ�หนดสำ�หรับการจัดเก็บยา” ของยาแต่ละประเภท ทั้งนี้ สำ�หรับยาทั่วๆ ไป
อุณหภูมิในการจัดเก็บต้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ยาตู้เย็นควรมีการเก็บไว้ในอุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส
ยาที่จัดเก็บต้องไม่สัมผัสกับแสงแดด ความร้อน และไม่ควร
ยาหยอดตาที่มี Chloramphenicol เป็นส่วนประกอบ
อยูใ่ กล้แหล่งทีจ่ ะก่อให้เกิดความชืน้ เช่น ไม้ถพู นื้ ตูป้ ลา หรือ ควรเก็บรักษาในตู้เย็น (อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส)
หน้าห้องน้ำ� เป็นต้น
ไม่ใช่ stock ที่อุณหภูมิห้อง (ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส)
• “พืน้ ทีเ่ ก็บสำ�รองยา (Stock)” ควรมีขนาดของพืน้ ทีเ่ พียงพอที่ เช่นยาทั่วไป
จะจัดเก็บยาให้เป็นระเบียบ ไม่ก่อให้เกิดความสับสนในการ
จัดวางยา
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• พืน้ ทีเ่ ก็บสำ�รองยา หากเป็นพืน้ ทีเ่ ฉพาะแยกออกจากส่วนขายยาหน้าร้าน ควรมีชนั้ หรือตูเ้ พือ่ จัดเก็บยาสำ�รอง หรือ
ควรมีอุปกรณ์รองรับยา หรือพาเลท (Palette) เพื่อไม่ให้ยาสัมผัสกับพื้นโดยตรง โดยพาเลทที่ใช้ควรทำ�จากพลาสติก
หรือไม้เนื้อแข็ง หรือโลหะปลอดสนิม ไม่ควรเป็นพาเลทที่ทำ�จากไม้เนื้ออ่อน หรือใช้กระดาษลัง หรือโฟมรองพื้น
แทนพาเลท เนื่องที่มีโอกาสเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงกัดแทะ เกิดการสะสมของความชื้น หรือเชื้อรา แตกยุ่ยได้ง่าย

1. หมวดสถานที่
1.3 บริเวณสำ�หรับให้ค�ำ ปรึกษา และแนะนำ�การใช้ยา ต้องเป็นสัดส่วนแยกออกจากบริเวณ
อื่นอย่างชัดเจน มีพื้นที่พอสำ�หรับการให้คำ�ปรึกษาและการจัดเก็บประวัติ รวมทั้งจัด
ให้มีโต๊ะเก้าอี้สำ�หรับเภสัชกร และผู้มารับคำ�ปรึกษาอยู่ในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งมี
ป้ายแสดงชัดเจน
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• บริเวณสำ�หรับ “พืน้ ทีส่ �ำ หรับให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�ด้านยา” (Counseling area) ควรจัดเป็นโต๊ะ และเก้าอี้ อย่างน้อย 2 ตัว
ที่สะดวกต่อการนั่งพูดคุยและคำ�นึงถึงผู้สูงอายุที่จะสามารถนั่งได้ง่าย พร้อมมีป้ายภาษาไทยแสดง
• โต๊ะให้ค�ำ ปรึกษา มีพนื้ ทีบ่ นโต๊ะทีเ่ พียงพอสำ�หรับจัดวางสิง่ สนับสนุนต่างๆ ในขณะทีใ่ ห้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�ด้านยา เช่น
เอกสาร แฟ้มประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ เป็นต้น
• ตำ�แหน่งของ “พื้นที่สำ�หรับให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ด้านยา” (Counseling area) ควรจัดเป็นสัดส่วน และตั้งในบริเวณที่
สามารถรักษาความลับของผู้ป่วยได้ในระดับหนึ่ง โดยพิจารณาจากเสียงขณะที่มีการพูดคุยให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�กับ
การได้ยินของลูกค้ารายอื่นที่มารับบริการ ไม่แนะนำ�กรณีจัดทำ�เป็นห้องทึบหรือส่วนหลังร้าน ควรเป็นพื้นที่เปิดเผย
โปร่งใส ในการให้บริการ
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• “พืน้ ทีส่ �ำ หรับให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�ด้านยา” (Counseling area) จะต้องเป็นพืน้ ทีท่ ตี่ ดิ ต่อกับ “พืน้ ทีใ่ ห้บริการโดยเภสัชกร”
(Pharmacist-service area) กรณีที่ร้านขายยาที่มีเภสัชกรอย่างน้อย 2 คนเป็นผู้ปฏิบัติการในเวลาเดียวกัน อาจจัด
ให้มี “พื้นที่สำ�หรับให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ด้านยา” (Counseling area) ในบริเวณใกล้ๆ กับ “พื้นที่ให้บริการโดยเภสัชกร”
(Pharmacist-service area) ได้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับของผู้ป่วย แต่จะต้องจัดให้มีเภสัชกรผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการอย่างน้อย 1 คน ที่คอยควบคุมดูแล “พื้นที่สำ�หรับให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ด้านยา” (Counseling area) นั้น
เป็นการเฉพาะ
1. หมวดสถานที่
1.4 สถานทีข
่ ายยาต้องมีความมัน
่ คง มีทะเบียนบ้านทีอ
่ อกให้โดยส่วนราชการทีเ่ กีย
่ วข้อง
ในกรณีที่เป็นอาคารชุด ต้องมีพื้นที่อนุญาตให้ประกอบกิจการ ไม่ใช่ที่พักอาศัย
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• สถานที่ขายยาจะต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับบริการได้โดยสะดวก กรณีอาคารชุดจะต้อง
ตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางซึ่งจัดเตรียมไว้สำ�หรับประกอบกิจการค้า ไม่ใช่พื้นที่ส่วนบุคคล
• มีทะเบียนบ้าน (สามารถระบุเลขที่รหัสประจำ�บ้านได้) ที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ
1. หมวดสถานที่
1.5 สถานทีข
่ ายยาต้องมีความแข็งแกร่งก่อสร้างด้วยวัสดุทค
่ี งทนถาวรเป็นสัดส่วนชัดเจน
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• ตัวอาคารสร้างด้วยวัสดุที่มั่งคงถาวร มีความแข็งแรง
• มีความเป็นสัดส่วนจากสิ่งแวดล้อม กรณีเป็นพื้นที่เช่าในอาคาร ต้องมีการกำ�หนด
ขอบเขตบริเวณทีช่ ดั เจน โดยจะต้องมีอย่างน้อยด้านหนึง่ ของร้านทีต่ ดิ กับผนังอาคาร
หรือมีฉากกำ�แพง/ตูท้ รงสูงทีย่ ดึ ตรึงกับพืน้ แทนผนังกัน้ ไม่สามารถขยับเขยือ้ นได้งา่ ย
และจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร

ใช้ตู้ทรงสูงยึดตรึงกับพื้นแทนผนัง
สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร
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1. หมวดสถานที่
1.6 สถานทีข
่ ายยาต้องถูกสุขลักษณะ สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการควบคุมป้องกัน
สัตว์แมลงรบกวน ไม่มีสัตว์เลี้ยงในบริเวณขายยา และอากาศถ่ายเทสะดวก
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• ปริมาณยาในร้านทีจ่ ดั เรียงมีความเหมาะสมกับขนาดของพืน้ ที่ ไม่มาก
จนเกินไปจนทำ�ให้ดูรก ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
• สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการทำ�ความสะอาดสม่ำ�เสมอ
• ไม่มีการวางของใช้อุปกรณ์ หรือสิ่งของบนทางเดินของผู้มารับบริการ
• ไม่มสี ตั ว์เลีย้ งในบริเวณทีข่ ายยา ไม่วา่ จะเป็นสุนขั แมว กระต่าย ปลาตู้
นก เป็นต้น

1. หมวดสถานที่
1.7 สถานทีข
่ ายยาต้องมีสภาพเหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพยา โดยในพืน
้ ทีข
่ ายยาและ
เก็บสำ�รองยา ต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดี แห้ง สามารถควบคุมอุณหภูมิให้ไม่เกิน
30 องศาเซลเซียส และสามารถป้องกันแสงแดดไม่ให้ส่องโดยตรงถึงผลิตภัณฑ์ยา
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• มีเทอร์โมมิเตอร์สำ�หรับตรวจวัดอุณหภูมิ ในบริเวณต่อไปนี้
-- พื้นที่ขายยาหน้าร้าน (ติดตั้งในบริเวณที่มีความเสี่ยงที่จะมีอุณหภูมิสูงสุด)
-- พื้นที่เก็บยาสำ�รอง (Stock) (ติดตั้งในบริเวณที่มีความเสี่ยงที่จะมีอุณหภูมิสูงสุด)
-- พื้นที่เก็บยาภายในตู้เย็น (ภายในกล่องพลาสติกสำ�หรับเก็บยาตู้เย็น) (กรณีเป็น
ตูเ้ ย็นทีอ่ อกแบบมาสำ�หรับเก็บรักษายาโดยเฉพาะ อาจใช้การอ้างอิงอุณหภูมทิ แี่ สดง
โดยตูเ้ ย็นได้ แต่ทงั้ นีค้ วรมีกระบวนการทวนสอบ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าจะสามารถสะท้อน
ได้ถึงอุณหภูมิที่แท้จริง ณ สภาพที่จัดเก็บจริง
• มีการบันทึกอุณหภูมิอย่างสม่ำ�เสมออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง โดยเลือกบันทึกในช่วง
เวลาที่คาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดของวัน
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รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• ผลการตรวจวัดอุณหภูมิ หากไม่เป็นไปตามที่กำ�หนด คือ 30 องศาเซลเซียส สำ�หรับ
พื้นที่ขายยาหน้าร้าน และพื้นที่เก็บยาสำ�รอง (Stock) และ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส
สำ�หรับพื้นที่เก็บยาภายในตู้เย็น (ภายในกล่องพลาสติกสำ�หรับเก็บยา) จะต้องมี
บันทึกการแก้ไขและตรวจวัดซ้ำ�
• แสงแดดไม่กระทบผลิตภัณฑ์ยาใดๆ ภายในร้าน และส่วนเก็บสำ�รองยา ทั้งนี้ หากมี
แสงแดดส่องกระทบ จะต้องมีการป้องกันเพือ่ ไม่ให้แสงแดดส่อง เช่น ม่าน มูล่ ี่ กันสาด
เป็นต้น
• ไม่มีแหล่งที่ก่อให้เกิดความชื้นในบริเวณที่จัดเก็บยา เช่น ตู้ปลา แอร์น้ำ� พัดลมไอน้ำ�
ถังไม้ถูพื้น หน้าห้องน้ำ� อ่างล้างจาน เป็นต้น
• พืน้ ทีข่ ายยาหน้าร้านห้ามวางยาสัมผัสกับพืน้ โดยตรง กรณีจ�ำ เป็นแนะนำ�ให้ใช้พาเลท
ที่ทำ�จากพลาสติก หรือไม้เนื้อแข็ง หรือโลหะปลอดสนิม รองพื้นก่อนจัดวางยา

1. หมวดสถานที่
1.8 สถานที่ขายยาต้องมีแสงสว่างเพียงพอในการอ่านเอกสาร อ่านฉลากผลิตภัณฑ์ยา
และป้ายแสดงต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• แสงสว่างต้องเพียงพอเหมาะสมที่จะสามารถอ่าน
ฉลากยาที่มีขนาดเล็กได้
• ควรเป็นแสงสีขาว (Daylight) เพื่อให้สามารถสังเกต
ความผิดปกติของยาได้ เช่น กรณีการเสื่อมสภาพ
ของยา หรือยาทีม่ รี ปู ร่างลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือ
อักษรบนเม็ดยา
• การติดตั้งหลอดไฟ จะต้องไม่ใกล้กับบริเวณที่จัดวางยามากเกินไปจนความร้อนจากหลอดไฟอาจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพยา
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1. หมวดสถานที่
1.9 บริเวณจัดวางยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษในพื้นที่ร้านขายยา จะต้อง
1.9.1 มีพน
ื้ ทีเ่ พียงพอในการจัดวางยาแยกตามประเภทของยา และสามารถติดป้าย
แสดงประเภทของยาได้ชัดเจนตามหลักวิชาการ
1.9.2 จัดให้มีวัสดุทึบ ใช้ปิดบังบริเวณที่จัดวางยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษสำ�หรับ
ปิดในเวลาที่เภสัชกรหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ และจัดให้มี
ป้ายแจ้งให้ผู้มารับบริการทราบว่าเภสัชหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่อยู่
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• ยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษ จะต้องจัดแยกจากยาอืน่ ๆ และจัดเรียงใน“พืน้ ทีใ่ ห้บริการโดยเภสัชกร”(Pharmacistservice area) ซึ่งการจัดสัดส่วนพื้นที่ดังกล่าวจะต้องป้องกันไม่ให้ผู้มารับบริการเข้าถึง ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ
หรือยาที่ต้องควบคุมการจ่ายโดยเภสัชกรได้ (เภสัชกรเป็นผู้ควบคุมการส่งมอบยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ)
• มีป้ายแสดงหมวดหมู่ยา เป็นประเภทต่างๆ ตามหมวดหมู่ทางเภสัชวิทยา โดยอาจอ้างอิงจากบัญชียาหลักแห่งชาติ
เช่น
-- กลุ่มยาระบบทางเดินอาหาร (Gastro-intestinal system)
-- กลุ่มยาระบบหัวใจและหลอดเลือด
(Cardiovascular system)
-- กลุ่มยาระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system)
-- กลุ่มยาระบบประสาทส่วนกลาง
(Central nervous system)
-- กลุ่มยาที่รักษาการติดเชื้อ (Infections)
-- กลุ่มยาระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine system)
-- กลุ่มยาสำ�หรับสตรีมีครรภ์ นรีเวช (Obstetrics,
Gynaecology)
-- กลุ่มยาที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ
(Urinary-tract disorders)
-- กลุ่มยามะเร็ง และยากดระบบภูมิคุ้มกัน
(Malignant disease and Immunosuppression)
-- กลุ่มวิตามิน และเกลือแร่ (Vitamins and Minerals)
-- กลุ่มยาโรคระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ (Musculoskeletal and joint disease)
-- กลุ่มยาตา หู จมูก คอ และช่องปาก (Eye Ear Nose Oropharynx and Oral cavity preparations)
-- กลุ่มยาผิวหนัง (Skin preparations)
เป็นต้น

13

รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

•
•

•

•

หรือ อาจแบ่งเป็นกลุ่มยาหลักๆ ของยาภายในร้าน เช่น
-- ยาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
-- ยาปฏิชีวนะ
-- ยาฆ่าเชื้อรา
-- ยาต้านไวรัส
-- ยาถ่ายพยาธิ
-- ยาคุมกำ�เนิด
-- ยาแก้ปวด ลดไข้
-- ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร
-- ยาระบาย
-- ยาแก้ไอ/ยาขับเสมหะ
-- ยาแก้แพ้/คัน/ลดน้ำ�มูก
-- ยาแก้เมารถ คลื่นไส้ อาเจียน
-- ยาหยอดตา/หยอดหู
-- วิตามิน และเกลือแร่
-- ยาน้ำ�เชื่อมสำ�หรับเด็ก
-- ยาใช้ภายนอก
เป็นต้น
ทัง้ นีก้ ารชีบ้ ง่ “ตำ�แหน่งสำ�หรับจัดวาง” นอกจากจะเป็นการจัดระเบียบของยาภายในร้านแล้ว ยังเป็นการป้องกันความ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากยาที่มีรูปพ้อง เสียงคล้าย (Look Alike Sound Alike Drugs (LASA Drug)) ได้
มีวัสดุทึบที่ใช้ปิดบังพื้นที่ส่วนที่จัดวางยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ ซึ่งอยู่ใน “พื้นที่ให้บริการโดยเภสัชกร”
(Pharmacist-service area) โดยอาจใช้ม่าน ผ้าใบ ฉากกั้น หรือวัสดุอื่นใดที่มีความเหมาะสมในการปิดบังส่วนที่เป็น
“ยาอันตราย” และ “ยาควบคุมพิเศษ”
มีระเบียบ ข้อบังคับของร้านทีจ่ ะป้องกันไม่ให้
มีการขายยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ
ขณะที่ไม่มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติการ
มี ก ารแสดงข้ อ ความภาษาไทยแจ้ง ต่อ ผู้มา
รั บ บริ ก ารว่ า “เภสั ช กรไม่ อ ยู่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ไม่สามารถขายยาบริเวณนี้ได้” หรือข้อความ
อื่นในทำ�นองเดียวกัน โดยสามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจนจากหน้าร้าน
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2. หมวดอุปกรณ์
2.1 ตูเ้ ย็นจำ�นวน 1 เครือ
่ ง (เฉพาะกรณีมย
ี าทีต
่ อ
้ งเก็บรักษาในอุณหภูมท
ิ ต
ี่ �่ำ กว่าอุณหภูมิ
ห้อง) ในสภาพที่ใช้งานได้ตามมาตรฐาน มีพื้นที่เพียงพอสำ�หรับการจัดเก็บยาแต่ละ
ชนิดเป็นสัดส่วนเฉพาะ ไม่ใช้เก็บของปะปนกับสิ่งของอื่น
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• ตู้เย็นอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน
• กรณีไม่ใช่ตู้เย็นที่ออกแบบมาสำ�หรับจัดเก็บยา หรือเวชภัณฑ์เป็นการเฉพาะ (ซึ่งมีระบบในการควบคุมอุณหภูมิและ
ความชืน้ ) จะต้องมีกล่องพลาสติกปิดฝาปิดมิดชิดสำ�หรับใส่ยาก่อนจัดวางในตูเ้ ย็น (ไม่วางยาบนชัน้ ของตูเ้ ย็นโดยตรง)
และเทอร์โมมิเตอร์ใส่ในกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดมิดชิดนั้น (เทอร์โมมิเตอร์ควรจัดวางในลักษณะที่สามารถอ่านค่า
อุณหภูมิได้โดยไม่ต้องเปิดฝากล่องพลาสติก)
• ก่อนบรรจุยาลงในกล่องพลาสติกปิดฝาปิดมิดชิด ควรมีการห่อยา หรือเวชภัณฑ์ด้วยพลาสติกใส หรือซองซิปใส
ก่อนเก็บบรรจุในกล่องพลาสติก เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอันจะส่งผลให้เกิดความชื้นเกิดขึ้นบน
ผลิตภัณฑ์ยา
• กรณีทไี่ ม่ได้เป็นตูเ้ ย็นสำ�หรับเก็บยาและเวชภัณฑ์เพียงอย่างเดียว ควรจัดให้มพี นื้ ทีอ่ ย่างน้อย 1 ชัน้ วาง (ทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ
อยู่ในช่วง 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส) สำ�หรับจัดวางกล่องพลาสติกใส่ยาข้างต้น (เพื่อเป็นสัดส่วนเฉพาะไม่ปะปนกับ
สิ่งของอื่นในตู้เย็น)
• อุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บยาในตู้เย็นให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของยานั้นๆ ทั้งนี้ สำ�หรับยาที่ระบุให้ “เก็บในตู้เย็น”
หมายถึง การเก็บในช่วงอุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส
• กรณีที่เป็นตู้เย็นที่ต้องมีการละลายน้ำ�แข็งที่เกาะบนแผงความเย็น จะต้องมีการละลายน้ำ�แข็งเป็นระยะ เพื่อช่วย
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำ�หนด โดยต้องระวังไม่ให้เกิดความเสียหายต่อยาที่เก็บในตู้เย็น

มีการละลายน้ำ�แข็งเป็นระยะ (ถ้ามี)
ไม่จัดวางปะปนกับสิ่งอื่นๆ ภายในตู้เย็น
ควรมีกล่องเฉพาะสำ�หรับใส่ยา
และมีเทอร์โมมิเตอร์ในกล่อง
เพื่อบ่งชี้ถึงอุณหภูมิภายในกล่อง
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2. หมวดอุปกรณ์
2.2 ถาดนับเม็ดยาอย่างน้อย 2 ถาดในสภาพทีใ่ ช้งานได้ดี และกรณีทต
ี่ อ
้ งมีการแบ่งบรรจุ
ยากลุม
่ เพนนิซล
ิ น
ิ หรือยากลุม
่ ต้านการอักเสบชนิดทีไ่ ม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ทัง
้ นี้
อุปกรณ์นับเม็ดยาในกลุ่มเพนนิซิลิน หรือยากลุ่มซัลโฟนาไมด์ หรือยากลุ่มต้านการ
อักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ให้แยกให้เด็ดขาดจากยากลุ่มอื่นๆ
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• ถาดนับเม็ดยาอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
• กรณีท่มี ีการนับเม็ดเพื่อแบ่งจ่ายยาเหล่านี้
-- ยากลุ่มเพนนิซิลิน
-- ยากลุ่มซัลโฟนาไมด์
-- ยากลุ่มต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
-- ยาในกลุ่มที่พบการแพ้ยา/สงสัยการแพ้ยา เกิดขึ้นบ่อยในพื้นที่
จะต้องมีอุปกรณ์นับเม็ดยา (ถาด/ไม้นับยา/ช้อนตักยา) เป็นการเฉพาะ และมีการระบุชัดเจนทั้งถาด และอุปกรณ์
นับยา (แนะนำ�ให้ติดป้ายระบุที่ถาดนับยา และที่ด้ามอุปกรณ์สำ�หรับนับยา (ตามภาพ)) และให้แยกใช้เด็ดขาดจาก
ยากลุ่มอื่นๆ มีการทำ�ความสะอาดถาดและอุปกรณ์นับยาสม่ำ�เสมอ ตลอดถึงมีการจัดเก็บอุปกรณ์นับเม็ดยา และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำ�นึงถึงการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนข้าม (Cross contamination)
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2. หมวดอุปกรณ์
2.3 เครื่องวัดความดันโลหิต (ชนิดอัตโนมัติ) จำ�นวน 1 เครื่อง ในสภาพที่ใช้งานได้ตาม
มาตรฐาน
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• เครื่องวัดความดันโลหิต (ชนิดอัตโนมัติ) อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
ตามมาตรฐาน
• จัดเก็บให้สามารถหยิบใช้ได้โดยสะดวกใกล้กบั หรืออยูใ่ น “พืน้ ทีส่ �ำ หรับ
ให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�ด้านยา” (Counseling area)
• ควรมีการเตรียมผู้ป่วยก่อนวัดความดันโลหิต
• ทำ�การวัดความดันโลหิตขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่ง
2. หมวดอุปกรณ์
2.4 เครื่องชั่งน้ำ�หนักสำ�หรับผู้มารับบริการจำ�นวน 1 เครื่อง ในสภาพการใช้งานได้ดี
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• เครื่องชั่งน้ำ�หนักสำ�หรับผู้มารับบริการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
• ใช้ได้ทั้งระบบดิจิตอล และแบบเข็มชี้
• ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของค่าน้ำ�หนักที่ได้

2. หมวดอุปกรณ์
2.5 มีอุปกรณ์ที่วัดส่วนสูงสำ�หรับผู้มารับบริการจำ�นวน 1 เครื่องในสภาพที่ใช้งานได้ดี
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• อุปกรณ์ที่วัดส่วนสูงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
• ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่วัดได้หลังจากติดตั้งเสร็จในครั้งแรก
(โดยอาจใช้ตลับเมตรในการเปรียบเทียบ)
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2. หมวดอุปกรณ์
2.6 อุปกรณ์สำ�หรับดับเพลิงจำ�นวน 1 เครื่อง ในสภาพที่สามารถพร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่ในบริเวณสถานที่เก็บยา
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสามารถเข้าถึงง่ายจำ�นวน 1 เครื่อง ต่อพื้นที่สถานบริการไม่เกิน 200 ตร.ม. (ขนาดบรรจุ
รายละเอี
ยดสิ
่ควรดำ
ไม่น้อยกว่
า 4่งกิทีโลกรั
ม) �เนินการ
• การติดตั้ง ให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 150 เซนติเมตร หรือหากจะวางกับพื้น ควรมี
การยึดติดกับผนัง เพื่อไม่ให้ล้มโดยง่าย และกำ�หนดขอบเขตโดยรอบชัดเจนอย่างน้อย 30 เซนติเมตร ป้องกันการ
วางสิ่งของกีดขวางและเพื่อความสะดวกในการหยิบใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
• อาจไม่มีก็ได้ กรณีที่ร้านขายยาตั้งอยู่ในอาคารสำ�นักงาน อาคารห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ซึ่งใช้การอ้างอิงถึงระบบ
ในการป้องกันอัคคีภัยของสถานที่ที่มีกฎหมายอื่นควบคุมกำ�กับอยู่แล้ว เช่น
-- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (กฎกระทรวงกำ�หนดประเภท และระบบความปลอดภัยของอาคารที่
ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ.2555)
-- พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน พ.ศ.2554 (กฎกระทรวงกำ�หนด
มาตรฐาน แบะดำ�เนินการด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555)
-- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน
พ.ศ.2552)

จัดวางให้สามารถหยิบได้โดยสะดวก

ติดตั้งสูงจากพื้นไม่เกิน
150 เซนติเมตร
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3. หมวดวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (บุคลากร)
3.1 เภสัชกรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการให้การบริการทางเภสัชกรรมชุมชน
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• เภสัชกรมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ
• ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
• เภสัชกรมีการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการจัดการศึกษา
ต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2558
3.2 พนักงานร้านยา ต้องมีความรูเ้ กีย
่ วกับกฎหมายยาและงานทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมายจนสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีและผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• ผ่านการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่จะปฏิบัติตามกฎหมายด้านยาที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านการอบรม
รายละเอี
วรดำ�เนินการ
ในหลักสูยตดสิ
รที่ส่งำ�ทีนั่คกงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็
นชอบ
• มีการกำ�หนดขอบเขตหน้าทีท่ ชี่ ดั เจน โดยไม่มกี ารส่งมอบยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ ให้แก่ผมู้ ารับบริการ
โดยตรง
3.3 เภสัชกรจะต้องแต่งกายด้วยเสื้อกาวน์สีขาว ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสภา
เภสัชกรรม และแสดงตนว่าเป็นเภสัชกร ทั้งนี้เป็นไปตามสมควร เหมาะสมแก่ฐานะ และ
ศักดิศ
์ รีแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม แสดงตนให้แตกต่างจากพนักงานร้านยาและบุคลากร
อื่นภายในร้าน
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• เภสัชกรผู้ให้บริการมีการแสดงตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้ผู้มา
รายละเอี
ดสิ่งที่ควรดำ�เนิานงชั
การ
รับบริกยารสามารถทราบอย่
ดเจนโดยเกณฑ์พิจารณาจากองค์ประกอบ
3 ข้อ ดังนี้
-- เสื้อกาวน์ขาว
-- ตราสัญลักษณ์สภาเภสัชกรรมบนเสื้อกาวน์
-- สัญลักษณ์หรือป้ายบนเสื้อกาวน์ที่แสดงตนว่าเป็นเภสัชกร
• การแต่งกายต้องไม่ทำ�ให้ผู้มารับบริการเกิดความสับสน ระหว่างเภสัชกรและ
พนักงานร้านยา ตลอดถึงบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
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3. หมวดวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (บุคลากร)
3.4 การแต่งกายพนักงานร้านยาและบุคลากรอืน
่ ภายในร้านขายยา ต้องใส่สเี สือ
้ ป้ายแสดง
ตน ไม่สื่อไปในทางที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเภสัชกร
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• ไม่ใส่เสื้อกาวน์ขาวที่สื่อไปในทางที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเภสัชกร
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ
• สัญลักษณ์ หรือป้ายบนเสื้อหรือเครื่องแบบ ที่แสดงตนว่าเป็น “พนักงานร้านยา” หรือ “บุคคลากรอื่น” เช่น พนักงาน
แนะนำ�สินค้า
• ผู้มารับบริการร้านยา สามารถแยกแยะได้ระหว่างเภสัชกร และบุคคลที่ไม่ใช่เภสัชกร
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3. หมวดวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (บุคลากร)
3.5 มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกร พนักงานร้านยา และ
บุคลากรอื่นภายในร้านขายยาในการให้บริการไว้อย่างชัดเจน โดยคำ�นึงถึงความถูก
ต้องตามกฎหมายว่าด้วยยาและกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ต้องอยู่ตลอดเวลาที่ร้านเปิดทำ�การ
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ
• มีข้อกำ�หนดการปฏิบัติงานเพื่อแสดงบทบาทเภสัชกร และผู้ช่วยเภสัชกร
เป็นลายลักษณ์อักษร และถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยยา
• พนักงานร้านยา (หรือผูช้ ว่ ยเภสัชกร) มีความเข้าใจทีส่ อดคล้องกับข้อกำ�หนด
ข้างต้นและปฏิบตั งิ านภายใต้การกำ�กับดูแลของเภสัชกรผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
• พนักงานร้านยา หรือผูช้ ว่ ยเภสัชกร มีความรู้ ความเข้าใจในกรอบการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกฎหมาย

3. หมวดวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (การควบคุมคุณภาพยา)
4.1 ต้องมีการคัดเลือกยา และจัดหายาจากผู้ผลิต ผู้นำ�เข้า ผู้จำ�หน่ายที่ถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยยา และมีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วธ
ิ ก
ี ารทีด
่ ใี นการผลิต จัดเก็บ และ
การขนส่ง
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• ภายในร้านจะต้องไม่มี “ยาทีไ่ ม่มที ะเบียนตำ�รับยา” เช่น ยาลักลอบนำ�เข้า ยาแผนโบราณทีไ่ ม่ได้ขนึ้ ทะเบียนตำ�รับยา
เป็นต้น
• แนวทางการพิจารณา “แหล่งจัดซื้อยาที่มีมาตรฐาน” คือ
-- ซื้อจากผู้ผลิต ผู้นำ�เข้า ผู้ขายยาที่มีใบอนุญาตฯ ถูกต้องตามกฎหมาย
-- การซื้อยาจากโรงงานผลิตยาในประเทศโดยตรง
-- บริษัทนำ�เข้า ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน จาก อย.
-- ผูข้ ายส่งหรือผูแ้ ทนจำ�หน่ายทีไ่ ด้มาตรฐานร้านยาคุณภาพ หรือมาตรฐานวิธปี ฏิบตั ิ
ทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP) สำ�หรับร้านขายส่งยาแผนปัจจุบัน
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3. หมวดวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (การควบคุมคุณภาพยา)
4.2 ต้องมีการเก็บรักษายา ภายใต้สภาวะอุณหภูมท
ิ เ่ี หมาะสม หลีกเลีย
่ งแสงแดดเป็นไปตาม
หลักวิชาการ เพื่อให้ยานั้นคงคุณภาพที่ดี
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• เก็บยาในสภาวะของการจัดเก็บยา และอุณหภูมทิ สี่ อดคล้องตามทีร่ ะบุในฉลากและเอกสารกำ�กับยาตาม “ข้อกำ�หนด
สำ�หรับการจัดเก็บยา” ของยาแต่ละประเภท ทัง้ นี้ สำ�หรับยาทัว่ ๆ ไป อุณหภูมใิ นการจัดเก็บต้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
ยาตู้เย็นควรมีการเก็บไว้ในอุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส
• ยาที่จัดเก็บต้องไม่สัมผัสกับแสงแดด ความร้อน และไม่ควรอยู่ใกล้แหล่งที่จะก่อให้เกิดความชื้น เช่น ไม้ถูพื้น ตู้ปลา
หรือหน้าห้องน้ำ� เป็นต้น
• มีการบันทึกอุณหภูมิร้าน อุณหภูมิของยาที่จัดเก็บในพื้นที่สำ�รองยา (Stock) และอุณหภูมิของยาที่จัดเก็บในตู้เย็น
โดยบันทึกอุณหภูมิอย่างสม่ำ�เสมออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง โดยเลือกบันทึกในช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุด
ของวัน
• ผลการตรวจวัดอุณหภูมิ หากไม่เป็นไปตามทีก่ �ำ หนด คือ 30 องศาเซลเซียส สำ�หรับ พืน้ ทีข่ ายยาหน้าร้านและ พืน้ ที่
เก็บยาสำ�รอง (Stock) และ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส สำ�หรับพื้นที่เก็บยาภายในตู้เย็น (ภายในกล่องพลาสติกสำ�หรับ
เก็บยา) จะต้องมีบันทึกการแก้ไขและตรวจวัดซ้ำ�
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3. หมวดวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (การควบคุมคุณภาพยา)
4.3 ต้องมีระบบตรวจสอบยาทีห
่ มดอายุหรือเสือ
่ มคุณภาพทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ เพือ
่ ไม่ให้มไี ว้
ณ จุดจ่ายยา
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• ไม่พบยาหมดอายุ ณ จุดจ่ายยา
• ยาที่หมดอายุ ยาใกล้หมดอายุ ยารอเปลี่ยน/รอคืน มีการแยกจัดเก็บเฉพาะ และมีการป้องกันมิให้ถูกนำ�กลับ
มาขายอีก เช่น การใส่ตู้ล็อคกุญแจ หรือการใส่ในกล่องซึ่งมีการระบุชัดเจนว่าเป็นยาหมดอายุ ยารอเปลี่ยน/คืน
• มี “ระบบ FEFO (First Expire First Out)” เป็นการจัดยาและเวชภัณฑ์ที่รับเข้าใหม่ หรือยาที่มีอายุการใช้สั้นกว่า
(ยาที่จะหมดอายุก่อน) ไว้ด้านนอก หรือด้านขวา (ผู้หยิบจ่ายถนัดขวา) หรือด้านบน ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ายาที่มีอายุ
สั้นกว่าจะถูกหยิบจ่ายออกไปก่อนเสมอ
• มีระบบควบคุมยาหมดอายุทช่ี ดั เจนและมีประสิทธิภาพ (สามารถระบุยาทีจ่ ะหมดอายุในอีก 6 ถึง 8 เดือนข้างหน้าได้)
• “ระบบควบคุมยาหมดอายุ” จะต้องสามารถแสดงเป็นที่ประจักษ์ได้ถึงการตรวจพบ/การบ่งชี้ ว่ายาตัวใดใกล้จะหมด
อายุ ยกตัวอย่างเช่น
ʘʘ ระบบคอมพิวเตอร์ โดยการลงรายละเอียดชื่อยา ครั้งที่ผลิตวันหมดอายุ จำ�นวนรับในระบบคอมพิวเตอร์ที่
สามารถตรวจสอบได้และตรงกับจำ�นวนที่มีอยู่ในชั้นจัดวางหน้าร้าน และยาที่เก็บสำ�รอง (Stock)
		
การใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยกำ�กับติดตามการหมดอายุของยา ทัง้ นี้ สิง่ สำ�คัญคือ การตรวจสอบข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ กับยาทีม่ อี ยูบ่ นชัน้ ว่าสอดคล้องตรงกันหรือไม่ ทัง้ ปริมาณของยาทีค่ งอยูก่ บั วันหมดอายุของยานัน้ ๆ
ดังนั้น จึงต้องมีการใช้ “ระบบ FEFO (First Expire First Out)” ร่วมด้วยเสมอ และมีการตรวจสอบว่าตรงกับที่มี
บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ เป็นระยะๆ
ʘʘ ระบบสมุดบันทึกยาหมดอายุ อาจทำ�คล้ายๆ กับระบบสต๊อกการ์ด แต่ระบุชดั เจนขึน้ เพือ่ ให้เห็นวันหมดอายุของ
ร้านในภาพรวม ตัวอย่างตามตารางด้านล่าง
ชื่อยา

ตำ�แหน่งที่จัดวาง

ยาAAA
ยาBBB
ยาYYY
ยาZZZ

ตำ�แหน่งตู้ยาหลังเคาเตอร์คิดเงิน #1
ตำ�แหน่งตู้ยาหลังเคาเตอร์คิดเงิน #1
ตำ�แหน่งตู้ยาหลังเคาเตอร์คิดเงิน #2
ตำ�แหน่งตู้ยาหลังเคาเตอร์คิดเงิน #3

พ.ศ.2559 (2016)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

		
จากภาพ ยาAAA ที่จัดวางในตำ�แหน่งตู้ยาหลังเคาเตอร์คิดเงิน #1 จะหมดอายุในเดือนมกราคม 2559
มีจำ�นวน 1 ขวด หมดอายุในเดือนธันวาคม 2559 จำ�นวน 3 ขวด ยา YYY ที่จัดวางในตำ�แหน่งตู้ยาหลังเคาเตอร์
คิดเงิน #2 จะหมดอายุในเดือนมีนาคม 2559 มีจำ�นวน 5 ขวด หมดอายุในเดือนสิงหาคม 2559 จำ�นวน 5 ขวด
ʘʘ ระบบสต๊อกการ์ด (Stock Card) โดยการระบุยา และเดือน ปี และจำ�นวนทีจ่ ะหมดอายุของยาในชัน้ วางยานัน้ ๆ
ลงในบัตรกระดาษแข็ง และเมื่อมีการขายออกก็จะมีการตัดสต๊อก (Stock) ออกไป ตัวอย่างตามตารางด้านล่าง
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ชื่อยา (ตำ�แหน่งตู้ยา
หลังเคาเตอร์คิดเงิน #1)
ยาAAA
ยาBBB
ยาCCC
ยาDDD

ปี พ.ศ. ที่หมดอายุ / เดือน (จำ�นวนยาที่มีบนชั้น)
2559
2560
2561
2562
ม.ค.(1) ธ.ค.(3)
เม.ย.(5)
ก.ย.(5) ต.ค.(2)
พ.ค.(4)
ก.พ.(5)
		
มี.ค.(9)
มี.ค.(10)
มิ.ย.(6)
ม.ค.(5)

		
จากตาราง ยาAAA ทีจ่ ะหมดอายุในเดือนมกราคม 2559 มีจ�ำ นวน 1 ขวด หมดอายุในเดือนธันวาคม 2559
จำ�นวน 3 ขวด และเดือนเมษายน 2560 จำ�นวน 5 ขวด เป็นต้น ทั้งนี้จากข้างต้น หากตรวจพบว่ายารายการใด
ใกล้หมดอายุ (ช่วง 6-8 เดือน) จะต้องมีการจดบันทึกแยกออกมาต่างหากอีกครัง้ เพือ่ การตรวจสอบ กำ�กับ ติดตาม
อย่างใกล้ชิดต่อไป
รายการยาใกล้หมดอายุ
เดือน/ปี ที่หมดอายุ

ชื่อยา

จำ�นวน

หมายเหตุ

ม.ค. 59

ยาAAA

1

คืนบริษัทแล้ว

ก.พ. 59

ยาZZZ

3

มี.ค. 59

ยาYYY

5

ʘʘ ระบบแถบรหัสสี โดยใช้สติกเกอร์สีปิดที่กล่องยา หรือแผงยา เพื่อสื่อถึงปีที่หมดอายุตัวเลขในสติกเกอร์สื่อถึง
เดือนที่หมดอายุตัวอย่างตามภาพ

		
จากภาพ ยาBBB ที่จัดวางในตำ�แหน่ง ตู้ยาหลังเคาเตอร์คิดเงิน #1 จะหมดอายุในเดือนตุลาคม 2559
มีจำ�นวน 5 กล่อง หมดอายุในเดือนตุลาคม 2559 จำ�นวน 2 กล่อง ทั้งนี้ จากภาพจะเห็นถึงหลักการจัดเรียง
แบบ “ระบบ FEFO (First Expire First Out)” ด้วย โดยยาที่อายุสั้นกว่าจะถูกจัดวางด้านบนเพื่อให้ถูกหยิบจ่าย
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ออกไปก่อน อนึ่ง หากตรวจพบว่าใกล้หมดอายุ (ช่วง 6-8 เดือน) ควรจะต้องมีการจดบันทึกแยกออกมาต่างหาก
อีกครั้ง เพื่อการตรวจสอบ กำ�กับ ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป
ʘʘ ระบบอื่นๆ ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถชี้บ่งถึงยาที่จะหมดอายุได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 6-8 เดือน
• มีการนำ�ข้อมูลยาที่ใกล้จะหมดอายุ ที่จดบันทึกไว้ แจ้งให้บุคลากรในร้านทราบโดยทั่วถึงเพื่อการช่วยกันตรวจสอบ
ติดตามอย่างใกล้ชิด
• ควรกำ�หนดให้มีการตรวจสอบอายุของยาที่อยู่บริเวณพื้นที่การขาย และที่เก็บยาสำ�รอง ทุกเดือน หรือทุกวันที่.....
ของแต่ละเดือน
• มีการทวนสอบ “ระบบควบคุมยาหมดอายุ” โดยการสุ่มรายการยาทุกเดือน เพื่อตรวจสอบว่ารายการที่บันทึกไว้
กับยาที่วางบนชั้นหน้าร้าน/ส่วนของยาสำ�รอง (Stock) ว่าตรงกันหรือไม่
3. หมวดวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (การควบคุมคุณภาพยา)
4.4 ต้ อ งมี ร ะบบการส่ ง คื น หรื อ ทำ � ลายยาที่ ห มดอายุ หรื อ ยาเสื่ อ มคุ ณ ภาพให้ ชั ด เจน
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่เป็นปัญหากับสิง
่ แวดล้อม รวมถึงระบบการป้องกันการนำ�
ยาดังกล่าวไปจำ�หน่าย
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• มีบริเวณ หรือภาชนะเก็บยาหมดอายุหรือยาเสือ่ มคุณภาพ เพือ่ รอการส่งคืน/ทำ�ลาย พร้อมทำ�ป้ายแสดงชัดเจน เช่น
กล่องลัง หรือกล่องพลาสติกทีม่ กี ารปิดฝาแน่นหนาพร้อมเอกสารแนบกล่อง ทัง้ นี้ อาจพิจารณาให้มรี ะบบการป้องกัน
การเข้าถึงจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น การใส่ในตู้ที่มีกุญแจล็อค เป็นต้น
• กรณีที่ไม่สามารถส่งคืนได้ ให้จัดการในลักษณะ “ขยะมีพิษ หรือขยะอันตราย” เช่น
ʘʘ ยารูปแบบเม็ด และแคปซูล ก่อนทิ้งยาควรมีการทำ�ให้ยาเม็ดเหล่านั้นเสียสภาพก่อน หรือทำ�ให้ไม่สามารถนำ�มา
ใช้ตอ่ ได้อกี โดยการบด ตัดเม็ดยาหรือแคปซูลให้แตกละเอียดก่อน จากนัน้ จึงทำ�การผสมกับสารทีไ่ ม่ตอ้ งการ เช่น
ขี้เถ้า ดิน หลีกเลี่ยงการผสมกับเศษอาหาร เพื่อป้องกัน
สัตว์รับประทานเข้าไป แล้วตามด้วยการห่อกระดาษ
หรือถุงพลาสติกอีกชัน้ หนึง่ แล้วนำ�ไปทิง้ ถังขยะ โดยใส่ใน
ถุงขยะสีแดงระบุ “ขยะมีพิษ” เพื่อมีการนำ�ไปทำ�ลาย
อย่างถูกวิธีต่อไป
ʘʘ ยารูปแบบน้�ำ หากมีการสังเกตด้วยตาเปล่า แล้วพบว่ามี
การเปลี่ยนสี กลิ่น หรือมีตะกอน แสดงว่า ยาน้ำ�นั้น
เสือ่ มคุณภาพแล้ว ให้ท�ำ การทำ�ลายยานัน้ โดยเทยาออก
จากขวดให้ ห มด และอาจผสมกั บ สารที่ ไ ม่ ต้ อ งการ
ตามวิธีข้างต้น
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4.5 ต้องมีระบบการตรวจสอบคุณภาพยาคืนหรือยาเปลีย
่ นก่อนกลับมาจำ�หน่าย โดยคำ�นึง
ถึงประสิทธิภาพของยา และความปลอดภัยของผูใ้ ช้ยา
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• มีบันทึกรายการยาที่ส่งคืน หรือขอเปลี่ยน จากผู้ซื้อ
• บันทึกการตรวจสอบสภาพก่อนกลับเข้าคลังสินค้า โดยผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเป็นผู้ตรวจสอบ และลงนามในบันทึก
โดยอาจทำ�ดังตัวอย่าง
ว/ด/ป ที่ขอ ว/ด/ป ที่
เปลี่ยน/คืน ซื้อ

รายการยาที่
ลายมือชื่อ
จำ�นวน ครั้งที่ผลิต วันหมด สาเหตุที่ขอ ชื่อ-สกุล/โทรศัพท์
เปลี่ยน/คืน
ผู้มีหน้าที่
(หน่วย) (Lot.)
อายุ เปลี่ยนคืน ของผูท้ ี่ขอเปลี่ยน/คืน
(ชื่อยา/ความแรง)
ปฏิบัติการ

• เภสัชกรผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ าร พึงตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนทีจ่ ะรับเปลีย่ น/คืน เพือ่ กลับมาจำ�หน่ายใหม่ โดยคำ�นึง
ถึงความเสื่อมสภาพของยาจากการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้อง ชื่อยา เลขที่ของครั้งที่ผลิต (Lot.) วันหมดอายุ และจำ�นวนที่
จ่ายไป ตรงกับสิ่งที่ร้านยาได้ขายไป

4.6 ต้องจัดให้มร
ี ะบบเอกสารทีเ่ กีย
่ วข้องกับการจัดหา จัดการคลังสินค้าและการจำ�หน่าย
ให้ถก
ู ต้อง เป็นปัจจุบน
ั สามารถสืบย้อนได้
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• มีใบส่งของ บัญชีซื้อ บัญชีขายตามกฎหมายกำ�หนด ถูกต้อง (มีการลงลายมือชื่อที่ครบถ้วน) เป็นปัจจุบัน
• สุ่มรายการยา 5 รายการจากใบส่งของพิจารณาดูบัญชีซื้อ บัญชีขายต้องสอดคล้องกัน
• รายการบัญชีท่ตี ้องจัดทำ�
ʘʘ บัญชีซื้อยา (แบบ ข.ย.9)
ʘʘ บัญชีขายยาอันตรายเฉพาะรายการยาที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำ�หนด (แบบ ข.ย.11)
ʘʘ บัญชีขายยาควบคุมพิเศษ (แบบ ข.ย.10)
ʘʘ บัญชีขายยาตามใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
(แบบ ข.ย.12)
• รายงานการขายยาตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำ�หนด (แบบ ข.ย.13) (เฉพาะกรณีที่อยู่ในกลุ่มที่
ต้องส่งรายงานตามที่ อย.ประกาศฯ)
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ตัวอย่าง การลงบัญชีฯ
1. บัญชีซื้อยา เมื่อรับยาเข้าร้านจะต้องลงรายการยาที่ซื้อทั้งหมด ในบัญชีซื้อยา ตามแบบ ข.ย.9 ทุกครั้ง

โดยแสดงรายละเอียด ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปีที่ซื้อ ชื่อผู้ขาย ชื่อยา เลขที่หรืออักษรของครั้งที่ผลิต จำ�นวน/ปริมาณ
รวมทั้งลายมือชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ และให้เก็บบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับแต่วันซื้อ ตัวอย่างการ
ลงบัญชีซื้อ (แบบ ข.ย.9) ตามรูป

ทั้งนี้ ปริมาณยาที่จะซื้อเข้าร้านจะถูกจำ�กัดผ่านการควบคุมปริมาณการขายส่ง หรือการขายส่งให้ผู้รับอนุญาต
ขายยาแผนปัจจุบันของผู้ขายส่งยา ตามประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขายยา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2558 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังตาราง
ลำ�ดับ
ชื่อยา
1 ยาทรามาดอล (Tramadol)
2
3
4

5

ประเภท
ยาเดี่ยว และ
ยาสูตรผสม
ยาเดี่ยว และ
ยาสูตรผสม

ยาเดกซ์โตรเมธอร์แฟน
(Dextromethorphan)
ยาจำ�พวกคอร์ติโคสเตอรอยด์
ยาเดี่ยว
(Corticosteroids)
ยาที่มีตัวยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)
หรือทาดาลาฟิล (Tadalafil) หรือ
ยาเดี่ยว
วาเดนาฟิล (Vardenafil) เป็น
ตัวยาสำ�คัญ
ยาในกลุ่มแอนติฮีสตามีน
ยาเดี่ยว และ
(Antihistamine) ตามรายการที่
ยาสูตรผสม
ประกาศฯ กำ�หนด

รูปแบบยา
เม็ดและแคปซูล
เม็ดและแคปซูล
เม็ดและแคปซูล

ปริมาณที่ซื้อได้ต่อเดือน
ไม่เกิน 1,000 เม็ด
หรือแคปซูลต่อเดือน
ไม่เกิน 2,000 เม็ด
หรือแคปซูลต่อเดือน
ไม่เกิน 1,000 เม็ด
หรือแคปซูลต่อเดือน

เม็ดและแคปซูล

ไม่เกิน 1,000 เม็ด
หรือแคปซูลต่อเดือน

ยาน้ำ�

รอติดตามประกาศฯ จากเว็บไซต์
สำ�นักยา อย.
(http://drug.fda.moph.go.th/)
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2. บัญชีขายยาอันตรายฯ กรณีที่มีการขายยาอันตรายตามประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง รายการยาอันตรายที่ต้องทำ�บัญชีการขายยา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
รายการยาที่จะต้องลงบัญชีขายยาฯ ตามแบบ ข.ย.11 ดังตาราง
ลำ�ดับ
ชื่อยา
ประเภท
รูปแบบยา
1. ยาทรามาดอล (Tramadol)
ยาเดี่ยว และยาสูตรผสม ทุกรูปแบบ
2. ยาเดกซ์โตรเมธอร์แฟน(Dextromethorphan)
ยาเดีย่ ว และยาสูตรผสม ทุกรูปแบบ
3. ยาในกลุ่มแอนติฮีสตามีน (Antihistamine) ตามรายการต่อไปนี้
1. บรอมเฟนนิลามีน (Brompheniramine)
2. คาร์บิน็อกซามีน (Carbinoxamine)
3. คลอร์เฟนนิลามีน (Chlorpheniramine)
4. ไซโปรเฮปทาดีน (Cyproheptadine)
5. เดกซ์คลอร์เฟนนิลามีน (Dexchlorpheniramine)
เฉพาะ
ยาเดีย่ ว และยาสูตรผสม
6. ไดเมนไฮดริเนต (Dimenhydrinate)
รูปแบบยาน้ำ�
7. ไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine)
8. ด็อกซี่ลามีน (Doxylamine)
9. ไฮดรอกซีซีน (Hydroxyzine)
10. โปรเมทาซีน (Promethazine)
11. ไตรโพรลิดีน (Triprolidine)

ทั้งนี้ต้องจัดทำ�บัญชี และเก็บรักษาบัญชีไว้ ณ สถานที่ขายยาตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต พร้อมให้พนักงานเจ้า
หน้าที่ตรวจสอบได้ทุกเมื่อ
ตัวอย่างการจัดทำ�บัญชี แสดงตามรูป
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โดยการทำ�บัญชีขายยาอันตรายฯ ตามแบบ ข.ย.11 จะต้องแสดงความเชื่อมโยงกับบัญชีซื้อยา ตามแบบ ข.ย.9
โดยในแบบ ข.ย.11 นั้น 1 Lot. ในครั้งที่รับยาเข้าร้านนั้นๆ (ตามแบบ ข.ย.9) จะต้องลงรายการในแบบ ข.ย.11
1 ใบ หรืออาจกล่าวได้ว่าใน แบบ ข.ย.11 ใบหนึ่งๆ นั้นจะใช้กับยาที่รับเข้าร้านตามแบบ ข.ย.9 ขนาดความแรง
และ Lot หนึ่งๆ เท่านั้น ดังตัวอย่าง

ในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 มีการรับยา Eifcof-G Lot.no. 1703340 จำ�นวน 50 แผง (1 กล่อง) จากคลังยา
วรรณอนงค์ (บันทึกลงใน แบบ ข.ย.9)
จัดทำ�บัญชีขายยาอันตรายฯ ตาม แบบ ข.ย.11 1 ใบ เพือ่ ลงรายการขายยา Eifcof-G Lot.no. 1703340
ตามจำ�นวนที่รับมาใน Lot. นั้นๆ

การกำ�หนดปริมาณสำ�หรับขายปลีก ตามประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ ง หลักเกณฑ์

วิธกี าร และเงื่อนไข ในการขายยา (มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2558 เป็นต้นไป) กำ�หนดให้การขายยา
อันตรายต่อไปนี้ ต้องขายภายใต้หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ �ำ หนด สำ�หรับยาทีเ่ ป็นยาควบคุมพิเศษจะต้อง
ขายตามปริมาณที่ระบุในใบสั่งแพทย์ และทวนสอบกับแพทย์ผู้สั่งใช้ยาหากมีข้อสงสัย
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ลำ�ดับ
ชื่อยา
1. ยาทรามาดอล (Tramadol)

2. ยาเดกซ์โตรเมธอร์แฟน (Dextromethorphan)

3. ยาในกลุ่มแอนติฮีสตามีน (Antihistamine) ตาม

ประเภท รูปแบบยา
ปริมาณขายปลีก
ยาเดี่ยว และ เม็ดและ - เฉพาะกับผู้มีความจำ�เป็นในการ
ยาสูตรผสม แคปซูล ใช้ยาตามข้อบ่งใช้ของยาเท่านั้น
- ไม่เกิน 20 เม็ดหรือแคปซูล/คน/ครั้ง
- ห้ามขายให้ผู้มีอายุต่ำ�กว่า 17 ปี
ในทุกกรณี
ยาเดี่ยว และ เม็ดและ - เฉพาะกับผู้มีความจำ�เป็นในการ
ยาสูตรผสม แคปซูล ใช้ยาตามข้อบ่งใช้ของยาเท่านั้น
- ไม่เกิน 3 ขวด (180 มล.)/คน/ครั้ง
- ไม่เกิน 20 เม็ดหรือแคปซูล/คน/ครั้ง

รายการต่อไปนี้
1. บรอมเฟนนิลามีน (Brompheniramine)
2. คาร์บิน็อกซามีน (Carbinoxamine)
3. คลอร์เฟนนิลามีน (Chlorpheniramine)
4. ไซโปรเฮปทาดีน (Cyproheptadine)
ยาเดี่ยว และ
5. เดกซ์คลอร์เฟนนิลามีน (Dexchlorpheniramine)
ยาสูตรผสม
6. ไดเมนไฮดริเนต (Dimenhydrinate)
7. ไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine)
8. ด็อกซี่ลามีน (Doxylamine)
9. ไฮดรอกซีซีน (Hydroxyzine)
10. โปรเมทาซีน (Promethazine)
11. ไตรโพรลิดีน (Triprolidine)

ยาน้ำ�

- เฉพาะกับผู้มีความจำ�เป็นในการ
ใช้ยาตามข้อบ่งใช้ของยาเท่านั้น
- ไม่เกิน 3 ขวด (180 มล.)/คน/ครั้ง

3. บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ การขายยาควบคุมพิเศษทุกรายการจะต้องลงรายการยาควบคุมพิเศษที่
ขายไปโดยแสดงรายละเอียดลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี ที่ขาย จำ�นวน/ปริมาณ ที่ขาย ชื่อ สกุล ผู้ซื้อ รวมทั้งลายมือ
ชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการด้วย และให้เก็บบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับแต่วันที่ขาย โดย 1 ใบของ
แบบฟอร์ม ขย.10 จะลงบัญชีได้เฉพาะชื่อการค้าเดียว และเลขที่หรืออักษรของครั้งที่ผลิตเดียวเท่านั้นดังรูป
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หากสถานทีข่ ายยาแผนปัจจุบนั นัน้ ไม่มกี ารขายยาควบคุมพิเศษ ยังคงต้องมีการทำ�บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ
(ข.ย.10) แต่ลงบันทึกเป็น ไม่มกี ารซือ้ และไม่มกี ารขายยาควบคุมพิเศษ (Zero order report) พร้อมทัง้ ลงลายมือ
ชื่อเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการด้วย

การทำ�บัญชีขายยาควบคุมพิเศษตามแบบ ข.ย.10 จะต้องแสดงความเชือ่ มโยงกับบัญชีซอื้ ยาตามแบบ ข.ย.9 โดย
ในแบบ ข.ย.10 นั้น 1 Lot. ในครั้งที่รับยาเข้าร้านนั้นๆ (ตามแบบ ข.ย.9) จะต้องลงรายการในแบบ ข.ย.10 1 ใบ
หรืออาจกล่าวได้ว่าในแบบ ข.ย.10 ใบหนึ่งๆ นั้นจะใช้กับยาที่รับเข้าร้านตามแบบ ข.ย. 9 ขนาดความแรงและ
Lot. หนึ่งๆ เท่านั้น ดังตัวอย่าง

• ในวันที่ 2ตุลาคม 2558 มีการรับยา Seretide Accuhaler Lot.no. 4ZP7166 จำ�นวน 3 กล่อง จากบริษัท
Zuellig ลงใน แบบ ข.ย.9
• จัดทำ�บัญชีขายยาควบคุมพิเศษ ตามแบบ ข.ย.10 1 ใบ เพือ่ ลงรายการขายยา Seretide Accuhaler Lot.no.
4ZP7166 ตามจำ�นวนที่รับมาใน Lot. นั้นๆ
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4. บัญชีขายยาตามใบสัง่ ของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูป้ ระกอบโรคศิลปะ หรือผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ (แบบ ข.ย. 12) ให้จดั ทำ�บัญชีนเ้ี มือ่ มีการขายยาตามใบสัง่ ใบสัง่ ยาของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม

ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบการบำ�บัดโรคสัตว์ (ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์) ไม่ว่าจะเป็นยาประเภทใด
ก็ตาม โดยรายละเอียด ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี ที่ขายยา ผู้สั่งยา (ชื่อ-สกุล ที่อยู่หรือทำ�งาน) ผู้ใช้ยา (ชื่อ-สกุล อายุ
ทีอ่ ยู)่ ชือ่ ยา และจำ�นวน/ปริมาณ รวมทัง้ ลายมือชือ่ ผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ าร และให้เก็บใบสัง่ ยาไว้เป็นเวลาไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งปีนับแต่วันขาย และให้เก็บบัญชี ข.ย.12 ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี นับแต่วันขาย ตามรูป
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หากสถานทีข่ ายยาแผนปัจจุบนั นัน้ ไม่มกี ารขายยาตามใบสัง่ ของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูป้ ระกอบโรคศิลปะ
หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตว์แพทย์ ยังคงต้องมีการทำ�บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ (ข.ย.12) แต่ลงบันทึกเป็น
ไม่มีการขายยาตามใบสั่งตาม แบบ ข.ย.12 (Zero report) รวมทั้งมีการลงลายมือชื่อเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ด้วย

5. รายงานการขายยาตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำ�หนด ผู้รับอนุญาตขายยาแผน

ปัจจุบนั เฉพาะทีเ่ ป็นการขายส่ง และผูร้ บั อนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบนั จะต้องทำ�รายงานตามแบบ ข.ย.13 รายงาน
ต่อ อย.ทุก 4 เดือน ตามประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายการยาที่ต้องรายงานต่อ
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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3. หมวดวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (การควบคุมคุณภาพยา)
4.7 ต้องเลือกภาชนะบรรจุทเ่ี หมาะสม เพือ
่ ป้องกันไม่ให้ยาเสือ
่ มสภาพก่อนเวลาอันสมควร
พร้อมฉลากยา
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• ยาต้องอยูใ่ นภาชนะผูผ้ ลิตเดิม หากกรณีแบ่งซือ้ ยามา จะอนุญาต
เฉพาะยาบรรจุชนิดแผง โดยต้องคัดลอกรายละเอียดบนฉลากครบ
ถ้วน นำ�มาติดแน่นกับภาชนะใหม่อย่างน้อยต้องมี
ʘʘ ชื่อยา หรือ ชื่อการค้า
ʘʘ ขนาด หรือ ความแรง
ʘʘ รุ่น หรือ ครั้งที่ผลิต (Lot.)
ʘʘ วันหมดอายุ
ʘʘ ข้อควรระวัง (ถ้ามี) เช่น เก็บที่อุณหภูมิ 2-8oC เป็นต้น
• ยาทีม่ คี วามไวต่อแสงและความชืน้ ต้องบรรจุในภาชนะทีเ่ หมาะสม
• กรณียาทีต่ อ้ งควบคุมอุณหภูมใิ นการเก็บรักษา จะต้องควบคุมดูแล
ให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ก�ำ หนดตลอดการจัดเก็บ และขนส่ง เช่น
ยาหยอดตาทีม่ สี ว่ นผสมของ คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol)
จะต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จึงอาจขนส่งโดย
ใช้กระติกบรรจุน�้ำ แข็ง พร้อมทัง้ ป้องกันยาไม่ให้สมั ผัสกับน้�ำ ทีเ่ กิด
จากการละลายของน้ำ�แข็ง เป็นต้น
3. หมวดวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (การให้บริการทางเภสัชกรรมในร้านยา)
5.1 การให้บริการทางเภสัชกรรม ตามหน้าที่ท่ีกฎหมายว่าด้วยยาและกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพเภสัชกรรมต้องปฏิบต
ั โิ ดยเภสัชกร
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• ไม่พบเห็นการจำ�หน่ายยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษขณะที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่
• เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ แต่หากกรณีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่อยู่ชั่วคราว จะต้องมีการปิดบัง
พื้นที่จำ�หน่ายยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษทุกส่วน (กรณีตู้ยาครีม อาจใช้การแสดงป้าย โดยจัดทำ�ข้อความว่า
“เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ไม่สามารถขายยาบริเวณนี้ได้” หรือข้อความอื่นในทำ�นองเดียวกัน โดยอาจจัดทำ�เป็น
แผ่นป้ายกระดาษ วางบนกล่องยาตู้ยาครีม ร่วมกับการปิดล็อกตู้
• หากมีการจัดจ้างเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการชั่วคราว ให้ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันแจ้งชื่อเภสัชกรผู้มีหน้าที่
แทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายยา ซึ่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นชั่วคราวไม่เกิน 60 วัน โดยแจ้งต่อผู้อนุญาต
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และใช้แบบแจ้งการเข้าปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ จภก.1) โดยให้แจ้งล่วง
หน้าด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือแจ้ง
ทางโทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (แต่จะต้องส่งแบบ
จภก.1 ภายใน 3 วันนับจากวันทีแ่ จ้ง) และต้องแสดงรูป เลขที่
ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เวลาปฏิบัติการของเภสัชกร
ทีม่ าปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ ารให้เห็นอย่างชัดเจน
ณ สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันนั้น

3. หมวดวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (การให้บริการทางเภสัชกรรมในร้านยา)
5.2 ต้องซักถามข้อมูลทีจ
่ าํ เป็นของผูม
้ ารับบริการ เพือ
่ ประกอบการพิจารณาก่อนเลือกยา
หรือผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ ปลอดภัย เหมาะสมกับผูป
้ ว
่ ยตามหลักวิชาการ
สมเหตุสมผลตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• มีการซักถามข้อมูลที่จำ�เป็นเพื่อประกอบการเลือกสรรยา อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1. ใครเป็นผู้ใช้ยา
2. ผู้ใช้ยามีโรคประจำ�ตัว ตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตรหรือไม่
3. ความจำ�เป็นที่ต้องการใช้ / ซื้อยา / สาเหตุที่จะใช้ยา
4. อาการ หรือ ความจำ�เป็นที่ต้องการใช้ยานั้น
5. เป็นมาตั้งแต่เมื่อใด นานเท่าไรมาแล้วที่มีอาการนั้นๆ
6. มีการรักษา รวมถึงการใช้ยาก่อนหน้านี้เพื่อรักษาอาการที่เป็นนั้น
7. มีการใช้ยาอะไรบ้างเป็นประจำ� / ยาโรคประจำ�ตัว / ยาที่ใช้ในช่วงนี้
8. ผู้ที่จะใช้ยามีประวัติการแพ้ยา อาหาร หรือสิ่งอื่นใดหรือไม่
• การคัดเลือกยาควรอยู่บนพื้นฐานของวิชาการ โดยนำ�ข้อมูลข้างต้นมาพิจารณา
ประกอบ
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3. หมวดวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (การให้บริการทางเภสัชกรรมในร้านยา)
5.3 จัดให้มีฉลากบนซองบรรจุยาหรือภาชนะบรรจุยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษที่
ส่งมอบให้ผร
ู้ บ
ั บริการโดยต้องแสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
5.3.1 ชือ
่ ทีอ
่ ยูข
่ องร้านขายยาและหมายเลขโทรศัพท์ทส
่ี ามารถติดต่อได้
5.3.2 ข้อมูลเพือ
่ ให้ผร
ู้ บ
ั บริการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัยติดตามได้
ดังนี้
		
วันทีจ
่ า่ ยยา
		
ชือ
่ ผูร
้ บ
ั บริการ
		
ชือ
่ ยาทีเ่ ป็นชือ
่ สามัญทางยา หรือชือ
่ การค้า
		
ความแรง
		
จำ�นวนจ่าย
		
ข้อบ่งใช้
		
วิธใี ช้ยา ทีช
่ ด
ั เจนเข้าใจง่าย
		
ฉลากช่วย คําแนะนําคําเตือน หรือเอกสารให้ความรูเ้ พิม
่ เติม (ถ้าจําเป็น)
		
ลายมือชือ
่ เภสัชกร
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

•
•
•
•

พิจารณาซองยาเปล่า หรือซองที่มีการติดสติ๊กเกอร์ฉลากยาว่าสามารถระบุข้อความสำ�คัญได้จริงหรือไม่
ปริมาณของซองยาเปล่าที่มีชื่อร้าน และที่อยู่บนซองยานั้น ควรมีเพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ
ขนาดซองยามีความเหมาะสมต่อการใส่แผงยา เม็ดยาได้อย่างพอดี
หากมีการเขียนซองยา ปากกาที่ใช้ควรเป็นปากกาหมึกแห้งเร็ว เพื่อป้องกัน
การเปรอะเปื้อนขณะที่เขียนซองยา
• ข้อมูลบนซองยาควรมีดังนี้
1. ชื่อร้านยาที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
2. ชื่อผู้ใช้ยา
3. ชื่อยา (ชื่อสามัญ หรือชื่อการค้า)
4. ข้อบ่งใช้/สรรพคุณ
5. วิธีใช้
6. ข้อควรระวัง (ถ้ามี)
• เลือกใส่ซองสีชา หรือซองทึบแสงในกรณีที่ยานั้นต้องจัดเก็บให้พ้นแสง เช่น
ยาในกลุ่มวิตามิน เป็นต้น
• การขอข้อมูลจากผู้ป่วย เช่น ชื่อผู้ป่วย รวมถึงประวัติการแพ้ยา อาจใช้การยื่นกระดาษเปล่า หรือแบบฟอร์มเปล่า
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้วยตนเอง และยังเป็นประโยชน์กบั ร้านยาทีจ่ ะเป็นหลักฐานยืนยันว่าได้มีการซักประวัติ
การแพ้ยาแล้ว และยังใช้ในการลงบัญชีขายยาอันตรายฯ ตามแบบ ข.ย.11 ได้อีกทางหนึ่งด้วย
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• การมีข้อมูลบนฉลากที่ครบถ้วนจะช่วยป้องกันตนเองจากการฟ้องร้องใน
“คดีผู้บริโภค” ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 ได้
ซึง่ ในการสูค้ ดีผบู้ ริโภค ผูผ้ ลิตสินค้า หรือผูใ้ ห้บริการจะต้องพิสจู น์วา่ การผลิต
หรือการให้บริการนั้นมีมาตรฐาน มีคุณภาพแล้ว
• การระบุซึ่งลายมือชื่อของเภสัชกร เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของวิชาชีพ
เภสัชกรรมให้มรี ปู ธรรมของการประกอบวิชาชีพมากขึน้ และเป็นภาพลักษณ์
ที่ดีของการแสดงความรับผิดชอบต่อยาที่จ่ายให้ผู้ป่วยไป

3. หมวดวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (การให้บริการทางเภสัชกรรมในร้านยา)
5.4 การส่งมอบยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ให้กบ
ั ผูม
้ ารับบริการเฉพาะรายต้องกระทาํ
โดยเภสัชกรผูม
้ ห
ี น้าทีป
่ ฏิบต
ั ก
ิ ารเท่านัน
้ พร้อมให้คาํ แนะนํา ตามหลักวิชาการและจรรยา
บรรณแห่งวิชาชีพ โดยต้องให้ขอ
้ มูลดังนี้
ชือ
่ ยา
ข้อบ่งใช้
ขนาด และวิธก
ี ารใช้
ผลข้างเคียง (Side effect) (ถ้ามี) และอาการไม่พง
ึ ประสงค์จากการใช้ยา (Adverse
Drug Reaction) ทีอ
่ าจเกิดขึน
้
ข้อควรระวังและข้อควรปฏิบต
ั ใิ นการใช้ยา
การปฏิบต
ั เิ มือ
่ เกิดปัญหาจากการใช้ยา
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• การส่งมอบยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษ ต้องกระทำ�โดยเภสัชกรเท่านั้น
• ข้อมูลในการส่งมอบยาให้ผู้ป่วยควรมีดังนี้
ʘʘ ชื่อยา
ʘʘ ข้อบ่งใช้
ʘʘ วิธีใช้
ʘʘ ข้อควรระวังและ หรือผลข้างเคียง และหรืออาการไม่พึงประสงค์
ʘʘ การปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้ยา
• กรณีทมี่ ลี กู ค้ามาก หรือคำ�แนะนำ�ทีใ่ ห้มคี วามซับซ้อน หรือเนือ้ หาค่อนข้างมาก
หรือต้องการให้ผใู้ ช้ยาได้อา่ นทบทวนซ้�ำ อาจจัดทำ�เป็นเอกสารช่วยให้ค�ำ แนะนำ�
ในการใช้ยาได้
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5.5 มีกระบวนการในการป้องกันการแพ้ยาซ้�ำ ของผูม
้ ารับบริการทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพเหมาะสม
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• ควรมีการดำ�เนินการตามลำ�ดับ ดังนี้
1. มีป้ายแจ้งเตือนผู้มารับบริการเห็นได้ชัดเจน
2. มีกระบวนการซักถามประวัติการแพ้ยาของผู้มารับบริการทุกครั้ง
3. การแยกถาดนับยากลุม่ ทีม่ โี อกาสเกิดอาการแพ้ หรือวิธอี นื่ ๆ ในการป้องกันการเกิดการแพ้ยาซ้�ำ ออกจากยาทัว่ ไป
หรือใช้รูปแบบยาบรรจุเสร็จใน consumer pack (ยาที่บรรจุลงแผง (ไม่ใช่ยานับเม็ดแบ่งขาย)) กรณีการใช้ช้อน
ตักยาต้องมีการแยกช้อนตามชนิดยาชัดเจนและมีกระบวนการทำ�ความสะอาดที่ดี ป้องกันการปนเปื้อนข้าม
4. มี “บัตรสงสัยการแพ้ยา” เพื่อให้ผู้ใช้ยาได้ติดตัวไว้ เพื่อสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น โดยระบุลักษณะ
อาการที่พบ และยาที่สงสัย
5. มีการเก็บประวัติแพ้ยาในฐานข้อมูลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับ
6. หากตัวผู้ป่วยไม่ได้มารับบริการด้วยตนเอง ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติอาจใช้การคุยกับตัวผู้ป่วยโดยตรงทางโทรศัพท์

3. หมวดวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (การให้บริการทางเภสัชกรรมในร้านยา)
5.6 กระบวนการคัดกรองและส่งต่อผูป
้ ว
่ ยทีเ่ หมาะสม
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• มีแบบฟอร์มในการส่งต่อผู้ป่วย
• การกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มส่งต่อผู้ป่วย ควรเป็นการระบุข้อเท็จจริงเป็นสำ�คัญ หลีกเลี่ยงการสั่งให้แพทย์ต้อง
วินิจฉัย หรือทำ�อะไรกับผู้ป่วย เพื่อไม่ให้เกิดการก้าวล่วงในวิชาชีพ ทั้งนี้เจตนาสำ�คัญคือเพื่อให้แพทย์ได้มีข้อมูล
มากขึ้นเพื่อประกอบการวินิจฉัย
• มีเกณฑ์ในการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้ไปพบแพทย์ ที่เป็นที่ประจักษ์ และถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยอาจใช้แนวทาง
เหล่านี้เพื่อประกอบการพิจารณา ร่วมกับอาการแสดง (Sign and Symptoms) อื่นๆ ดังนี้
ʘʘ อาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ได้แก่
-- ปวดบริเวณหน้าอกเวลาหายใจเข้า
-- หายใจสั้นและเร็ว
-- หายใจออกมีเสียงหวีด (wheeze)
-- เสมหะมีเลือดปน
-- หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
-- ไอติดต่อกันเป็นเวลานานต่อเนื่องอย่างน้อย 3-4 สัปดาห์
-- ไอเป็นเสียงไอกรน (whooping cough)
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ʘʘ อาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบหัวใจ และหลอดเลือด ได้แก่
-- ปวดเค้นหน้าอก
-- หัวใจเต้นเร็ว หรือจังหวะการเต้นผิดปกติ
-- นอนราบไม่ได้
-- เหนื่อยง่ายผิดปกติ
-- หน้ามืด เป็นลมหลายครั้ง โดยไม่มีสาเหตุ
ʘʘ อาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ได้แก่
-- กลืนลำ�บาก
-- อาเจียนมีเลือดปน
-- อุจจาระมีเลือดปนในปริมาณมากหรือเป็นแบบเรื้อรัง
-- อาเจียนรุนแรงร่วมกับถ่ายอุจจาระไม่ออกมาหลายวัน
-- การคลำ�พบกล้ามเนื้อในช่องท้อง
-- ตัวเหลืองตาเหลือง
-- น้ำ�หนักลดมากผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ
-- การขับถ่ายแปรปรวนจากปกติมาก เช่น ท้องร่วงสลับท้องผูก ท้องร่วงรุนแรง
ʘʘ อาการผิดปกติเกี่ยวกับหู ได้แก่
-- ปวดหูมาก
-- มีของเหลวไหลออกจากหู
-- หูหนวก ไม่ได้ยินเสียง หรือได้ยินเสียงน้อยลงจากปกติ
-- วิงเวียนศีรษะไม่ทราบสาเหตุ เดินเซ หรือไม่สามารถทรงตัวได้
ʘʘ อาการผิดปกติเกี่ยวกับตา
-- ตาแดงร่วมกับปวดตามาก ภาวะตาสู้แสงไม่ได้
-- ตามัว หรือมองเห็นผิดปกติ เช่น มองเห็นภาพซ้อน มองเห็นวงแสงรอบวัตถุ
ʘʘ อาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ ได้แก่
-- ปัสสาวะไม่ออก
-- ปัสสาวะมีเลือดปน
-- ปัสสาวะแสบขัด ร่วมกับอาการปวดท้อง/สะโพก/หลัง
-- ปัสสาวะแสบขัดร่วมกับมีไข้
-- เลือดออกจากช่องคลอดหญิงขณะตั้งครรภ์
-- มีระดูผิดปกติ (ประจำ�เดือน)
ʘʘ อาการผิดปกติทางระบบประสาท
-- ปวดศีรษะรุนแรง
-- การชา หรืออ่อนแรงที่เกิดขึ้นฉับพลัน และ/หรือเป็นข้างใดข้างหนึ่งของร่างกาย เช่น แขน ขา ใบหน้า
-- การมองเห็นภาพผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
-- การพูดไม่ชดั หน้าเบีย้ ว ปากเบีย้ ว ลิน้ เอียง พูดไม่ได้ ไม่สามารถตอบสนองต่อคำ�พูดซึง่ เกิดขึน้ อย่างเฉียบพลัน
-- อาการชัก
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ʘʘ อาการผิดปกติ อื่นๆ ได้แก่
-- โรคผิวหนังที่มีอาการรุนแรง เช่น สะเก็ดเงิน หรือเรื้อนกวาง
-- คอแข็งร่วมกับมีไข้
-- อาเจียนเรื้อรัง
-- ซึม
-- ไม่ค่อยรู้สึกตัว วะการรับรู้เกี่ยวกับ เวลา สถานที่ บุคคล ลดลง
-- หมดสติอย่างเฉียบพลัน ตัวเย็น
ʘʘ อาการติดเชือ้ อืน่ ๆ เช่น ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย โรคมือเท้า
ปากเปื่อย อาการแพ้ยา อาหาร สารพิษ
ที่มา : *คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)

3. หมวดวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (การให้บริการทางเภสัชกรรมในร้านยา)
5.7 กรณีทม
่ี ก
ี ารผลิตยาตามใบสัง
่ ยาของผูป
้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือของผูป
้ ระกอบ
โรคศิลปะที่ส่ังสำ�หรับคนไข้เฉพาะราย หรือตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพการ
สัตว์แพทย์ส�ำ หรับสัตว์เฉพาะราย และการแบ่งบรรจุยาในสถานทีข
่ ายยา ให้ค�ำ นึงถึง
การปนเปือ
้ น การแพ้ยา โดยต้องจัดให้มส
ี ถานทีอ
่ ป
ุ กรณ์ตามทีก
่ �ำ หนดและเป็นไปตาม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตยาสำ�หรับคนไข้เฉพาะรายของ
สภาเภสัชกรรม
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

•
•
•
•

พิจารณาเฉพาะกรณีที่มีการปรุงยา
ต้องเป็นการปรุงยาตามใบสั่งแพทย์ ของผู้ป่วยเฉพาะรายเท่านั้น
ไม่สามารถปรุงยาล่วงหน้าแล้วรอใบสั่งแพทย์เพื่อการส่งมอบ
สถานที่ อุปกรณ์ และการปฏิบตั ิ ให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ ทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และสภาเภสัชกรรมกำ�หนด
• กรณีไม่เข้าข่ายเป็นการปรุงยาเพื่อผู้ป่วยเฉพาะราย หรือเป็นการปรุง/ผสมยาที่อาจ
เป็นอันตรายทั้งต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม เช่น การปรุงผสมยาในกลุ่มฮอร์โมนเพศ
ยามะเร็ง ยาทีป่ ลดปล่อยกัมมันตภาพรังสี เป็นต้น อาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐานผลิต
ยาโดยไม่ได้รับอนุญาตได้
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5.8 ต้องจัดให้มก
ี ระบวนการเฝ้าระวังอาการไม่พง
ึ ประสงค์พฤติกรรมการใช้ยาไม่เหมาะสม
ปัญหาคุณภาพยา และรายงานให้หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องทราบ
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• มีแบบฟอร์มรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ปัญหาคุณภาพยา ปัญหาการใช้ยาไม่เหมาะสม
• มีหลักฐานการรายงานจริง เป็นปัจจุบัน หรือมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระ และเจตนารมณ์ของแบบฟอร์ม
• การรายงานถูกต้องตามหลักวิชาการ
5.9 จัดให้มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านยาที่เหมาะสม เชื่อถือได้ สําหรับใช้ในการให้บริการ
ทางเภสัชกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวมทั้งการให้บริการ
เภสัชสนเทศ
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• มีตำ�รา/ข้อมูล ด้านยาที่เหมาะสมเชื่อถือได้ ทันสมัย สำ�หรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และอ้างอิงได้
• สามารถสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต ที่เป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้ เช่น
ʘʘ กระทรวงสาธารณสุข
ʘʘ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ʘʘ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
ʘʘ โรงพยาบาลภาครัฐ
ʘʘ คณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น
5.10 การจัดวางสือ
่ ให้ความรูแ้ ละสือ
่ โฆษณาสําหรับผูม
้ ารับบริการจะต้องได้รบ
ั คํายินยอม
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ และให้ถือเป็นความ
รับผิดชอบทีเ่ ภสัชกรผูม
้ ห
ี น้าทีป
่ ฏิบต
ั ก
ิ ารจะต้องควบคุม โดยต้องไม่โอ้อวด ไม่บด
ิ เบือน
ความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิดให้ผบ
ู้ ริโภค และต้องผ่านการอนุญาตถูกต้องตาม
กฎหมาย
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• ข้อพึงปฏิบัติ มีดังนี้
1. มีคำ�ยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
2. จัดทำ�ป้ายแสดงให้ชัดเจนว่าส่วนไหนเป็นสื่อความรู้ ส่วนใดเป็นสื่อโฆษณา
3. มีการแยกประเภทของสื่อสอดคล้องตามที่แสดงป้าย
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4. ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง
5. ไม่พบเอกสารทีใ่ ห้ความรูด้ า้ นสุขภาพทีข่ าดแหล่งอ้างอิงทีเ่ ชือ่ ถือ (เอกสารทีเ่ ชือ่ ถือได้ เช่น
ได้จากหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์)
6. ไม่พบโฆษณาต้องห้าม ผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ เช่น โฆษณาเกินจริง/บิดเบือน
7. ไม่มีการกระทำ�ที่เป็นการส่งเสริมการขายที่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
8. ประเภทใบอนุญาตโฆษณา “การโฆษณายา” จะต้องได้รับอนุญาตจากสำ�นักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) หรือ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ก่อน ทัง้ นีส้ ามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ʘʘ โฆษณายาที่สามารถเผยแพร่กับประชาชนทั่วไปได้ จะต้องมีใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป (โฆษณา
ต่อประชาชนทั่วไป) โดยในสื่อสิ่งพิมพ์ จะต้องแสดงข้อความว่า “ใบอนุญาตโฆษณา เลขที่ ฆท.xxxx/25xx”

ʘʘ โฆษณายาที่ไม่สามารถเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปได้ ได้แก่ ใบอนุญาตโฆษณายาที่กระทำ�โดยตรงต่อ
ผูป้ ระกอบโรคศิลปะ (โฆษณาต่อแพทย์, เภสัชกรฯ) โดยในสือ่ สิง่ พิมพ์จะแสดงข้อความว่า “ใบอนุญาตโฆษณา
เลขที่ ฆศ.xxxx/25xx”

สื่อโฆษณาที่ได้รับอนุญาต ฆศ......../25....... ใช้สำ�หรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพ (โรคศิลปะ) เท่านั้น

ห้ามแจกจ่ายประชาชนทั่วไป
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3. หมวดวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (การให้บริการทางเภสัชกรรมในร้านยา)
5.11 การดําเนินกิจกรรมด้านสุขภาพทีเ่ กีย
่ วข้องกับผูม
้ ารับบริการในร้านยาโดยบุคลากร
อืน
่ ซึง
่ มิใช่เภสัชกรหรือพนักงานร้านยา จะต้องได้รบ
ั คาํ ยินยอมเป็นลายลักษณ์อก
ั ษร
จากเภสัชกร และให้ถอ
ื เป็นความรับผิดชอบทีเ่ ภสัชกรจะต้องควบคุมกํากับการดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในสถานทีข
่ ายยาให้ถก
ู ต้องตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือกฎหมายอืน
่
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• มีข้อพึงปฏิบัติ 4 ข้อ ดังนี้
1. มีคำ�ยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
2. การกระทำ�ต้องไม่เข้าข่ายหรือ ควรสงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวิชาชีพอื่น
3. ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ
4. มีการบันทึกกิจกรรมซึง่ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้วา่ ในช่วงปีทผี่ า่ นมามีบริษทั หรือบุคคลใดมาขอจัดกิจกรรม
ด้านสุขภาพภายในร้านขายยาบ้าง และผู้รับผิดชอบคือใคร พร้อมหมายเลขโทรศัพท์สำ�หรับติดต่อ
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3. หมวดวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (การให้บริการทางเภสัชกรรมในร้านยา)
5.12 ไม่จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครือ
่ งดืม
่ ทีม
่ ส
ี ว
่ นผสมของแอลกอฮอล์
รายละเอียดสิ่งที่ควรดำ�เนินการ

• ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ ตามกฎหมาย
• ไม่พบการจำ�หน่ายเครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ว่ นผสมของแอลกอฮอล์

