เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๘๑ ง

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การกาหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธปี ฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
ในสถานทีข่ ายยาแผนปัจจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยยา
พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๑๑ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ แห่งกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดเกี่ยวกับสถานที่
อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่
ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ผู้ รั บ อนุ ญ าตขายยาแผนปั จ จุ บั น เฉพาะยาบรรจุ เ สร็ จ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ย าอั น ตรายหรื อ
ยาควบคุมพิเศษ จัดให้มีสถานที่ขายยา อุปกรณ์ที่ใช้ในการขายยา การเก็บและการควบคุม หรือ
การรักษาคุณภาพยา ตามที่กาหนดในภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ ให้ ผู้ รั บ อนุ ญ าตขายยาแผนปั จ จุ บั น เฉพาะยาบรรจุ เ สร็ จ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ย าอั น ตรายหรื อ
ยาควบคุมพิเศษและผู้มีหน้าที่ปฏิบัตกิ าร ดาเนินการขายยาโดยปฏิบัตติ ามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
ตามที่กาหนดในภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ ให้ผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ขายยาที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่
25 มิถุน ายน 25๕๗ ดาเนิ น การตามข้อ ๒ และข้อ ๓ แล้วแต่กรณี ให้ครบถ้วนภายในวันที่
25 มิถุนายน 2565
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
สาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก ก
แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การกําหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธปี ฏิบตั ทิ างเภสัชกรรมชุมชน
ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยยา
พ.ศ. ๒๕๖๔
________________________________________________________________________________
ข้อกําหนดของสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการขายยา การเก็บ และการควบคุมหรือรักษาคุณภาพยาในสถานที่
ขายยา
ข้อ ๑ นิยามศัพท์
“สถานที่ขายยา” หมายความว่า พื้นที่สําหรับขายยา และให้หมายความรวมถึงพื้นที่
เก็บยาและพื้นที่สํารองยา
“สถานที่เก็บยา” หมายความว่า สถานที่อื่นนอกเหนือจากสถานที่ขายยา ที่ใช้เก็บยา
หรือใช้เก็บสํารองยา
ข้อ 2 สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยยาต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้
2.๑ สถานที่ขายยาต้องมีพื้นที่ขายให้คําปรึกษา และแนะนําการใช้ยาติดต่อกันขนาด
ไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตร ทั้งนี้ไม่รวมถึงพื้นที่เก็บสํารองยา โดยความยาวของด้านที่สั้นที่สุดของพื้นที่ต้อง
ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
2.๒ กรณีมีพื้นที่เก็บสํารองยาเป็นการเฉพาะจะต้องมีพื้นที่เพียงพอ สําหรับการจัดเก็บ
รักษายาประเภทต่าง ๆ วัสดุและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อย่างเป็นระเบียบ เหมาะสม และไม่วางยาสัมผัสกับพื้นโดยตรง
2.๓ สถานที่ขายยาต้องมีความมั่นคง มีทะเบียนบ้านที่ออกให้โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่เป็นอาคารชุดต้องมีพื้นที่อนุญาตให้ประกอบกิจการไม่ใช่ที่พักอาศัย
2.๔ สถานที่ขายยาต้องมีความแข็งแรงก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทนถาวรเป็นสัดส่วนชัดเจน
2.๕ สถานที่ขายยาและพื้นที่เก็บสํารองยาต้องถูกสุขลักษณะ สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีการควบคุมป้องกันสัตว์แมลงรบกวน ไม่มีสัตว์เลี้ยง และอากาศถ่ายเทสะดวก
2.๖ สถานที่ขายยาและพื้นที่เก็บสํารองยาต้องมีสภาพเหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพยา
โดยต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดี แห้ง สามารถควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามข้อกําหนดของยานั้น ๆ หากไม่กําหนด
จะต้องไม่เกิน ๓๐ องศาเซลเซียส และสามารถป้องกันแสงแดดไม่ให้ส่องโดยตรงถึงผลิตภัณฑ์ยา
2.๗ สถานที่ขายยาต้องมีแสงสว่างเพียงพอในการอ่านเอกสาร อ่านฉลากผลิตภัณฑ์ยา
และป้ายแสดงต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน
2.๘ บริเวณจัดวางยาในพื้นที่ขายยา จะต้องมีพื้นที่เพียงพอในการจัดวางยาแยกตาม
ประเภทของยา และสามารถติดป้ายแสดงประเภทของยาได้ชัดเจนตามหลักวิชาการ
ข้อ 3 สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการขายยา การเก็บ และการควบคุม หรือการรักษาคุณภาพยาตามลักษณะและจํานวน
ไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้
3.๑ ...

-๒3.๑ ตู้เย็น จํานวน ๑ หลัง
(เฉพาะกรณีมียาที่ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิตามที่กําหนด) ในสภาพที่ใช้งานได้
ตามมาตรฐาน มีพื้นที่เพียงพอสําหรับการจัดเก็บยาแต่ละชนิดเป็นสัดส่วนเฉพาะ ไม่ใช้เก็บของปะปนกับสิ่งของอื่น
3.๒ เครื่องชั่งน้ําหนักสําหรับผู้มารับบริการ จํานวน ๑ เครื่อง
ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
3.๓ อุปกรณ์ที่วัดส่วนสูงสําหรับผู้มารับบริการ จํานวน ๑ เครื่อง
ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
3.๔ อุปกรณ์สําหรับดับเพลิง จํานวน ๑ เครื่อง
ในสภาพที่สามารถพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาคผนวก ข ...

-๓ภาคผนวก ข
แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การกําหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธปี ฏิบตั ทิ างเภสัชกรรมชุมชน
ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยยา
พ.ศ. ๒๕๖๔
________________________________________________________________________________
วิธปี ฏิบตั ทิ างเภสัชกรรมชุมชนในสถานทีข่ ายยา
ข้อ ๑ นิยามศัพท์
“ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยา
“พนั ก งาน” หมายความว่ า ลู ก จ้ า ง หรื อ ตั ว แทนของผู้ รั บ อนุ ญ าต หรื อ ผู้ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้มีหน้าที่สนับสนุนการ
ให้บริการทางเภสัชกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการจัดยา การรักษาคุณ ภาพยา การให้ความรู้ด้านสุขภาพ ภายใต้
ขอบเขตที่กําหนดและการกํากับดูแลของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ และการส่งมอบยาภายใต้การควบคุมของผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการ
หมวดบุคลากร
ข้อ ๒ ผู้มีหน้าที่ปฏิ บัติการเป็ นผู้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายยาและมีความสามารถในการ
ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน และผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ
ข้อ ๓ พนั กงาน ต้องมี ค วามรู้เกี่ยวกับกฎหมายยา และงานที่ได้รับมอบหมายจนสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดี และผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ
ข้อ ๔ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องติดป้ายแสดงตนระบุวิชาชีพหรือวิทยฐานะและข้อความว่าตน
เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่เครื่องแต่งกายของตน ทั้งนี้เป็นไปตามสมควร เหมาะสมแก่ฐานะและศักดิ์ศรีแห่ง
วิชาชีพ แสดงตนให้แตกต่างจากพนักงาน หรือบุคลากรอื่นภายในร้านขายยา โดยให้เป็นไปตามที่เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยากําหนด
ข้ อ ๕ การแต่งกายของพนั กงาน หรือ บุ ค ลากรอื่น ในสถานที่ ขายยาจะต้ องไม่ แ ต่ งกายใน
ลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ข้อ ๖ มีข้อกําหนดหรือคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ พนักงาน และบุคลากรอื่นในสถานที่ขายยาไว้ชัดเจน โดยข้อกําหนดดังกล่าวต้องคํานึงถึงความ
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยยา
หมวดการควบคุมคุณภาพยา
ข้อ ๗ ต้องมีการคัดเลือกยา และจัดหายาจากผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ขายที่ถูกต้องตามกฎหมายว่า
ด้วยยา และมีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต การจัดเก็บ และการขนส่ง
ข้อ ๘ ต้ องมีการเก็บรัก ษายา ภายใต้อุณ หภูมิและสภาวะแวดล้อมที่ เหมาะสม หลีกเลี่ยง
แสงแดด เป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อให้ยานั้นคงคุณภาพที่ดี
ข้อ ๙ ...

-๔ข้อ ๙ ต้องมีระบบตรวจสอบยาที่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ เพื่อไม่ให้มียาหมดอายุ หรือ
เสื่อมคุณภาพไว้ ณ จุดจ่ายยา
ข้ อ ๑๐ ต้ อ งมี ร ะบบการส่ งคื น หรือ ทํ าลายยาที่ ห มดอายุ หรือ ยาเสื่ อ มคุ ณ ภาพให้ ชั ด เจน
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบการป้องกันการนํายาดังกล่าวไปจําหน่าย
ข้อ ๑๑ ต้องมีระบบการตรวจสอบคุณ ภาพยาคืนหรือยาเปลี่ยนก่อนกลับมาจําหน่าย โดย
คํานึงถึงประสิทธิภาพของยาและความปลอดภัยของผู้ใช้ยา
ข้อ ๑๒ ต้องจัดให้มีระบบจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ การขาย การสํารองยา และ
ยาคงเหลือให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ข้อ ๑๓ ให้คําแนะนําด้านการเก็บรักษายาและการดูแลคุณภาพยา สําหรับยาที่มีลักษณะการ
เก็บรักษาเฉพาะ ให้แก่ผู้ซื้อยาตามหลักวิชาการ
ข้อ ๑๔ จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียน และการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น ปัญหาคุณภาพยา
การให้บริการของร้านยา หรืออื่น ๆ โดยต้องรายงานเรื่องร้องเรียนให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ
ข้อ ๑๕ ในกรณี ที่ทราบ หรือสงสัยถึงความบกพร่องด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความ
ปลอดภั ยของยา ต้องระงับ การขายโดยทัน ที แจ้งข้ อมูล ดังกล่าวให้ ผู้ซื้ อทราบเท่ าที่ส ามารถติดต่อได้ และ
รายงานให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ
หมวดการให้บริการทางเภสัชกรรม
ข้อ ๑๖ ต้องซักถามข้อมูลที่จําเป็นจากผู้มารับบริการ เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนเลือกสรร
ยาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสมเหตุสมผลตามหลักวิชาการ
ข้อ ๑๗ จัดให้มีฉลากที่ภาชนะและหีบห่อบรรจุยา ของยาแต่ละชนิดที่ขาย คงมีอยู่ครบถ้วน
พร้อมกับข้อมูลของชื่อร้าน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของร้าน
ข้อ ๑๘ การส่งมอบยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ให้กับผู้มารับบริการต้อง
๑๘.๑ กระทําโดยผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ หรือพนักงานภายใต้การควบคุมของผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ
๑๘.๒ ส่งมอบโดยไม่แบ่งยาออกจากภาชนะบรรจุ หีบห่อที่ปิดหรือผนึกไว้ โดยยังคงมี
ฉลากครบถ้วน
๑๘.๓ ให้คําแนะนําตามหลักวิชาการ
ข้อ ๑๙ มีกระบวนการในการป้องกันการแพ้ยาซ้ําของผู้มารับบริการที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม
ข้อ ๒๐ มีกระบวนการคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่เหมาะสม
ข้ อ ๒๑ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ระบวนการเฝ้ า ระวั งอาการไม่ พึ งประสงค์ พฤติ ก รรมการใช้ ย าไม่
เหมาะสม ปัญหาคุณภาพยา และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ข้อ ๒๒ ...

-๕ข้อ ๒๒ การจัดวางสื่อให้ความรู้และสื่อโฆษณาสําหรับผู้มารับบริการจะต้องได้รับคํายินยอม
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ และให้ถือเป็นความรับผิดชอบที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะต้อง
ควบคุม โดยจะต้องไม่โอ้อวด ไม่บิดเบือนความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิดให้ผู้บริโภค และต้องผ่านการอนุญาต
ถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อ ๒๓ การดําเนินกิจกรรมด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้มารับบริการในร้านยาโดยบุคลากรอื่น
ซึ่งมิใช่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการหรือพนักงาน จะต้องได้รับคํายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
และให้ถือเป็นความรับผิดชอบที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะต้องควบคุมกํากับการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานที่
ขายยาให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยยา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๔ ไม่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
_______________________

