
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  การก าหนดเกี่ยวกบัสถานที ่ อปุกรณ ์ และวิธปีฏิบัติทางเภสัชกรรมชมุชน 

ในสถานทีข่ายยาแผนปัจจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใชย่าอันตรายหรือยาควบคุมพเิศษ   
ตามกฎหมายว่าด้วยยา 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๒๓  และข้อ  ๒๔  แห่งกฎกระทรวง 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกวา่  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  การก าหนดเกี่ยวกับสถานที ่ 
อุปกรณ์  และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่  
ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ  ตามกฎหมายว่าด้วยยา  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  
ข้อ ๓ ให้ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือ 

ยาควบคุมพิเศษ  จัดให้มีสถานที่ขายยา  อุปกรณ์ที่ใช้ในการขายยา  การเก็บและการควบคุม  หรือ  
การรักษาคุณภาพยา  ตามที่ก าหนดในภาคผนวก  ก  แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๔ ให้ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือ 
ยาควบคุมพิเศษและผู้มีหน้าที่ปฏิบัตกิาร  ด าเนินการขายยาโดยปฏิบัตติามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชมุชน
ตามที่ก าหนดในภาคผนวก  ข  แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๕ ให้ผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ขายยาที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่  
25  มิถุนายน  25๕๗  ด าเนินการตามข้อ  ๒  และข้อ  ๓  แล้วแต่กรณี  ให้ครบถ้วนภายในวันที่   
25  มิถุนายน  2565 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕64 

สาธิต  ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ปฏบิัตริาชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ภาคผนวก  ก  
แนบทา้ยประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  

เรื่อง  การกําหนดเกี่ยวกบัสถานที่ อุปกรณ์ และวิธปีฏบิตัทิางเภสัชกรรมชุมชน 
ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรอืยาควบคุมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยยา 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
________________________________________________________________________________ 
ข้อกําหนดของสถานที่ อุปกรณท์ี่ใชใ้นการขายยา การเกบ็ และการควบคุมหรือรกัษาคณุภาพยาในสถานที่
ขายยา 

ข้อ ๑  นิยามศัพท์ 
“สถานที่ขายยา” หมายความว่า พ้ืนที่สําหรับขายยา และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่

เก็บยาและพ้ืนที่สํารองยา 
“สถานที่เก็บยา” หมายความว่า สถานที่อ่ืนนอกเหนือจากสถานที่ขายยา ที่ใช้เก็บยา 

หรือใช้เก็บสํารองยา  
ข้อ 2  สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ

ตามกฎหมายว่าด้วยยาต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดังต่อไปน้ี 
 2.๑ สถานที่ขายยาต้องมีพ้ืนที่ขายให้คําปรึกษา และแนะนําการใช้ยาติดต่อกันขนาด

ไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตร ทั้งน้ีไม่รวมถึงพ้ืนที่เก็บสํารองยา โดยความยาวของด้านที่สั้นที่สุดของพ้ืนที่ต้อง             
ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 

2.๒ กรณีมีพ้ืนที่เก็บสํารองยาเป็นการเฉพาะจะต้องมีพ้ืนที่เพียงพอ สําหรับการจัดเก็บ
รักษายาประเภทต่าง ๆ วัสดุและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ อย่างเป็นระเบียบ เหมาะสม และไม่วางยาสัมผัสกับพ้ืนโดยตรง 

2.๓ สถานที่ขายยาต้องมีความมั่นคง มีทะเบียนบ้านที่ออกให้โดยส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
ในกรณีที่เป็นอาคารชุดต้องมีพ้ืนที่อนุญาตให้ประกอบกิจการไม่ใช่ที่พักอาศัย 

2.๔ สถานที่ขายยาต้องมีความแข็งแรงก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทนถาวรเป็นสัดส่วนชัดเจน 
2.๕ สถานที่ขายยาและพ้ืนที่เก็บสํารองยาต้องถูกสุขลักษณะ สะอาด เป็นระเบียบ

เรียบร้อย มีการควบคุมป้องกันสัตว์แมลงรบกวน ไม่มีสัตว์เลี้ยง และอากาศถ่ายเทสะดวก 
2.๖ สถานที่ขายยาและพ้ืนที่เก็บสํารองยาต้องมีสภาพเหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพยา 

โดยต้องมีการถ่ายเทอากาศท่ีดี แห้ง สามารถควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามข้อกําหนดของยานั้น ๆ หากไม่กําหนด
จะต้องไม่เกิน ๓๐ องศาเซลเซียส และสามารถป้องกันแสงแดดไม่ให้ส่องโดยตรงถึงผลิตภัณฑ์ยา 

2.๗ สถานที่ขายยาต้องมีแสงสว่างเพียงพอในการอ่านเอกสาร อ่านฉลากผลิตภัณฑ์ยา
และป้ายแสดงต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน 

2.๘ บริเวณจัดวางยาในพ้ืนที่ขายยา จะต้องมีพ้ืนที่เพียงพอในการจัดวางยาแยกตาม
ประเภทของยา และสามารถติดป้ายแสดงประเภทของยาได้ชัดเจนตามหลักวิชาการ 

ข้อ 3  สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการขายยา การเก็บ และการควบคุม หรือการรักษาคุณภาพยาตามลักษณะและจํานวน              
ไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังน้ี 

 
3.๑ ... 
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3.๑ ตู้เย็น จํานวน ๑ หลัง  
(เฉพาะกรณีมียาที่ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิตามท่ีกําหนด) ในสภาพที่ใช้งานได้

ตามมาตรฐาน มีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับการจัดเก็บยาแต่ละชนิดเป็นสัดส่วนเฉพาะ ไม่ใช้เก็บของปะปนกับสิ่งของอ่ืน 
3.๒ เครื่องช่ังนํ้าหนักสําหรับผู้มารับบริการ จํานวน ๑ เครื่อง 

ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
3.๓ อุปกรณ์ที่วัดส่วนสูงสําหรับผู้มารับบริการ จํานวน ๑ เครื่อง 

ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
3.๔ อุปกรณ์สําหรับดับเพลิง จํานวน ๑ เคร่ือง 

ในสภาพที่สามารถพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข ... 



- ๓ - 
 

ภาคผนวก  ข 
แนบทา้ยประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง  การกําหนดเกี่ยวกบัสถานที่ อุปกรณ์ และวิธปีฏบิตัทิางเภสัชกรรมชุมชน 
ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยยา 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
________________________________________________________________________________ 
วิธปีฏบิตัทิางเภสัชกรรมชุมชนในสถานทีข่ายยา 

ข้อ ๑  นิยามศัพท์ 
“ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยา 
“พนักงาน” หมายความว่า ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับอนุญาต หรือผู้ที่ ได้รับ

มอบหมายจากผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้มีหน้าที่สนับสนุนการ
ให้บริการทางเภสัชกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดยา การรักษาคุณภาพยา การให้ความรู้ด้านสุขภาพ ภายใต้
ขอบเขตท่ีกําหนดและการกํากับดูแลของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ และการส่งมอบยาภายใต้การควบคุมของผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการ 

หมวดบคุลากร 

ข้อ ๒  ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเป็นผู้มีความรู้เก่ียวกับกฎหมายยาและมีความสามารถในการ
ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน และผ่านการอบรมอย่างต่อเน่ืองและเพียงพอ 

ข้อ ๓ พนักงาน ต้องมีความรู้เก่ียวกับกฎหมายยา และงานที่ได้รับมอบหมายจนสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดี และผ่านการอบรมอย่างต่อเน่ืองและเพียงพอ 

ข้อ ๔  ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องติดป้ายแสดงตนระบุวิชาชีพหรือวิทยฐานะและข้อความว่าตน
เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่เคร่ืองแต่งกายของตน ทั้งน้ีเป็นไปตามสมควร เหมาะสมแก่ฐานะและศักด์ิศรีแห่ง
วิชาชีพ แสดงตนให้แตกต่างจากพนักงาน หรือบุคลากรอื่นภายในร้านขายยา โดยให้เป็นไปตามท่ีเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยากําหนด 

ข้อ ๕ การแต่งกายของพนักงาน หรือบุคลากรอ่ืนในสถานที่ขายยาจะต้องไม่แต่งกายใน
ลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 

ข้อ ๖ มีข้อกําหนดหรือคู่มือปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ พนักงาน และบุคลากรอื่นในสถานที่ขายยาไว้ชัดเจน โดยข้อกําหนดดังกล่าวต้องคํานึงถึงความ
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยยา 

หมวดการควบคุมคณุภาพยา 
ข้อ ๗  ต้องมีการคัดเลือกยา และจัดหายาจากผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ขายที่ถูกต้องตามกฎหมายว่า

ด้วยยา และมีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต การจัดเก็บ และการขนส่ง 
ข้อ ๘ ต้องมีการเก็บรักษายา ภายใต้อุณหภูมิและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม หลีกเลี่ยง

แสงแดด เป็นไปตามหลักวิชาการ เพ่ือให้ยาน้ันคงคุณภาพที่ดี 

ข้อ ๙ ... 
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ข้อ ๙ ต้องมีระบบตรวจสอบยาที่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ เพ่ือไม่ให้มียาหมดอายุ หรือ
เสื่อมคุณภาพไว้  ณ จุดจ่ายยา 

ข้อ ๑๐ ต้องมีระบบการส่งคืนหรือทําลายยาที่หมดอายุ หรือยาเสื่อมคุณภาพให้ชัดเจน 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบการป้องกันการนํายาดังกล่าวไปจําหน่าย 

ข้อ ๑๑ ต้องมีระบบการตรวจสอบคุณภาพยาคืนหรือยาเปลี่ยนก่อนกลับมาจําหน่าย โดย
คํานึงถึงประสิทธิภาพของยาและความปลอดภัยของผู้ใช้ยา 

ข้อ ๑๒ ต้องจัดให้มีระบบจัดเก็บเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการจัดซื้อ การขาย การสํารองยา และ
ยาคงเหลือให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ข้อ ๑๓ ให้คําแนะนําด้านการเก็บรักษายาและการดูแลคณุภาพยา สําหรับยาที่มีลักษณะการ
เก็บรักษาเฉพาะ ให้แก่ผู้ซื้อยาตามหลักวิชาการ 

ข้อ ๑๔ จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียน และการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น ปัญหาคุณภาพยา 
การให้บริการของร้านยา หรืออ่ืน ๆ โดยต้องรายงานเรื่องร้องเรียนให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ 
                    ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ทราบ หรือสงสัยถึงความบกพร่องด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความ
ปลอดภัยของยา ต้องระงับการขายโดยทันที แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ซื้อทราบเท่าที่สามารถติดต่อได้ และ  
รายงานให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ 

หมวดการใหบ้ริการทางเภสัชกรรม 
ข้อ ๑๖ ต้องซักถามข้อมูลที่จําเป็นจากผู้มารับบริการ เพ่ือประกอบการพิจารณาก่อนเลือกสรร 

ยาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสมเหตุสมผลตามหลักวิชาการ  
ข้อ ๑๗ จัดให้มีฉลากที่ภาชนะและหีบห่อบรรจุยา ของยาแต่ละชนิดที่ขาย คงมีอยู่ครบถ้วน

พร้อมกับข้อมูลของช่ือร้าน 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 
ข้อ ๒๑  ต้องจัดให้มีกระบวนการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ พฤติกรรมการใช้ยาไม่

เหมาะสม ปัญหาคุณภาพยา และรายงานให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ    

ข้อ ๒๒ ... 



- ๕ - 
 

ข้อ ๒๒ การจัดวางสื่อให้ความรู้และสื่อโฆษณาสําหรับผู้มารับบริการจะต้องได้รับคํายินยอม
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ และให้ถือเป็นความรับผิดชอบที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะต้อง
ควบคุม โดยจะต้องไม่โอ้อวด ไม่บิดเบือนความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิดให้ผู้บริโภค และต้องผ่านการอนุญาต
ถูกต้องตามกฎหมาย 

ข้อ ๒๓ การดําเนินกิจกรรมด้านสุขภาพที่เก่ียวข้องกับผู้มารับบริการในร้านยาโดยบุคลากรอ่ืน 
ซึ่งมิใช่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการหรือพนักงาน จะต้องได้รับคํายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
และให้ถือเป็นความรับผิดชอบที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะต้องควบคุมกํากับการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานที่
ขายยาให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยยา และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๒๔  ไม่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องด่ืมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


