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ภาคผนวก  ก 
แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง  การกําหนดเก่ียวกับสถานท่ี อุปกรณ์ และวิธีปฏิบตัิทางเภสัชกรรมชุมชน 
ในสถานท่ีขายยาแผนปจัจุบันตามกฎหมายว่าดว้ยยา 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
___________________________________________________________________ 

ข้อกําหนดของสถานท่ี อุปกรณ์ท่ีใช้ในการขายยา การเก็บและการควบคุมหรือรักษาคุณภาพ
ยาในสถานท่ีขายยาแผนปัจจุบัน 

ข้อ ๑  สถานท่ีขายยาแผนปัจจุบันต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 
๑.๑ สถานท่ีขายยาแผนปัจจุบัน ต้องมีพ้ืนที่ขาย ให้คําปรึกษาและแนะนํา

การใช้ยาติดต่อกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตร ทั้งนี้ไม่รวมถึงพ้ืนที่เก็บสํารองยา โดยความ
ยาวของด้านท่ีส้ันที่สุดของพ้ืนที่ต้องไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 

๑.๒ กรณีมีพ้ืนที่เก็บสํารองยาเป็นการเฉพาะจะต้องมีพ้ืนที่เพียงพอ สําหรับ
การจัดเก็บรักษายาประเภทต่าง ๆ วัสดุและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ อย่างเป็นระเบียบ เหมาะสม และ              
ไม่วางยาสัมผัสกับพ้ืนโดยตรง 

๑.๓ บริเวณสําหรับให้คําปรึกษาและแนะนําการใช้ยา ต้องเป็นสัดส่วนแยก
ออกจากส่วนบริการอ่ืนอย่างชัดเจนมีพ้ืนที่พอสําหรับการให้คําปรึกษาและการจัดเก็บประวัติ 
รวมทั้งจัดให้มีโต๊ะเก้าอ้ีสําหรับเภสัชกรและผู้มารับคําปรึกษาอยู่ในบริเวณดังกล่าวพร้อมท้ังมีป้าย
แสดงชัดเจน 

๑.๔ สถานท่ีขายยาต้องมีความมั่นคง มีทะเบียนบ้านที่ออกให้โดยส่วน
ราชการท่ีเกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นอาคารชุด ต้องมีพ้ืนที่อนุญาตให้ประกอบกิจการไม่ใช่ที่พักอาศัย 

๑.๕ สถานที่ขายยาต้องมีความแข็งแรงก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทนถาวรเป็น
สัดส่วนชัดเจน 

๑.๖ สถานท่ีขายยาต้องถูกสุขลักษณะ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการ
ควบคุมป้องกันสัตว์แมลงรบกวน ไม่มีสัตว์เล้ียงในบริเวณขายยา และอากาศถ่ายเทสะดวก 

๑.๗ สถานที่ขายยาต้องมีสภาพเหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพยา โดย           
ในพ้ืนที่ขายยาและเก็บสํารองยา ต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดี แห้ง สามารถควบคุมอุณหภูมิให้ไม่
เกิน ๓๐ องศาเซลเซียส และสามารถป้องกันแสงแดดไม่ให้ส่องโดยตรงถึงผลิตภัณฑ์ยา 

๑.๘ สถานท่ี ... 
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๑.๘ สถานที่ขายยาต้องมีแสงสว่างเพียงพอในการอ่านเอกสาร อ่านฉลาก
ผลิตภัณฑ์ยาและป้ายแสดงต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน 

๑.๙ บริเวณจัดวางยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษในพ้ืนที่ขายยา จะต้อง 
๑.๙.๑ มีพ้ืนที่เพียงพอในการจัดวางยาแยกตามประเภทของยาและ

สามารถติดป้ายแสดงประเภทของยาได้ชัดเจนตามหลักวิชาการ 

๑.๙.๒ จัดให้มีวัสดุทึบ ใช้ปิดบังบริเวณที่จัดวางยาอันตราย ยาควบคุม
พิเศษ สําหรับปิดในเวลาท่ีเภสัชกรหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ และจัดให้มีป้ายแจ้ง
ให้ผู้มารับบริการทราบว่าเภสัชกรหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่อยู่ 

ข้อ ๒  สถานท่ีขายยาแผนปัจจุบันต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการขายยา การเก็บและการ
ควบคุมหรือการรักษาคุณภาพยาตามลักษณะและจํานวนไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้ 

๒.๑  ตู้เย็น จํานวน ๑ เครื่อง  
(เฉพาะกรณีมียาท่ีต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ ตํ่ากว่าอุณหภูมิห้อง)               

ในสภาพท่ีใช้งานได้ตามมาตรฐาน มีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับการจัดเก็บยาแต่ละชนิดเป็นสัดส่วน
เฉพาะไม่ใช้เก็บของปะปนกับส่ิงของอ่ืน 

๒.๒ ถาดนับเม็ดยา อย่างน้อย ๒ ถาด 
ในสภาพใช้งานได้ดี และกรณีต้องมีการแบ่งบรรจุยากลุ่มเพนนิซิลิน หรือ

ยากลุ่มซัลโฟนาไมด์ หรือยากลุ่มต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAID) ทั้งนี้อุปกรณ์นับ
เม็ดยาสําหรับยาในกลุ่ม เพนนิซิลิน หรือยากลุ่มซัลโฟนาไมด์ หรือยากลุ่มต้านการอักเสบชนิด             
ที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAID) ให้แยกใช้เด็ดขาดจากยากลุ่มอ่ืน ๆ 

๒.๓ เครื่องวัดความดันโลหิต (ชนิดอัตโนมัติ) จํานวน ๑ เครื่อง 
ในสภาพท่ีใช้งานได้ตามมาตรฐาน 

๒.๔ เครื่องชั่งน้ําหนักสําหรับผู้มารับบริการ จํานวน ๑ เครื่อง 
ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี 

๒.๕ อุปกรณ์ที่วัดส่วนสูงสําหรับผู้มารับบริการ จํานวน ๑ เครื่อง 
ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี 

๒.๖ อุปกรณ์สําหรับดับเพลิง จํานวน ๑ เครื่อง 
ในสภาพท่ีสามารถพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในบริเวณ

สถานท่ีเก็บยา 

 

ภาคผนวก ข ... 
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ภาคผนวก  ข 
แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  การกําหนดเก่ียวกับสถานท่ี อุปกรณ์ และวิธีปฏิบตัิทางเภสัชกรรมชุมชน 
ในสถานท่ีขายยาแผนปจัจุบันตามกฎหมายว่าดว้ยยา 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
___________________________________________________________________ 

วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานท่ีขายยาแผนปัจจุบัน 

ข้อ ๑  นิยามศัพท์ 
“เภสัชกร”  หมายความว่า เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานท่ีขายยาแผน

ปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยาและให้หมายความรวมถึงเภสัชกรท่ีมาปฏิบัติหน้าที่แทนด้วย 
“พนักงานร้านยา” หมายความว่า ผู้ซ่ึงเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ มอบหมายเป็น

ลายลักษณ์อักษรให้สนับสนุนการให้บริการทางเภสัชกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดยา การรักษา
คุณภาพยา การให้ความรู้ด้านสุขภาพภายใต้ขอบเขตที่กําหนด และการกํากับดูแลของผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ 

“ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” หมายความว่า ยา อาหาร วัตถุเสพติด เครื่องสําอาง       
วัตถุอันตราย และเครื่องมือแพทย์ 

หมวดบุคลากร 

ข้อ ๒  เภสัชกรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการให้การบริการทางเภสัชกรรม
ชุมชน 

ข้อ ๓  พนักงานร้านยา ต้องมีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายยา และงานที่ได้รับ
มอบหมายจนสามารถปฏิบัติงานได้ดี และผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 

ข้อ ๔  เภสัชกรจะต้องแต่งกายด้วยเสื้อกาวน์สีขาว ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ
สภาเภสัชกรรม และแสดงตนว่าเป็นเภสัชกร ทั้งนี้เป็นไปตามสมควร เหมาะสมแก่ฐานะและ
ศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม แสดงตนให้แตกต่างจากพนักงานร้านยาและบุคลากรอ่ืนภายในร้าน
ขายยา 

ข้อ ๕  การแต่งกายพนักงานร้านยาและบุคลากรอ่ืนภายในร้านขายยา ต้องใส่สีเส้ือ 
ป้ายแสดงตน ไม่ส่ือไปในทางที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเภสัชกร 

ข้อ ๖ มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกร พนักงาน
ร้านยา และบุคลากรอ่ืนภายในร้านขายยาในการให้บริการไว้อย่างชัดเจน โดยคํานึงถึงความถูกต้อง
ตามกฎหมายว่าด้วยยาและกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม 

หมวด ... 
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หมวดการควบคุมคุณภาพยา 

ข้อ ๗  ต้องมีการคัดเลือกยา และจัดหายาจากผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้จําหน่ายท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมายว่าด้วยยา และมีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต จัดเก็บ และการขนส่ง 

ข้อ ๘ ต้องมีการเก็บรักษายา ภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสม หลีกเล่ียงแสงแดด 
เป็นไปตามหลักวิชาการ เพ่ือให้ยาน้ันคงคุณภาพท่ีดี 

ข้อ ๙ ต้องมีระบบตรวจสอบยาท่ีหมดอายุหรือเส่ือมคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ไม่ให้มีไว้  ณ จุดจ่ายยา 

ข้อ ๑๐ ต้องมีระบบการส่งคืนหรือทําลายยาท่ีหมดอายุ หรือยาเส่ือมคุณภาพให้
ชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่เป็นปัญหากับส่ิงแวดล้อมรวมถึงระบบการป้องกันการนํายา
ดังกล่าวไปจําหน่าย 

ข้อ ๑๑ ต้องมีระบบการตรวจสอบคุณภาพ ยาคืนหรือยาเปล่ียนก่อนกลับมา
จําหน่าย โดยคํานึกถึงประสิทธิภาพของยาและความปลอดภัยของผู้ใช้ยา 

ข้อ ๑๒ ต้องจัดให้มีระบบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดการคลังสินค้าและ
การจําหน่ายให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถสืบย้อนได้ 

ข้อ ๑๓ ต้องเลือกภาชนะบรรจุที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันไม่ให้ยาเส่ือมสภาพก่อน
เวลาอันสมควรพร้อมฉลากยา 

หมวดการให้บริการทางเภสัชกรรมกับผู้ป่วย 

ข้อ ๑๔ การให้บริการทางเภสัชกรรม ตามหน้าที่ที่กฎหมายว่าด้วยยาและกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรมต้องปฏิบัติโดยเภสัชกร 

ข้อ ๑๕ ต้องซักถามข้อมูลที่จําเป็นของผู้มารับบริการ เพ่ือประกอบการพิจารณาก่อน
เลือกสรรยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เหมาะสมกับผู้ป่วยตามหลักวิชาการ 
สมเหตุสมผลตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 

ข้อ ๑๖ จัดให้มีฉลากบนซองบรรจุยาหรือภาชนะบรรจุยาอันตราย และยาควบคุม
พิเศษท่ีส่งมอบให้ผู้รับบริการโดยต้องแสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

๑๖.๑ ชื่อ ที่อยู่ของร้านขายยาและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
๑๖.๒ ข้อมูลเพ่ือให้ผู้รับบริการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย 

ติดตามได้ ดังนี้ 
๑๖.๒.๑ วันที่จ่ายยา 
๑๖.๒.๒ ชื่อผู้รับบริการ 

๑๖.๒.๓ ... 
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๑๖.๒.๓ ชื่อยาท่ีเป็นชื่อสามัญทางยา หรือชื่อการค้า 
๑๖.๒.๔ ความแรง 
๑๖.๒.๕ จํานวนจ่าย 
๑๖.๒.๖ ข้อบ่งใช้ 
๑๖.๒.๗ วิธีใช้ยา ที่ชัดเจนเข้าใจง่าย 
๑๖.๒.๘ ฉลากช่วย คําแนะนํา คําเตือน หรือเอกสารให้ความรู้

เพ่ิมเติม (ถ้าจําเป็น) 
๑๖.๒.๙ ลายมือชื่อเภสัชกร 

ข้อ ๑๗  การส่งมอบยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ให้กับผู้มารับบริการเฉพาะราย 
ต้องกระทําโดยเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเท่านั้น พร้อมให้คําแนะนํา ตามหลักวิชาการและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยต้องให้ข้อมูลดังนี้ 

๑๗.๑ ชื่อยา 
๑๗.๒ ข้อบ่งใช้ 
๑๗.๓ ขนาด และวิธีการใช้ 
๑๗.๔ ผลข้างเคียง (Side effect) (ถ้ามี) และอาการไม่พึงประสงค์จาก

การใช้ยา (Adverse Drug Reaction) ที่อาจเกิดข้ึน 
๑๗.๕ ข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติในการใช้ยา 
๑๗.๖ การปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้ยา 

ข้อ ๑๘ มีกระบวนการในการป้องกันการแพ้ยา ซํ้าของผู้มารับบริการที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสม 

ข้อ ๑๙  มีกระบวนการคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยท่ีเหมาะสม 

ข้อ ๒๐  กรณีที่มีการผลิตยาตามใบส่ังยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือของ             
ผู้ประกอบโรคศิลปะท่ีส่ังสําหรับคนไข้เฉพาะราย หรือตามใบส่ังยาของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตว
แพทย์ สําหรับสัตว์เฉพาะราย และการแบ่งบรรจุยาในสถานท่ีขายยา ให้คํานึงถึงการปนเป้ือน การ
แพ้ยา โดยต้องจัดให้มีสถานท่ี อุปกรณ์ ตามที่กําหนดและเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมด้านการผลิตยาสําหรับคนไข้เฉพาะรายของสภาเภสัชกรรม 

ข้อ ๒๑  ต้องจัดให้มีกระบวนการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ พฤติกรรมการใช้ยา
ไม่เหมะสม ปัญหาคุณภาพยา และรายงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

ข้อ ๒๒ จัดให้มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านยาท่ีเหมาะสมเช่ือถือได้ สําหรับใช้ในการ
ให้บริการทางเภสัชกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวมทั้งการให้บริการเภสัช
สนเทศ 

ข้อ ๒๓ ... 
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ข้อ ๒๓ การจัดวางส่ือให้ความรู้และส่ือโฆษณาสําหรับผู้มารับบริการจะต้องได้รับคํา
ยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ และให้ถือเป็นความรับผิดชอบ
ที่เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะต้องควบคุม โดยจะต้องไม่โอ้อวด ไม่บิดเบือนความจริง ไม่สร้าง
ความเข้าใจผิดให้ผู้บริโภค และต้องผ่านการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย 

ข้อ ๒๔ การดําเนินกิจกรรมด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้มารับบริการในร้านยาโดย
บุคลากรอ่ืน ซ่ึงมิใช่เภสัชกรหรือพนักงานร้านยา จะต้องได้รับคํายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
เภสัชกร และให้ถือเป็นความรับผิดชอบท่ีเภสัชกรจะต้องควบคุมกํากับการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ในสถานที่ขายยาให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นั้นๆ  รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม 

ข้อ ๒๕  ไม่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องด่ืมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 
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