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มาตรฐานรานยาคุณภาพ
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑
บริบทและแนวคิดหลัก
•
•
•
•
•
•

บริบทแวดลอมทางสุขภาพและความตองการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป
ดานหนา ที่พึ่งของประชาชน และ การพัฒนาวิชาชีพดาน เภสัชกรรมปฐมภูมิ
การเชื่อมโยงการใหบริการ กับ สหวิชาชีพ และ เภสัชกรโรงพยาบาล
คุณภาพการใหบริการที่มีมาตรฐาน (ตองมี)
การเพิ่มคุณคาของเภสัชกรชุมชน ในสายตาของประชาชน
การเพิ่มนวัตกรรมบริการเพื่อคุณภาพ

เปาหมายของการใชมาตรฐาน
เพื่ อ เปน แนวทางในการออกแบบระบบงานที่เหมาะสม และใชป ระเมินเพื่ อหา “โอกาสการ
พัฒนารานยา” การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในรานยาใหเปนสถานบริการดานหนาที่เปนที่พึ่งของ
ประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ขอบเขตของมาตรฐาน
เปนมาตรฐานสําหรับการพัฒนาและการประเมินรานยาทั้งองคกร ซึ่งสามารถใชไดกับรานยา
ทุกรูปแบบทางธุรกิจ โดยครอบคลุมการทําหนาที่สรางเสริมสุขภาพของรานยาไวดวย
สิ่งที่ตองใชควบคูกับมาตรฐาน
• วงลอการพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู (Plan-Do-Study-Act หรือ PurposeProcess-Performance)
• แนวทางการประเมินระดับการปฏิบัติตามมาตรฐาน (Scoring Guideline)
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มาตรฐานชุดที่ ๑
ภาพรวมของการบริหารรานยา
ผูนําขององคกรรานยา ไมวาจะเปน รานยาเดี่ยว รานยาเครือขาย มีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การจัดระบบคุ ณ ภาพภายในรานยา จึงตองมีบทบาทในการ สงเสริมผลการดําเนินงานที่ดี ใหความ
มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยกับผูรับบริการ โดยจัดใหมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ความ
รับผิดชอบตอสาธารณะ สรางความมั่นใจวามีการดําเนินงานอยางมีจริยธรรม ตอบสนองสิทธิผูมารับ
บริการ และมีสวนสนับสนุนตอสุขภาพของชุมชน
๑ การมุงเนนผูมารับบริการ
มีระบบการรับฟงและเรียนรู ความตองการ ความคาดหวัง และระดับความสําคัญ ตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการของผูมารับบริการ / ผูรับผลงาน และนําความรูนี้ไปใชในการวางแผนจัดบริการ
และปรับปรุงกระบวนการทําางานเพื่อ เพิ่มความพึงพอใจใหมากขึ้นของผูรับบริการและการใชยาสม
เหตุผล และเพื่อคนหาโอกาสสรางหรือประยุกตใชนวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนาเทคโนโลยี
๒ การวัด วิเคราะห และจัดการความรู
๑). มีการกําหนด “ตัวชี้วัดคุณภาพ” ที่สําคัญขององคกรตามกรอบการบริบาลทางเภสัชกรรม
อาทิ เชน
• ความยอมรับหรือความพึงพอใจ หรือ ความไมพึงพอใจของผูรับบริการ
• รอยละของการคนหาหรือระบุปญหาที่แทจริงของผูรับบริการที่เรียกหายา
• จํานวนผูปวยที่ไดรับการติดตามและใหบริบาลทางเภสัชกรรม
• ผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการ (หายปวยจากอาการหรือโรค)
• ความปลอดภัยจากการใชยาของผูปวย
• คุณคาจากมุมมองของผูปวย
• การคงอยู การแนะนํา และการสรางความสัมพันธกับผูปวย
• ความสําเร็จทางธุรกิจ
๒). ใหมีการเก็บ ขอมูล อยางเป นระบบและตอ เนื่อง การวัด วิเคราะห ปรับ ทิศทาง ทบทวน
และปรับปรุงผลงาน โดยใชขอมูลและสารสนเทศที่เที่ยงตรง สะทอนความจริง
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๓ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
๑). เภสัชกรรานยาคุณภาพ ตองมีสมรรถนะการใหบริการตามเกณฑท่กี ําหนด โดยผานระบบ
การประเมินหรือรับรองสมรรถนะ เพื่อแสดงตอผูรับบริการ
๒). มีระบบในการวิเคราะหและพัฒนาสมรรถนะเภสัชกรและพนักงานรานยา เกี่ยวกับระบบ
ยา และการใชยาที่เหมาะสม ปลอดภัย เชน การสงเสริมใหเภสัชกรเก็บเครดิตการศึกษา
ตอเนื่องทางเภสัชศาสตรใหเปนไปตามที่ สภาเภสัชกรรมกําหนด
๓). หากมีบริการทางเภสัชกรรมเชิงลึก ควรจัดใหมีการบริการโดยเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา
๔). มีระบบการควบคุมดูแล การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และ พนักงานรานยา ตามกรอบ
มาตรฐานที่กําหนด
๕). มีการควบคุมดูแล นักศึกษาเภสัชศาสตร ชั้นปที่ ๖ ที่มาปฏิบัติวิชาชีพในสถานที่ ใหปฏิบัติ
วิชาชีพได ภายใตการควบคุมของผูประกอบวิชาชีพ
๖). สนับสนุน และควบคุมดูแลเภสัชกรผูมาปฏิบัติหนาที่แทนเปนการชั่วคราว ใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดเชนเดียวกับเภสัชกรประจํา
๗). องคกรตองประเมินและจัดการความเสี่ยงตอสุขภาพของบุคลากร ที่สําคัญอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง โดยเฉพาะการติดเชื้อจากการรับหรือแพรกระจายโรคติดตอใน
กระบวนการใหบริการทางเภสัชกรรม
๘). สนับสนุนใหมีการรวมตัว เพื่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ในพื้นที่หรือเครือขาย
๔ การจัดการกระบวนการ
ในกรณีท่มี ีเภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบัตงานหลายคน หรือ รานยาเครือขาย ตองจัดใหมีการจัดทํา
คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [SOP] ของกระบวนงานสําคัญ และ ตองสรางความมั่นใจวา ทุกคนที่
เกี่ยวของไดปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกันตามคูมือฯดังกลาวอยางเครงครัด
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มาตรฐานชุดที่ ๒
ระบบงานสําคัญของรานยา
๑ การจัดสถานที่ อุปกรณ ใหเปนไปตามกฎหมายกําหนดเพื่อรองรับระบบงานสําคัญ
การจั ดสถานที่และอุป กรณ ใหป ฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกํ าหนด
เกี่ ย วกั บ สถานที่ อุ ป กรณ และวิธี ป ฏิ บั ติ ท างเภสั ช กรรมชุ ม ชนในสถานที่ ข ายยาแผนป จ จุ บั น ตาม
กฎหมายวาดวยยา พ.ศ. ๒๕๕๗
อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดขางตน รานยาอาจจะมี
ลักษณะสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณที่สําคัญและมีความจําเปนสําหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
เพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับระบบงานสําคัญของราน โดยเครื่องมือ อุปกรณเหลานั้น จะตองมีความ
พรอ มใชงาน มี ระบบบํ ารุ งรั ก ษาเชิงป อ งกั น , มีก ารสอบเที ย บ และการใชผ ลการสอบเที ย บ อย าง
เหมาะสม เครื่องมือผานการตรวจสอบและรับรองจากหนวยงานที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด
๒ ระบบการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
๑). มีระบบการจัดการความเสี่ยงดานการใหบริการ โดยวิเคราะหและระบุความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ้นกับผูมารับบริการ วิเคราะหสาเหตุที่แทจริง (root cause) พรอมทั้งแนวทางการบริหารจัดการที่เปน
รูปธรรม เชน ความปลอดภัยของการใหบริการ การจายยาผิด เปนตน
๒). มีระบบการประเมิ นกระบวนการใหบ ริก ารและการดู แลผูป วย เพื่อ ประเมิน คุ ณ ภาพและ
ประสิ ท ธิ ภ าพ และค น หาโอกาสพั ฒ นา อย า งสม่ํ าเสมอ และ ทั น กั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการและ
เทคโนโลยี เชน
• การปรับเปลี่ยนความเหมาะสมในการใชยา ใหทันสมัย
• การทบทวนคํารองเรียนของผูปวย / ผูมารับบริการ
• การทบทวนการสงตอผูปวย
๓ ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อความปลอดภัยของทั้งผูใหและผูรับบริการ
๑) มี ก ารควบคุ ม สิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการแพร ก ระจายและการปนเป อ นใน
สิ่งแวดลอม เชน การปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค หรือ แนวทางในการจัดการวัสดุ
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และของเสียอันตรายอยางปลอดภัย ดวยการระบุรายการวัสดุและของเสียอันตรายที่ใช
หรือที่เกิดขึ้น, ใชกระบวนการที่ปลอดภัยกําจัดวัสดุและของเสียอันตรายดังกลาว
๒) มีการฝกอบรมเจ้ําหนาที่ที่เกี่ยวของในเรื่องการเคลื่อนยายและกําจัดของเสียอยางถูกวิธี
และ การควบคุมปจจัยเสี่ยง
๔ ระบบเอกสารคุณภาพ และ การเก็บประวัติการใชยา
๑). มีแบบบันทึกการใหบริการ สําหรับผูรับบริการกรณีที่ตองติดตามตอเนื่อง เชน แฟมประวัติ
การใชยา และ จัดเก็บที่เหมาะสม ใหงายตอการสืบคน
๒). มีการจัดทํา “เอกสารคุณภาพ” เชน รายงานอุบัติการณ รายงานการเฝาระวังอาการ อัน
ไมพึงประสงคจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ รายงานการซื้อ ขายยา ตามกฎหมายวาดวยยา
๓). ประวัติการใชยา และ เอกสารคุณภาพ ตองไดรับการปองกันการสูญหาย ความเสียหาย
ทางกายภาพ และการแกไขดัดแปลง เขาถึง หรือใชโดยผูไมมีอํานาจหนาที่

6

มาตรฐานชุดที่ ๓
ระบบการจัดการดานยา
การบริหารเวชภัณ ฑทุก ขั้นตอน นับ ตั้งแตการจัดหา การเก็ บ การควบคุม และการกระจาย
จะตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย และควรจัดใหมีระบบอิเล็กทรอนิค สําหรับ
การบริหารจัดการเวชภัณฑและการจายยา เพื่อใหมีขอมูลสารสนเทศที่ดีในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
บริการ
๑ ยาและเวชภัณฑ และผลิตภัณฑสุขภาพ ตองถูกตองตามกฎหมาย
๒ มีการจัดทําบัญชีรายการยาในรานยา และ บัญชีที่ตองดูแลเปนพิเศษ หรือ มีความเสี่ยงที่
ตองดูแลเปนพิเศษ โดยควรจะ ทบทวนรายการยาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๓ มีเกณฑ ในการเลือกสรรยาและผลิต ภัณ ฑสุขภาพที่นํามาจําหนายจากแหลงที่นาเชื่อถือ
ถูกตองตามกฎหมาย สามารถสืบยอนกลับได และอายุยาเหมาะสมกับอัตราการใช
๔ มีการเก็ บ รัก ษาซึ่งมีเป าหมายให ย าคงประสิทธิภ าพในการรัก ษาที่ดี และปลอดภั ย ตาม
หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการเก็บรักษายา
๕ (กรณีที่เปนการขายสง) จะตองจัดระบบการขนสงยาใหยาคงประสิทธิภาพในการรักษาที่ดี
และปลอดภัย รวมทั้งมีความถูกตอง แมนยําในการขนสง ตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการ
ขนสงยา
๖ มีระบบควบคุมและกํากับดูแลเฉพาะ สําหรับ ยาหมดอายุ ยาเสื่อมคุณภาพ ยาที่มีความ
เสี่ยงสูงที่จะนําไปใชในทางที่ไมเหมาะสม
๗ ตอ งมีระบบควบคุ ม ยาเสพติด ให โทษ วัต ถุอ อกฤทธิ์ตอ จิต และประสาท และ ยาควบคุ ม
พิเศษอื่น ๆ ที่รัดกุมและสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา
๘ มีระบบและวิธีการกําจัดยาหมดอายุที่ปลอดภัย
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มาตรฐานชุดที่ ๔
ระบบการบริการ ดูแลและติดตามการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
ร านยา พึ ง จั ด ให มี ก ารให บ ริ ก ารด า นยา ควบคู ไ ปกั บ การดู แ ลและติ ด ตามการใช ย าและ
ผลิตภัณ ฑสุขภาพ บนหลักการการบริบ าลทางเภสัชกรรม [Pharmaceutical Care] โดยใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่ดีในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
๑ การบริการดานยา ผลิตภัณฑสุขภาพ
๑). มี ก ารประเมิ น ความสามารถในการรั บ ผู ป ว ยไว ดู แ ลตามเกณฑ ที่ กํ า หนดไว .กํ า หนด
ขอบเขตการสงตอผูปวยที่เปนรูปธรรมถาไมสามารถใหบริการแกผูปวยไดทีมผูใหบริการ
จะให ค วามช ว ยเหลื อ เบื้ อ งต น อย า งเหมาะสม อธิ บ ายเหตุ ผ ลที่ ไม ส ามารถรั บ ไว และ
แนะนํา/ชวยเหลือผูปวยในการหาสถานบริการสุขภาพที่เหมาะสมกวา
๒). มีการคนหาความตองการที่แทจริงของลูก คา เชน ระบุ ผูรับบริก ารที่แทจริง ระบุความ
ตองการและความคาดหวัง
๓). มีการจัดการยาที่ผูปวยและครอบครัวนําติดตัวมาหรือมีประวัติการใช เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยและสอดคลองกับแผนการดูแลผูปวยที่เปนปจจุบัน
๔). การคัดเลือกยาที่เหมาะสมบนฐานความถูกตองตามหลักวิชาการ โดยตองคํานึงถึง ความ
สมเหตุผล ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความคุมคา
๕). เภสัชกรเปนผูสงมอบยาใหแกผูมารับบริการโดยตรง
๖). ตองอธิบายการใชยาและการปฏิบัติตัวของผูมารับบริการอยางชัดเจน ทั้งโดยวาจาและ
ลายลักษณอักษร เมื่อสงมอบยา
๗). ไมควรสงมอบยาใหเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 12 ป / ผูแทนของผูใชยา (ฝากมาซื้อ) โดยไมทราบ
วัตถุประสงค ในกรณีจําเปนควรมีแนวทาง และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและเหมาะสม
๘). มีการตรวจสอบความถูกตองของยา คุณภาพยา ขอหามในการใช และเวลา / ขนาดยา /
วิธีการใหยา ที่เหมาะสม ผูสั่งใชยาไดรับการรายงานเมื่อมีเหตุการณไมพึงประสงคจาก
ยาหรือความคลาดเคลื่อนทางยา
๙). จัดใหมีมาตรการความปลอดภัยสําหรับยาที่ความเสี่ยง เชน
• ยาที่มีโอกาสนําไปใชในทางที่ผิด เชน ยาทรามาดอล ยาน้ําเชื่อมแกแพ ฯลฯ
• ยาที่มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนสูง ไดแก LASA
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• ยาที่มีอ าการไมพึงประสงครุนแรง หรือ มีขอหามใชที่ค วรใหความระมั ด ระวังเป น
พิเศษ
๑๐). กําหนดนโยบายปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณไมพึงประสงคจากยา
และนําสูการปฏิบัติ มีการตอบสนองอยางเหมาะสมตอเหตุการณไมพึงประสงคจากยา
และความคลาดเคลื่อนทางยา
๑๑). มีแนวปฏิบัติในการเลือ กจาย ยาที่อยูนอกบั ญ ชียาหลักแหงชาติ หรือ ผลิตภัณ ฑเสริม
อาหารมูลคาสูง สําหรับผูที่มีปญหาเศรษฐานะ
๒ การจายยาตามใบสั่งยา
๑). ตองมีความสามารถในการอาน วิเคราะห และประเมินความเหมาะสมของใบสั่งยา
๒). มีการประเมิน ทบทวนคําสั่งใชยาทุกรายการเพื่อความมั่นใจในความเหมาะสมและความ
ปลอดภัย.
๓). หามสงมอบยาเสพติดใหโทษ และวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ใหกับเด็กที่อายุต่ํา
กวา 12 ป / ผูแทนของผูใชยา (ฝากมาซื้อ) ในทุกกรณี (แมจะมีใบสั่งยามาแสดง)
๔). กรณี ที่ ต อ งมี ก ารปรุ งยาเฉพาะรายตามใบสั่ ง ตอ งกระทํ า โดยใชวิธีก ารปฏิ บั ติที่ เป น
มาตรฐาน
๕). กรณี มีค วามจําเป นที่เภสัชกรมีการปรับ เปลี่ยนยา ไมเปนไปตามรายละเอียดที่ระบุใน
ใบสั่งยา เภสัชกรตองปรึกษาแพทยผูสั่งใชยา ประเมินความเหมาะสมดวยขอมูลที่รอบ
ดาน รวมทั้งตองตัดสินใจรวมกับผูปวย ในความไมสอดคลองดังกลาว
๓ การดูแลและติดตามใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
๑). เภสัชกรตองมีสมรรถนะที่พอเพียง เหมาะสม ในการใหดูแลและติดตามการใชยาสําหรับ
ผูปวย เชน ทักษะ SOAP / WWHAMAD / IESEC
๒). มีหลักเกณฑในการคัดเลือกกลุมผูปวยเฉพาะเขารับบริการเพื่อดูแลและติดตามการใชยา
๓). จัดทําประวัติการใชยา (patient’s drug profile) ของผูรับบริการที่ติดตามการใชยาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อสรางความมั่นใจในความเหมาะสม และลดโอกาสเกิดผลที่ไมพึงประสงค
๔). ติดตามผลการใชยาในผูปวย ปรับปรุงและแนะนํากระบวนการใชยา ตามหลักวิชา และ
ภายใตขอบเขตของจรรยาบรรณ ทั้งนีเ้ พื่อมุงใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ
๕). มีแนวทางการใหคําแนะนําปรึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหผูปวยที่ตองใชยาอยางตอเนื่อง
เกิดความรอบรูในโรค ยาและแนวทางการรักษาที่ตนเองไดรับ [Health Literacy] ทั้งกับ
ตัวผูปวยเอง หรือ การใหคําปรึกษากับญาติ เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดูแล
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เสริมพลังแกผูปวย/ครอบครัว เพื่อเปาหมายในการใชยาอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ
และเกิดความปลอดภัย
๖). มีก ารวางแผนดู แลผูปวยเปนไปอยางเชื่อ มโยงและประสานกัน รวมมือกั บ แพทยหรือ
บุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ และเชื่อมโยงขอมู ลการใหบริการทางเภสัชกรรมกับ หนวย
บริ ก ารหลั ก เพื่ อ ให เ กิ ด ความต อ เนื่ อ งในการบริ ก ารทางเภสั ช กรรม [Seamless
Pharmaceutical Care] เกิดประโยชนสูงสุดในการรักษา
๔* การดูแลและติดตามใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพในผูปวยกลุมพิเศษ
๑). มีกระบวนการคัดเลือกผูปวยกลุมพิเศษที่มีความเสี่ยงความไมปลอดภัยจากการใชยา
เขารวมเพื่อรับบริการพิเศษเฉพาะ
๒). จัดใหมี “บริการเฉพาะทาง” ในการดูแลผูปวยกลุมพิเศษ ผูปวยที่ค วรใหก ารดูเป น
พิเศษ หรือ ผูปวยที่มีปญหาเฉพาะประจําพื้นที่ จนเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะ และ เปน
นวัตกรรมการใหบริการ
๕* การดูแลและติดตามใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพในระดับครอบครัว / ชุมชน
๑). มี บ ริ ก ารให ข อ มู ล ที่ จํ า เป น และ จั ด กระบวนการเรีย นรู แ ละการเสริ ม พลั งผู ป ว ย /
ครอบครัว เพื่อชวยเหลือใหเกิดความรอบรู [Health Literacy] สําหรับการดูแลตนเอง
และการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี แกผูปวยและครอบครัว (อยาง
เหมาะสมกับปญ หา เวลา มีความชัดเจนและเปนที่เขาใจงาย มีการประเมินการรับรู
ความเขาใจ และความสามารถในการนําขอมูลที่ไดรับไปปฏิบัต)ิ
๒). มีกิจกรรมเยี่ย มบ าน เพื่อการเพิ่มคุณ ภาพการใชยาของผูปวยและครอบครัว และ
เสริมทักษะที่จําเปนใหแกผูปวย/ครอบครัว และสรางความมั่นใจวาผูปวย / ครอบครัว
สามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง.
๓). มีกิจกรรมสรางความรวมมือและประสานงานกับหนวยบริการสุขภาพ ชุมชน และ
องคกรอื่นๆ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการติดตามดูแลผูปวยและบูรณาการกิจกรรม
สรางเสริมสุขภาพเขาในกระบวนการดูแลผูปวย.

* มาตรฐานรานนยาคุณภาพ ระดับสูง
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มาตรฐานชุดที่ ๕
ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม
๑ รวมมือในการ เฝาระวัง และ รายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาและผลิตภัณฑ
สุขภาพ ปญหาคุณภาพและ ปญหาการนํายาไปใชในทางที่ไมเหมาะสม ที่พบไปยังหนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
๒ รวมมือในการ เฝาระวัง แจงเตือนภัย โรคติดตอ โรคไมติดตอและปญหาสุขภาพอื่นๆ อยาง
ตอ เนื่อ ง ไปยังชุ ม ชน สวนราชการ และองคก รอื่นที่เกี่ย วของอยางทันเวลา เหมาะสมกั บ
สภาพปญหาของพื้นที่ องคกร และตามที่กฎหมายหรือกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
๓ มีบริการขอมูลและใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับ สารพิษ ยาเสพติด ทั้งในดานการปองกัน
บําบัด รักษา รวมทั้งมีสวนในการรณรงคดานสุขภาพ
๔ มีบริการขอมูลและใหคําแนะนําปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพใหกับชุมชน เพื่อประโยชนในการ
ป อ งกั น โรค การรั ก ษาสุ ขภาพ การสร างเสริม สุ ข ภาพ และบทบาทอื่ น ๆ ในการส งเสริม
สุขภาพ และสุขศึกษาของชุมชน
๕ สงเสริมการใชยาอยางเหมาะสมในชุมชน เชน การรวมในโครงการรณรงคดานสุขภาพตาง ๆ
๖ มีสวนรวมในการปองกันปญหาที่เกิดจากการใชยาที่ไมเหมาะสมในชุมชน
------------------------

Scoring Guideline
ความเปนมาของการพัฒนาคุณภาพรานยา
กระบวนการรับรองคุณภาพรานยา

