บทที่ 6 หลักวิธีปฏิบตั ิทางเภสัชกรรมชุมชน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง การกําหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบตั ิทาง
เภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปั จจุบนั ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2557

“ร้านขายยา” เป็ นสถานบริ การด้านสุ ขภาพที่เป็ นที่พ่ งึ ของ
ประชาชนในชุมชนมาอย่างยาวนาน มีความใกล้ชิดกับชุมชน
ทั้งด้วยความเป็ นกันเองของเภสัชกรหรื อบุคลากรผูใ้ ห้บริ การในร้าน
ขายยา กับผูท้ ี่มาขอรับบริ การ การให้บริ การด้วยการบูรณาการองค์
ความรู ้ทางเภสัชกรรมในการเลือกสรรยา ตลอดถึงการให้คาํ แนะนําที่
สอดคล้องกับวิถีชีวติ ของแต่ละบุคคล หรื อแม้กระทัง่ การมีช่วงเวลา
เปิ ดทําการของร้านที่สอดคล้องกับบริ บทของชุมชนในละแวกนั้น
ด้วยเหตุขา้ งต้นจึงเป็ นที่มาของคําว่า “เภสัชกรรมชุมชน( Community pharmacy)” ซึ่งสื่ อถึงการ
ให้บริ การทางเภสัชกรรมที่มีความสอดคล้อง
กับบริ บทของชุมชนที่ร้านขายยานั้นตั้งอยู่ และ
ด้วยงานบริ การที่มุ่งเน้นประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่
ผูม้ ารับบริ การมากกว่าการมุ่งเน้นการ “ขาย”
จึงเป็ นที่มาอย่างหนึ่งของการเรี ยกร้านขายยาที่
ให้บริ การในลักษณะนี้วา่ “ร้านยา” แทนที่คาํ ว่า
“ร้านขายยา”ที่เป็ นภาษาทางกฎหมาย
ทิศทาง แนวโน้มของสถานการณ์ ในปั จจุบนั กําลังปรับเปลี่ยนจาก“ร้านขายยา”สู่ การเป็ น “ร้านยา”
มีการนํา “ระบบคุณภาพ” มาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพของการให้บริ การ การจัดการความเสี่ ยง
(Risk management)และการบริ หารงานต่างๆภายในร้านที่มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยด้านยาแก่ผมู ้ ารับ
บริ การ เป็ นการสร้างการยอมรับ และความเชื่อมัน่ ให้แก่ผมู ้ ารับบริ การไม่วา่ จะเป็ น การได้รับยาที่
“ถูกคน ถูกโรค ถูกขนาด ถูกวิธี ถูกเวลา” จากเภสัชกรผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการให้บริ การ
ด้านยา การได้รับยาที่มีคุณภาพดีภายใต้สภาวะการจัดเก็บที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ยานั้นเสื่ อมคุณภาพก่อนวัน

หมดอายุบนฉลาก การมีระบบการควบคุมยาหมดอายุ
ภายในร้านที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มียาหมดอายุถูกจ่าย
ออกไป และที่สาํ คัญอย่างหนึ่งคือการจัดการระบบ
ต่างๆภายในร้านจะเป็ นการป้ องกันตนเองของร้านยา
จากการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษในชั้นศาล (เพื่อให้มี
หลักฐานที่จะพิสูจน์ความบริ สุทธิ์ของตนเองภายใต้
พระราชบัญญัติ ความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดจาก
สิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผบู ้ ริ โภค พ.ศ.2551)
ด้วยเหตุต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็ นที่มาของการออกกฎหมาย“หลักวิธีปฏิบตั ิทางเภสัชกรรม
ชุมชน” เพื่อกระตุน้ ให้ร้าน ขายยาได้มีแนวทางในการพัฒนาให้เกิด “ระบบคุณภาพ”ขึ้นภายในร้าน ขายยา
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้ได้รับความปลอดภัยด้านยา และเป็ นการป้ องกันตนเองของร้านยาจากการ
ถูกฟ้ องร้อง ทั้งนี้เพื่อให้มีหลักฐาน เชิงระบบ และเอกสารต่างๆ เพื่อเป็ นข้อต่อสู ้ในชั้นศาล
“หลักวิธีปฏิบตั ิทางเภสัชกรรม
ชุมชน : Good Pharmacy Practice
(GPP)”ได้รับการประกาศเป็ นกฎหมาย
ภายใต้ชื่อ “ ประกาศ

กระทรวง

สาธารณสุ ข เรื่ อง การกําหนดเกี่ยวกับ
สถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบตั ิทาง
เภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยา
แผนปั จจุบนั ตามกฎหมายว่าด้วยยา
พ.ศ.2557” ซึ่ งเป็ นกฎหมายที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตาม “กฎกระทรวง เรื่ อง การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปั จจุบนั พ.ศ.2556”
โดยเป็ นข้ อกําหนดทีร่ ้ านขายยาแผนปัจจุบันทุกร้ านต้ องปฏิบัติ หากไม่ ปฏิบัติแล้ วจะเป็ นเงื่อนไขทาง
กฎหมายสํ าคัญทีท่ าํ ให้ ไม่ สามารถต่ ออายุใบอนุญาตร้ านขายยาได้

หลักวิธีปฏิบตั ิทางเภสัชกรรมชุมชนจะแบ่งเป็ น
1. หลักวิธีปฏิบตั ิทางเภสัชกรรมชุมชนสําหรับร้านขายยาแผนปั จจุบนั (ข.ย.1)
2. หลักวิธีปฏิบตั ิทางเภสัชกรรมชุมชนสําหรับร้านขายยาแผนปั จจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็ จที่ไม่ใช่
ยาอันตรายหรื อยาควบคุมพิเศษ(ข.ย.2)
3. หลักวิธีปฏิบตั ิทางเภสัชกรรมชุมชนสําหรับร้านขายยาแผนปั จจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็ จสําหรับ
สัตว์ (ข.ย.3)
4. หลักวิธีปฏิบตั ิทางเภสัชกรรมชุมชนสําหรับร้านขายส่ งยาแผนปั จจุบนั (ข.ย.4)
ทั้งนี้ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
ทุกประเภทข้างต้นจะต้องปฏิบตั ิตาม
หลักวิธีปฏิบตั ิทางเภสัชกรรมชุมชน
ของแต่ละประเภทร้าน โดยการบังคับ
นี้จะส่ งผลทันทีกบั ร้านขายยาที่ได้รับ
อนุญาตหลังจากวันที่กฎกระทรวงฯ มี
ผลบังคับ คือ ร้านขายยาแผนปั จจุบนั ทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่วนั ที่ 25 มิถุนายน 2557 เป็ นต้นไป
สําหรับร้านขายยาแผนปั จจุบนั ทุกประเภท ที่ได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้จะมีเวลาผ่อนผันในช่วงไม่เกิน 8 ปี
นับแต่วนั ที่กฎกระทรวงมีผลบังคับ (ภายใน 24 มิถุนายน 2565)

สรุปสาระสํ าคัญของ“หลักวิธีปฏิบัตทิ างเภสั ชกรรมชุมชน”
“หลักวิธีปฏิบตั ิทางเภสัชกรรมชุมชน” เป็ นการ
ยกระดับร้านขายยาให้มีคุณภาพ และ ความปลอดภัยแก่
ผูท้ ี่จะมาใช้บริ การร้าน ขาย ยา นอกจากนี้ยงั เป็ นการ
กระตุน้ ให้ร้านขายยาพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อม
ที่จะก้าวสู่ โลกของการค้าที่ไร้พรมแดน ตลอดถึงการ
แข่งขันที่มี “ระบบคุณภาพ” เป็ นเงื่อนไขในความอยูร่ อด
ทางธุ รกิจ และการยอมรับจากผูม้ ารับบริ การ

หลักวิธีปฏิบตั ิทางเภสัชกรรมชุมชน หรื อ Good Pharmacy Practice (GPP) นั้นสามารถแบ่งได้เป็ น
5 หมวด ได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร การควบคุมคุณภาพยา และการให้บริ การทางเภสัชกรรม
หมวดสถานที่
ร้าน ขาย ยาจะต้องมี
ทะเบียนบ้านที่ออกให้โดยส่ วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสัตว์เลี้ยง
หรื อแมลงรบกวน ต้องมีการ
จัดแบ่งพื้นที่ที่เป็ นสัดส่ วน ได้แก่
พื้นที่ส่วนของยาที่ควบคุมการขาย
โดยเภสัชกร ( Pharmacist-service
area) ซึ่ งยาในกลุ่มนี้ได้แก่ กลุ่มยา
อันตราย และกลุ่มยาควบคุมพิเศษ
และ พื้นที่สาํ หรับให้คาํ ปรึ กษา
แนะนําด้านยา( Counseling area)
ทั้งนี้ พื้นที่ใน 2 ส่ วนนี้รวมกัน
จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 8 ตารางเมตร
อนึ่งหากว่าร้านขายยา จะมีส่วนที่
จัดวางยาสามัญประจําบ้าน วัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ลูกค้าจะสามารถเลือกซื้อได้ดว้ ยตนเองจะต้องมีพ้นื ที่เพิ่มเติม
มากกว่าพื้นที่ 8 ตารางเมตรข้างต้นและจัดเป็ น “ส่ วนสําหรับให้ลูกค้าบริ การตนเอง” (
ซึ่ งแสดงได้ดงั ภาพ
นอกจากนี้ ร้านขายยาจะต้องมีการ
จัดแบ่งประเภทยาออกเป็ นหมวดหมู่ชดั เจน
ว่าเป็ นกลุ่มยาอะไร ทั้งนี้ในส่ วนของกลุ่มยาที่
เป็ นยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาในกลุ่มยา
เสพติดให้โทษในประเภทที่ 3 ยาที่เป็ นวัตถุ

Self-service area)

ออกฤทธิ์ ประเภทที่ 3 หรื อประเภทที่ 4
จะต้องควบคุมการจัดเก็บและจ่ายยา โดย
เภสัชกรจะต้องเป็ นผูค้ วบคุมส่ งมอบยา
เหล่านี้โดยตรงให้แก่ผปู ้ ่ วย พร้อม
คําแนะนําในการใช้ยาที่เหมาะสม
ปลอดภัย และหากในบางช่วงเวลาที่เภสัช
กรไม่อยูป่ ฏิบตั ิหน้าที่จะต้องมีการปิ ดบังพื้นที่ในส่ วนนี้
ภายในร้านจะต้องจัดให้มีสภาวะที่เหมาะสม
ต่อการเก็บรักษายาให้มีคุณภาพ มีการจัดเก็บยาให้ห่าง
จากความชื้น ความร้อน และแสงแดด โดย ณ อุณหภูมิ
ปกติทวั่ ไปไม่เกินกว่า 30 องศาเซลเซี ยส สําหรับยาที่
ต้องเก็บรักษาในตูเ้ ย็น อุณหภูมิของตูเ้ ย็นในชั้นที่มีการ
จัดวางยา ควรอยูใ่ นช่วง 2- 8 องศาเซลเซี ยสทั้งหมดนี้ก็
เพื่อให้ผมู ้ ารับบริ การที่ร้านยาได้รับยาที่คงสภาพดี อันจะส่ งผลถึงการรักษาที่มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
หมวดอุปกรณ์
อุปกรณ์ที่มีในร้านขายยาจะเน้นไปที่อุปกรณ์สาํ หรับ
สนับสนุนการให้บริ การทางเภสัชกรรมชุมชน และส่ งเสริ มให้
เกิดความปลอดภัยแก่ผมู ้ ารับบริ การ ได้แก่
1. ตูเ้ ย็น (กรณี ที่มียาที่ตอ้ งจัดเก็บรักษาในที่เย็น/
ตูเ้ ย็น)
2. ถาดนับเม็ดยา
3. ที่วดั ความดันโลหิ ตชนิดอัตโนมัติ
4. ที่วดั ส่ วนสู ง
5. เครื่ องชัง่ นํ้าหนัก และ
6. อุปกรณ์ดบั เพลิง

หมวดบุคลากร
“เภสัชกร” นับว่าเป็ นบุคลากรผูใ้ ห้บริ การในร้านขายยาแผน
ปั จจุบนั ที่มีความสําคัญอย่างยิง่ ที่จะส่ งเสริ มให้เกิดความปลอดภัยด้าน
ยา โดยเภสัชกรจะเป็ นผูพ้ ิจารณาเลือกสรรยาเพื่อให้มีการใช้ยาที่ถูกต้อง
เหมาะสม มีความปลอดภัย และมีความเฉพาะเจาะจงสําหรับผูป้ ่ วยแต่
ละราย ดังนั้น เพื่อเป็ นการเคารพต่อสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภคที่จะได้รับบริ การ
ด้านยาจากเภสัชกร ร้านขายยาแผนปั จจุบนั จะต้องจัดให้มีป้ายแสดง
ตนของเภสัชกรซึ่ งประกอบด้วย ชื่อ-สกุล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม และรู ปภาพของเภสัชกรผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ นอกจากนี้
เภสัชกรจะต้องแต่งกายในลักษณะที่สามารถสื่ อสารให้ผมู ้ ารับบริ การ
สามารถสังเกตได้ชดั เจนว่าเป็ นเภสัชกร โดยกฎหมายระบุให้จะต้องแต่งกายด้วยเสื้ อกาวน์สีขาว มีตรา
สัญลักษณ์ของสภาเภสัชกรรม และมีการแสดงตนชัดเจนว่าเป็ นเภสัชกร โดยอาจจัดทําเป็ นป้ าย หรื อการปั ก

ชื่อที่ระบุวา่ ตนเป็ น “เภสัชกร”ก็ได้ เป็ นต้น
นอกจากนี้ผชู ้ ่วยเภสัชกร พนักงานร้านยา รวมถึงบุคลากรอื่นๆภายในร้าน จะต้องมีการกําหนด
ขอบเขตหน้าที่ที่ชดั เจน และไม่แต่งกายในลักษณะที่จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็ นเภสัชกร
หมวดการควบคุมคุณภาพยา
ดังข้อเท็จจริ งที่วา่ “ยาที่มีคุณภาพดี ย่อมส่ งผลที่ดีต่อประสิ ทธิ ผลของการรักษาด้วย” ดังนั้นการ
จัดเก็บยาภายใต้อุณหภูมิ และสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมตามที่ระบุบนฉลากของยานั้นๆ จึงเป็ นสิ่ งที่ควร
กระทําตั้งแต่เริ่ มต้นในขั้นตอนการผลิต การขนส่ ง การจัดเก็บรอขาย จนกระทัง่ ถึงมือผูใ้ ช้ยา
ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
จึงต้องมีพิจารณาตั้งแต่ข้ นั ตอน
การคัดสรรยาเข้าร้าน โดย
จะต้องเป็ นยาที่ผา่ นการขึ้น
ทะเบียนตํารับยาถูกต้องตาม
กฎหมาย และซื้ อจากแหล่งที่มี
มาตรฐานในการจัดเก็บและการ
ขนส่ งที่ดี ตลอดถึงมีการ
ควบคุมสภาวะของการจัดเก็บ
ยาภายในร้านให้อยูใ่ นอุณหภูมิที่เหมาะสม ห่างจาก
แหล่งกําเนิดความชื้น และแสงแดด _ทั้งนี้ สําหรับยา
ทัว่ ไป คือ ไม่เกิน 30 องศาเซลเซี ยส และ สําหรับยา
ที่ตอ้ งจัดเก็บในตูเ้ ย็น ที่ 2-8 องศาเซลเซี ยส
นอกจากนี้ จะต้อง ไม่พบยาหมดอายุ ณ จุด
จ่ายยา ยาที่หมดอายุ ยาใกล้หมดอายุ ยารอเปลี่ยน/รอ
คืน จะต้องมีการแยกจัดเก็บเฉพาะ มีการป้ องกันมิ
ให้ถูกนํากลับมาขายอีก เช่น การใส่ ตูล้ ๊อคกุญแจ
หรื อการใส่ ในกล่องซึ่ งมีการระบุชดั เจนว่าเป็ นยา
หมดอายุ ยารอเปลี่ยน/คืนเป็ นต้น

มีระบบ“FEFO (First Expire First Out)” ซึ่ง เป็ นการจัดยา และเวชภัณฑ์ที่รับเข้าใหม่หรื อ ยาที่มีอายุ
การใช้ ส้ นั กว่า (ยาที่จะหมดอายุก่อน) ไว้ดา้ นนอก หรื อด้านขวา(กรณี ผหู ้ ยิบจ่ายถนัดขวา)หรื อด้านบน ทั้งนี้
เพื่อให้แน่ใจว่ายาที่มีอายุส้ ันกว่าจะถูกหยิบจ่ายออกไปก่อนเสมอพร้อมกันนี้จะต้อง

มีระบบควบคุมยา

หมดอายุที่ชดั เจนและมีประสิ ทธิ ภาพสามารถระบุยาที่จะหมดอายุในอีก 6 ถึง 8 เดือนข้างหน้าได้
กรณี เป็ นยาที่สามารถเสื่ อมสภาพได้เมื่อ
สัมผัสกับแสง ในการแบ่งจ่ายยาก็จะต้องมีซองทึบที่
สามารถป้ องกันแสงที่กระทบถึงยาได้และในท้ายที่สุด
การรับยาเข้าร้าน และการขายยา จะต้องมีการลงบัญชี
และการควบคุมการขายยาตามที่กฎหมายกําหนดอย่าง
เคร่ งครัด
หมวดการให้ บริการทางเภสั ชกรรม
การให้บริ การทางเภสัชกรรมจะต้อง
ดําเนินการโดย “เภสัชกร” และเภสัชกรจะต้องมี
การควบคุมการจ่ายยาในกลุ่มยาอันตราย และกลุ่ม
ยาควบคุมพิเศษ พร้อมคําแนะนําเพื่อการใช้ยาได้
อย่างถูกต้อง ปลอดภัย กรณี ที่เภสัชกรไม่อยูป่ ฏิบตั ิ
หน้าที่ จะต้องควบคุมไม่ให้มีการจําหน่ายยากลุ่มนี้
ทั้งนี้ก่อนที่จะจ่ายยา เภสัชกรจะต้องมีการซักถาม
ข้อมูลที่จาํ เป็ นก่อนจ่ายยา อาทิ ใครเป็ นผูท้ ี่ใช้ยานี้
ผูท้ ่ีใช้ยามีประวัติของการแพ้ยา อาหาร หรื อ สาร
อื่นใดหรื อไม่ ก่อนหน้านี้เคยได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็ นโรคอะไร หรื อมียาใดบ้างที่ใช้เป็ นประจํา
ตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรื อ มีโรคประจําตัว หรื อมี
ข้อจํากัดในการใช้ยาอย่างไร เป็ นต้น
ซองบรรจุยา จะต้องมีรายละเอียดที่จาํ เป็ นครบถ้วนอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อร้านยาที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ชื่อผูใ้ ช้ยาชื่อยาสรรพคุณวิธีใช้ขอ้ ควรระวัง (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ในกระบวนการจ่ายยาจะต้องมี
กระบวนการในการป้ องกันการแพ้ยา เช่น การแสดงป้ าย
“แพ้ยาอะไรโปรดแจ้งเภสัชกร” การถามเรื่ องการแพ้ยาทุก
ครั้ง ก่อนจ่ายยา การป้ องกันการปนเปื้ อนของผงยา
ระหว่างการแบ่งนับยา/ถาดนับยา/ช้อนนับยา เป็ นต้น
อนึ่ง หากผูป้ ่ วยมีอาการที่สงสัยการแพ้ยา อาจจัดทําเป็ น
“บัตรสงสัยการแพ้ยา” เพื่อให้ผใู ้ ช้ยาได้ติดตัวไว้ สําหรับ
สื่ อสารกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อป้ องกันการแพ้
ยาซํ้า โดยระบุลกั ษณะอาการที่พบ และยาที่สงสัยจะเป็ น
สาเหตุ
กรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีอาการป่ วยที่มีความจําเป็ นต้องส่ ง
ต่อเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาโดยแพทย์ เภสัชกรอาจช่วย
ผูป้ ่ วยในการสื่ อสารกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆโดยจัดทํา “ใบส่ งต่อผูป้ ่ วย” โดยระบุขอ้ เท็จจริ งที่เป็ น
สาเหตุของการส่ งต่อ ยาที่ผปู ้ ่ วยใช้อยู่ การได้รับยาหรื อการรักษาก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผูป้ ่ วยใน
การสื่ อสารเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องต่อไป
สําหรับการปรุ งยาในร้านขายยา
แผนปัจจุบนั นั้น จะต้องดําเนินการโดย
ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมของ
สถานที่จากผูอ้ นุญาต คือ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรื อ
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดก่อน แต่
อย่างไรก็ตาม เภสัชกรในร้านขายยาแผน
ปั จจุบนั จะสามารถปรุ งยาได้เฉพาะยาตาม
ใบสั่งแพทย์สาํ หรับผูป้ ่ วยเฉพาะรายเท่านั้น ไม่สามารถปรุ งยาขึ้นมาเพื่อจําหน่ายเองได้

ด้วยร้านขายยาแผนปั จจุบนั เป็ นเสมือนที่พ่ งึ ด้านยาของคนในชุมชน เป็ นต้นแบบด้านการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพที่ดี ร้านยาจะต้องไม่มีการจําหน่ายเครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์ และบุหรี่ นอกจากนี้การให้ขอ้ มูลด้าน
ยาและสุ ขภาพต่างๆของร้านขายยา ควรมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือใน
การสื บค้น และอ้างอิง ควรมีการคัดแยกชัดเจนระหว่าง “สื่ อให้
ความรู ้ที่ไม่มี
โฆษณาแอบแฝง”
ออกจาก “สื่ อโฆษณาของบริ ษทั ยาต่างๆ” ทั้งนี้ “สื่ อโฆษณา” จะต้อง
ได้รับอนุญาตโฆษณาที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยสังเกตได้จาก เลขที่อนุญาตโฆษณา “ฆท. ..../25....”
บนชิ้นงานโฆษณา อนึ่ง กรณี ที่บริ ษทั ยาจะจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายยาอื่นใดภายในร้านยา เภสัชกรผูม้ ี
หน้าที่ปฏิบตั ิการจะต้องตรวจความความถูกต้อง เหมาะสมก่อนที่จะอนุญาตให้ดาํ เนินกิจกรรมนั้นๆด้วย
จากทั้งหมดข้างต้นเป็ นการกล่าวโดยย่อให้เห็นถึงความจําเป็ น และรายละเอียดที่สาํ คัญโดยสังเขป
ของ GPP ที่จะส่ งเสริ มให้ผรู ้ ับบริ การร้านยาได้รับความปลอดภัยด้านยา และกล่าวถึงสิ่ งที่ร้านยาจะต้อง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้อยูร่ อดได้ภายใต้สภาวะของการแข่งขันที่มี “ระบบคุณภาพ” เป็ นเงื่อนไขสําคัญของการ
ต่อสู ้ทางธุ รกิจ ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากหนังสื อ “แนวทางจัดการสู่ วธิ ี ปฏิบตั ิทางเภสัช
กรรมชุมชน” โดยสามารถ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ สํานักยา อย. หรื อที่
http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/ser064.asp

