
บทท่ี 6 หลกัวธีิปฏิบติัทางเภสชักรรมชุมชน 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกาํหนดเก่ียวกบัสถานท่ี อุปกรณ์ และวธีิปฏิบติัทาง

เภสัชกรรมชุมชน ในสถานท่ีขายยาแผนปัจจุบนัตามกฎหมายวา่ดว้ยยา พ.ศ.2557  

 

 “ร้านขายยา” เป็นสถานบริการดา้นสุขภาพท่ีเป็นท่ีพึ่งของ

ประชาชนในชุมชนมาอยา่งยาวนาน  มีความใกลชิ้ดกบัชุมชน         

ทั้งดว้ยความเป็นกนัเองของเภสัชกรหรือบุคลากรผูใ้หบ้ริการในร้าน

ขายยา กบัผูท่ี้มาขอรับบริการ  การใหบ้ริการดว้ยการบูรณาการองค์

ความรู้ทางเภสัชกรรมในการเลือกสรรยา ตลอดถึงการใหค้าํแนะนาํท่ี

สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของแต่ละบุคคล หรือแมก้ระทัง่การมีช่วงเวลา

เปิดทาํการของร้านท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชนในละแวกนั้น   

ดว้ยเหตุขา้งตน้จึงเป็นท่ีมาของคาํวา่ “เภสัชกรรมชุมชน( Community pharmacy)” ซ่ึงส่ือถึงการ

ใหบ้ริการทางเภสัชกรรมท่ีมีความสอดคลอ้ง

กบับริบทของชุมชนท่ีร้านขายยานั้นตั้งอยู ่และ

ดว้ยงานบริการท่ีมุ่งเนน้ประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่   

ผูม้ารับบริการมากกวา่การมุ่งเนน้การ “ขาย”  

จึงเป็นท่ีมาอยา่งหน่ึงของการเรียกร้านขายยาท่ี

ใหบ้ริการในลกัษณะน้ีวา่ “ร้านยา” แทนท่ีคาํวา่ 

“ร้านขายยา”ท่ีเป็นภาษาทางกฎหมาย 

ทิศทาง แนวโนม้ของสถานการณ์  ในปัจจุบนั กาํลงัปรับเปล่ียนจาก“ร้านขายยา”สู่การเป็น “ร้านยา” 

มีการนาํ “ระบบคุณภาพ” มาใชเ้พื่อยกระดบัคุณภาพของการใหบ้ริการ  การจดัการความเส่ียง                  

(Risk management)และการบริหารงานต่างๆภายในร้านท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดความปลอดภยัดา้นยาแก่ผูม้ารับ

บริการ เป็นการสร้างการยอมรับ และความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูม้ารับบริการไม่วา่จะเป็น การไดรั้บยาท่ี             

“ถูกคน ถูกโรค ถูกขนาด ถูกวธีิ ถูกเวลา” จากเภสัชกรผูมี้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการใหบ้ริการ

ดา้นยา  การไดรั้บยาท่ีมีคุณภาพดีภายใตส้ภาวะการจดัเก็บท่ีเหมาะสมเพื่อไม่ใหย้านั้นเส่ือมคุณภาพก่อนวนั



หมดอายบุนฉลาก  การมีระบบการควบคุมยาหมดอายุ

ภายในร้านท่ีดีเพื่อใหแ้น่ใจวา่จะไม่มียาหมดอายถูุกจ่าย

ออกไป  และท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงคือการจดัการระบบ

ต่างๆภายในร้านจะเป็นการป้องกนัตนเองของร้านยา

จากการถูกร้องทุกขก์ล่าวโทษในชั้นศาล (เพื่อใหมี้

หลกัฐานท่ีจะพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตนเองภายใต้

พระราชบญัญติั ความรับผดิต่อความเสียหายท่ีเกิดจาก

สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ.2551 และพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ.2551)  

ดว้ยเหตุต่างๆท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงเป็นท่ีมาของการออกกฎหมาย“หลกัวธีิปฏิบติัทางเภสัชกรรม

ชุมชน” เพื่อกระตุน้ใหร้้าน ขายยาไดมี้แนวทางในการพฒันาใหเ้กิด “ระบบคุณภาพ”ข้ึนภายในร้าน ขายยา 

เพื่อเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคใหไ้ดรั้บความปลอดภยัดา้นยา และเป็นการป้องกนัตนเองของร้านยาจากการ

ถูกฟ้องร้อง ทั้งน้ีเพื่อใหมี้หลกัฐาน เชิงระบบ และเอกสารต่างๆ เพื่อเป็นขอ้ต่อสู้ในชั้นศาล 

“หลกัวธีิปฏิบติัทางเภสัชกรรม

ชุมชน : Good Pharmacy Practice 

(GPP)”ไดรั้บการประกาศเป็นกฎหมาย

ภายใตช่ื้อ “ ประกาศ กระทรวง

สาธารณสุข เร่ือง การกาํหนดเก่ียวกบั

สถานท่ี อุปกรณ์ และวธีิปฏิบติัทาง

เภสัชกรรมชุมชน ในสถานท่ีขายยา

แผนปัจจุบนัตามกฎหมายวา่ดว้ยยา 

พ.ศ. 2557” ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีออกโดย

อาศยัอาํนาจตาม  “กฎกระทรวง เร่ือง การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั พ.ศ.2556” 

โดยเป็นข้อกาํหนดทีร้่านขายยาแผนปัจจุบันทุกร้านต้องปฏิบัติ  หากไม่ปฏิบัติแล้วจะเป็นเง่ือนไขทาง

กฎหมายสําคัญทีท่าํให้ไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตร้านขายยาได้ 

  



หลกัวธีิปฏิบติัทางเภสชักรรมชุมชนจะแบ่งเป็น  

1. หลกัวธีิปฏิบติัทางเภสชักรรมชุมชนสาํหรับร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1)    

2. หลกัวธีิปฏิบติัทางเภสชักรรมชุมชนสาํหรับร้านขายยาแผนปัจจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสร็จท่ีไม่ใช่

ยาอนัตรายหรือยาควบคุมพิเศษ(ข.ย.2) 

3. หลกัวธีิปฏิบติัทางเภสชักรรมชุมชนสาํหรับร้านขายยาแผนปัจจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสร็จสาํหรับ

สัตว ์(ข.ย.3)   

4. หลกัวธีิปฏิบติัทางเภสชักรรมชุมชนสาํหรับร้านขายส่งยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.4) 

ทั้งน้ีร้านขายยาแผนปัจจุบนั

ทุกประเภทขา้งตน้จะตอ้งปฏิบติัตาม

หลกัวธีิปฏิบติัทางเภสชักรรมชุมชน

ของแต่ละประเภทร้าน โดยการบงัคบั

น้ีจะส่งผลทนัทีกบัร้านขายยาท่ีไดรั้บ

อนุญาตหลงัจากวนัท่ีกฎกระทรวงฯ มี

ผลบงัคบั คือ ร้านขายยาแผนปัจจุบนัทุกประเภทท่ีไดรั้บอนุญาตตั้งแต่วนัท่ี 25 มิถุนายน 2557 เป็นตน้ไป 

สาํหรับร้านขายยาแผนปัจจุบนัทุกประเภท ท่ีไดรั้บอนุญาตก่อนหนา้น้ีจะมีเวลาผอ่นผนัในช่วงไม่เกิน 8 ปี 

นบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงมีผลบงัคบั (ภายใน 24 มิถุนายน 2565) 

 

สรุปสาระสําคญัของ“หลกัวธีิปฏิบัตทิางเภสัชกรรมชุมชน” 

“หลกัวธีิปฏิบติัทางเภสัชกรรมชุมชน” เป็นการ

ยกระดบัร้าน ขายยาใหมี้คุณภาพ และ ความปลอดภยัแก่

ผูท่ี้จะมาใชบ้ริการร้าน ขาย ยา นอกจากน้ียงัเป็นการ

กระตุน้ใหร้้านขายยาพฒันาศกัยภาพของตนเองใหพ้ร้อม

ท่ีจะกา้วสู่โลกของการคา้ท่ีไร้พรมแดน  ตลอดถึงการ

แข่งขนัท่ีมี “ระบบคุณภาพ” เป็นเง่ือนไขในความอยูร่อด

ทางธุรกิจ และการยอมรับจากผูม้ารับบริการ 



หลกัวธีิปฏิบติัทางเภสชักรรมชุมชน หรือ  Good Pharmacy Practice (GPP) นั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น 

5 หมวด ไดแ้ก่ สถานท่ี อุปกรณ์ บุคลากร การควบคุมคุณภาพยา และการใหบ้ริการทางเภสัชกรรม 

หมวดสถานที่ 

ร้าน ขาย ยาจะตอ้งมี

ทะเบียนบา้นท่ีออกใหโ้ดยส่วน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่มีสัตวเ์ล้ียง 

หรือแมลงรบกวน ตอ้งมีการ

จดัแบ่งพื้นท่ีท่ีเป็นสัดส่วน ไดแ้ก่ 

พื้นท่ีส่วนของยาท่ีควบคุมการขาย

โดยเภสัชกร ( Pharmacist-service 

area) ซ่ึงยาในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ กลุ่มยา

อนัตราย และกลุ่มยาควบคุมพิเศษ 

และ พื้นท่ีสาํหรับใหค้าํปรึกษา

แนะนาํดา้นยา( Counseling area) 

ทั้งน้ี พื้นท่ีใน 2 ส่วนน้ีรวมกนั

จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 8 ตารางเมตร  

อน่ึงหากวา่ร้านขายยา จะมีส่วนท่ี

จดัวางยาสามญัประจาํบา้น วสัดุ

อุปกรณ์ทางการแพทย ์หรือผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีลูกคา้จะสามารถเลือกซ้ือไดด้ว้ยตนเองจะตอ้งมีพื้นท่ีเพิ่มเติม

มากกวา่พื้นท่ี 8 ตารางเมตรขา้งตน้และจดัเป็น “ส่วนสาํหรับใหลู้กคา้บริการตนเอง” ( Self-service area)       

ซ่ึงแสดงไดด้งัภาพ 

นอกจากน้ี ร้านขายยาจะตอ้งมีการ

จดัแบ่งประเภทยาออกเป็นหมวดหมู่ชดัเจน   

วา่เป็นกลุ่มยาอะไร ทั้งน้ีในส่วนของกลุ่มยาท่ี

เป็นยาอนัตราย ยาควบคุมพเิศษ ยาในกลุ่มยา

เสพติดใหโ้ทษในประเภทท่ี 3 ยาท่ีเป็นวตัถุ



ออกฤทธ์ิประเภทท่ี 3 หรือประเภทท่ี 4 

จะตอ้งควบคุมการจดัเก็บและจ่ายยา โดย

เภสัชกรจะตอ้งเป็นผูค้วบคุมส่งมอบยา

เหล่าน้ีโดยตรงใหแ้ก่ผูป่้วย พร้อม

คาํแนะนาํในการใชย้าท่ีเหมาะสม

ปลอดภยั และหากในบางช่วงเวลาท่ีเภสัช

กรไม่อยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีจะตอ้งมีการปิดบงัพื้นท่ีในส่วนน้ี 

ภายในร้านจะตอ้งจดัใหมี้สภาวะท่ีเหมาะสม

ต่อการเก็บรักษายาใหมี้คุณภาพ มีการจดัเก็บยาใหห่้าง

จากความช้ืน ความร้อน และแสงแดด โดย ณ อุณหภูมิ

ปกติทัว่ไปไม่เกินกวา่ 30 องศาเซลเซียส สาํหรับยาท่ี

ตอ้งเก็บรักษาในตูเ้ยน็ อุณหภูมิของตูเ้ยน็ในชั้นท่ีมีการ

จดัวางยา ควรอยูใ่นช่วง 2- 8 องศาเซลเซียสทั้งหมดน้ีก็

เพื่อใหผู้ม้ารับบริการท่ีร้านยาไดรั้บยาท่ีคงสภาพดี อนัจะส่งผลถึงการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

หมวดอุปกรณ์ 

อุปกรณ์ท่ีมีในร้านขายยาจะเนน้ไปท่ีอุปกรณ์สาํหรับ

สนบัสนุนการใหบ้ริการทางเภสัชกรรมชุมชน และส่งเสริมให้

เกิดความปลอดภยัแก่ผูม้ารับบริการ ไดแ้ก่  

1. ตูเ้ยน็  (กรณีท่ีมียาท่ีตอ้งจดัเก็บรักษาในท่ีเยน็/

ตูเ้ยน็)  

2. ถาดนบัเมด็ยา  

3. ท่ีวดัความดนัโลหิตชนิดอตัโนมติั  

4. ท่ีวดัส่วนสูง  

5. เคร่ืองชัง่นํ้าหนกั และ 

6. อุปกรณ์ดบัเพลิง  

 



หมวดบุคลากร 

 “เภสัชกร” นบัวา่เป็นบุคลากรผูใ้หบ้ริการในร้านขายยาแผน

ปัจจุบนัท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดความปลอดภยัดา้น

ยา โดยเภสัชกรจะเป็นผูพ้ิจารณาเลือกสรรยาเพื่อใหมี้การใชย้าท่ีถูกตอ้ง 

เหมาะสม มีความปลอดภยั และมีความเฉพาะเจาะจงสาํหรับผูป่้วยแต่

ละราย  ดงันั้น เพื่อเป็นการเคารพต่อสิทธิผูบ้ริโภคท่ีจะไดรั้บบริการ

ดา้นยาจากเภสัชกร ร้านขายยาแผนปัจจุบนั จะตอ้งจดัใหมี้ป้ายแสดง

ตนของเภสัชกรซ่ึงประกอบดว้ย ช่ือ-สกุล เลขท่ีใบประกอบวชิาชีพ

เภสัชกรรม และรูปภาพของเภสัชกรผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ   นอกจากน้ี

เภสัชกรจะตอ้งแต่งกายในลกัษณะท่ีสามารถส่ือสารใหผู้ม้ารับบริการ

สามารถสังเกตไดช้ดัเจนวา่เป็นเภสัชกร โดยกฎหมายระบุใหจ้ะตอ้งแต่งกายดว้ยเส้ือกาวน์สีขาว มีตรา

สัญลกัษณ์ของสภาเภสัชกรรม และมีการแสดงตนชดัเจนวา่เป็นเภสัชกร โดยอาจจดัทาํเป็นป้าย หรือการปัก



ช่ือท่ีระบุวา่ตนเป็น “เภสัชกร”ก็ได ้เป็นตน้  

นอกจากน้ีผูช่้วยเภสัชกร พนกังานร้านยา รวมถึงบุคลากรอ่ืนๆภายในร้าน จะตอ้งมีการกาํหนด

ขอบเขตหนา้ท่ีท่ีชดัเจน และไม่แต่งกายในลกัษณะท่ีจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผดิวา่เป็นเภสัชกร   

หมวดการควบคุมคุณภาพยา 

ดงัขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ “ยาท่ีมีคุณภาพดี  ยอ่มส่งผลท่ีดีต่อประสิทธิผลของการรักษาดว้ย”  ดงันั้นการ

จดัเก็บยาภายใตอุ้ณหภูมิ และสภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสมตามท่ีระบุบนฉลากของยานั้นๆ จึงเป็นส่ิงท่ีควร

กระทาํตั้งแต่เร่ิมตน้ในขั้นตอนการผลิต   การขนส่ง  การจดัเก็บรอขาย  จนกระทัง่ถึงมือผูใ้ชย้า 

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั

จึงตอ้ง มีพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอน

การคดัสรรยาเขา้ร้าน โดย

จะตอ้งเป็นยาท่ีผา่นการข้ึน

ทะเบียนตาํรับยาถูกตอ้งตาม

กฎหมาย และซ้ือจากแหล่งท่ีมี

มาตรฐานในการจดัเก็บและการ

ขนส่งท่ีดี  ตลอดถึงมีการ

ควบคุมสภาวะของการจดัเก็บ

ยาภายในร้านใหอ้ยูใ่นอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ห่างจาก

แหล่งกาํเนิดความช้ืน และแสงแดด _ทั้งน้ี สาํหรับยา

ทัว่ไป คือ ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส  และ สาํหรับยา

ท่ีตอ้งจดัเก็บในตูเ้ยน็ ท่ี 2-8 องศาเซลเซียส  

นอกจากน้ี จะตอ้ง ไม่พบยาหมดอาย ุณ จุด

จ่ายยา ยาท่ีหมดอาย ุยาใกลห้มดอาย ุยารอเปล่ียน/รอ

คืน  จะตอ้งมีการแยกจดัเก็บเฉพาะ มีการป้องกนัมิ

ใหถู้กนาํกลบัมาขายอีก เช่น การใส่ตูล้๊อคกุญแจ  

หรือการใส่ในกล่องซ่ึงมีการระบุชดัเจนวา่เป็นยา

หมดอาย ุยารอเปล่ียน/คืนเป็นตน้ 



มีระบบ“FEFO (First Expire First Out)” ซ่ึงเป็นการจดัยา และเวชภณัฑท่ี์รับเขา้ใหม่หรือ ยาท่ีมีอายุ

การใช้สั้นกวา่(ยาท่ีจะหมดอายกุ่อน) ไวด้า้นนอก หรือดา้นขวา(กรณีผูห้ยบิจ่ายถนดัขวา)หรือดา้นบน ทั้งน้ี

เพื่อใหแ้น่ใจวา่ยาท่ีมีอายสุั้นกวา่จะถูกหยบิจ่ายออกไปก่อนเสมอพร้อมกนัน้ีจะตอ้ง มีระบบควบคุมยา

หมดอายท่ีุชดัเจนและมีประสิทธิภาพสามารถระบุยาท่ีจะหมดอายใุนอีก 6 ถึง 8 เดือนขา้งหนา้ได ้

กรณีเป็นยาท่ีสามารถเส่ือมสภาพไดเ้ม่ือ

สัมผสักบัแสง ในการแบ่งจ่ายยาก็จะตอ้งมีซองทึบท่ี

สามารถป้องกนัแสงท่ีกระทบถึงยาไดแ้ละในทา้ยท่ีสุด 

การรับยาเขา้ร้าน และการขายยา จะตอ้งมีการลงบญัชี  

และการควบคุมการขายยาตามท่ีกฎหมายกาํหนดอยา่ง

เคร่งครัด 

หมวดการให้บริการทางเภสัชกรรม 

       การใหบ้ริการทางเภสัชกรรมจะตอ้ง

ดาํเนินการโดย “เภสัชกร” และเภสัชกรจะตอ้งมี

การควบคุมการจ่ายยาในกลุ่มยาอนัตราย และกลุ่ม

ยาควบคุมพิเศษ พร้อมคาํแนะนาํเพื่อการใชย้าได้

อยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั กรณีท่ีเภสัชกรไม่อยูป่ฏิบติั

หนา้ท่ี จะตอ้งควบคุมไม่ใหมี้การจาํหน่ายยากลุ่มน้ี  

ทั้งน้ีก่อนท่ีจะจ่ายยา เภสัชกรจะตอ้งมีการซกัถาม

ขอ้มูลท่ีจาํเป็นก่อนจ่ายยา อาทิ ใครเป็นผูท่ี้ใชย้าน้ี  

ผูท่ี้ใชย้ามีประวติัของการแพย้า อาหาร หรือ สาร

อ่ืนใดหรือไม่ ก่อนหนา้น้ีเคยไดรั้บการวนิิจฉยัวา่

เป็นโรคอะไร  หรือมียาใดบา้งท่ีใชเ้ป็นประจาํ  

ตั้งครรภ ์ใหน้มบุตร หรือ มีโรคประจาํตวั หรือมี

ขอ้จาํกดัในการใชย้าอยา่งไร เป็นตน้ 

ซองบรรจุยา จะตอ้งมีรายละเอียดท่ีจาํเป็นครบถว้นอยา่งนอ้ย ไดแ้ก่ ช่ือร้านยา ท่ีอยู ่และหมายเลข

โทรศพัทช่ื์อผูใ้ชย้าช่ือยาสรรพคุณวธีิใชข้อ้ควรระวงั (ถา้มี) 



นอกจากน้ี ในกระบวนการจ่ายยาจะตอ้งมี

กระบวนการในการป้องกนัการแพย้า เช่น การแสดงป้าย 

“แพย้าอะไรโปรดแจง้เภสชักร” การถามเร่ืองการแพย้าทุก

คร้ัง ก่อนจ่ายยา  การป้องกนัการปนเป้ือนของผงยา

ระหวา่งการแบ่งนบัยา/ถาดนบัยา/ชอ้นนบัยา  เป็นตน้  

อน่ึง หากผูป่้วยมีอาการท่ีสงสัยการแพย้า อาจจดัทาํเป็น 

“บตัรสงสัยการแพย้า”  เพื่อใหผู้ใ้ชย้าไดติ้ดตวัไว ้สาํหรับ

ส่ือสารกบับุคลากรทางการแพทยอ่ื์นๆ เพื่อป้องกนัการแพ้

ยาซํ้ า โดยระบุลกัษณะอาการท่ีพบ และยาท่ีสงสัยจะเป็น

สาเหตุ 

กรณีท่ีผูป่้วยมีอาการป่วยท่ีมีความจาํเป็นตอ้งส่ง

ต่อเพื่อเขา้รับการตรวจรักษาโดยแพทย ์ เภสัชกรอาจช่วย

ผูป่้วยในการส่ือสารกบับุคลากรทางการแพทยอ่ื์นๆโดยจดัทาํ “ใบส่งต่อผูป่้วย” โดยระบุขอ้เทจ็จริงท่ีเป็น

สาเหตุของการส่งต่อ ยาท่ีผูป่้วยใชอ้ยู ่ การไดรั้บยาหรือการรักษาก่อนหนา้น้ี ทั้งน้ี เพื่อช่วยเหลือผูป่้วยใน

การส่ือสารเพื่อใหไ้ดรั้บการวนิิจฉยัโรคท่ีถูกตอ้งต่อไป 

สาํหรับการปรุงยาในร้านขายยา

แผนปัจจุบนันั้น  จะตอ้งดาํเนินการโดย

ผา่นการตรวจสอบความเหมาะสมของ

สถานท่ีจากผูอ้นุญาต คือ สาํนกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา หรือ 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัก่อน  แต่

อยา่งไรก็ตาม เภสัชกรในร้านขายยาแผน

ปัจจุบนัจะสามารถปรุงยาไดเ้ฉพาะยาตาม

ใบสั่งแพทยส์าํหรับผูป่้วยเฉพาะรายเท่านั้น ไม่สามารถปรุงยาข้ึนมาเพื่อจาํหน่ายเองได ้

  



ดว้ยร้านขายยาแผนปัจจุบนัเป็นเสมือนท่ีพึ่งดา้นยาของคนในชุมชน เป็นตน้แบบดา้นการส่งเสริม

สุขภาพท่ีดี ร้านยาจะตอ้งไม่มีการจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล ์และบุหร่ี  นอกจากน้ีการใหข้อ้มูลดา้น

ยาและสุขภาพต่างๆของร้านขายยา ควรมีแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือใน

การสืบคน้ และอา้งอิง  ควรมีการคดัแยกชดัเจนระหวา่ง “ส่ือให้

ความรู้ท่ีไม่มี

โฆษณาแอบแฝง”  

ออกจาก “ส่ือโฆษณาของบริษทัยาต่างๆ”  ทั้งน้ี “ส่ือโฆษณา” จะตอ้ง

ไดรั้บอนุญาตโฆษณาท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยสังเกตไดจ้าก เลขท่ีอนุญาตโฆษณา “ฆท. ..../25....”         

บนช้ินงานโฆษณา  อน่ึง กรณีท่ีบริษทัยาจะจดักิจกรรมส่งเสริมการขายยาอ่ืนใดภายในร้านยา  เภสัชกรผูมี้

หนา้ท่ีปฏิบติัการจะตอ้งตรวจความความถูกตอ้ง เหมาะสมก่อนท่ีจะอนุญาตใหด้าํเนินกิจกรรมนั้นๆดว้ย 

จากทั้งหมดขา้งตน้เป็นการกล่าวโดยยอ่ใหเ้ห็นถึงความจาํเป็น และรายละเอียดท่ีสาํคญัโดยสังเขป 

ของ GPP ท่ีจะส่งเสริมใหผู้รั้บบริการร้านยาไดรั้บความปลอดภยัดา้นยา  และกล่าวถึงส่ิงท่ีร้านยาจะตอ้ง

เปล่ียนแปลง เพื่อใหอ้ยูร่อดไดภ้ายใตส้ภาวะของการแข่งขนัท่ีมี “ระบบคุณภาพ” เป็นเง่ือนไขสาํคญัของการ

ต่อสู้ทางธุรกิจ ทั้งน้ีรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาไดจ้ากหนงัสือ “แนวทางจดัการสู่วธีิปฏิบติัทางเภสัช

กรรมชุมชน” โดยสามารถ ดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต ์สาํนกัยา อย. หรือท่ี 

http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/ser064.asp 

 

 

 

 

 


