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มาตรฐานรานยาคุณภาพ  

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

บรบิทและแนวคิดหลัก  

• บรบิทแวดลอมทางสุขภาพและความตองการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป 

• ดานหนา ที่พึ่งของประชาชน และ การพัฒนาวิชาชีพดาน เภสัชกรรมปฐมภูม ิ 

• การเช่ือมโยงการใหบรกิาร กับ สหวชิาชีพ และ เภสัชกรโรงพยาบาล 

• คุณภาพการใหบรกิารที่มีมาตรฐาน (ตองม)ี 

• การเพิ่มคุณคาของเภสัชกรชุมชน ในสายตาของประชาชน  

• การเพิ่มนวัตกรรมบรกิารเพื่อคุณภาพ 

 

เปาหมายของการใชมาตรฐาน 

เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบระบบงานที่เหมาะสม และใชประเมินเพื่อหา “โอกาสการ

พัฒนารานยา” การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในรานยาใหเปนสถานบริการดานหนาที่เปนที่พึ่งของ

ประชาชนเพื่อคุณภาพชีวติที่ดขีึ้น  

 

ขอบเขตของมาตรฐาน 

เปนมาตรฐานสําหรับการพัฒนาและการประเมนิรานยาทัง้องคกร ซึ่งสามารถใชไดกับรานยา

ทุกรูปแบบทางธุรกจิ  โดยครอบคลุมการทําหนาที่สรางเสรมิสุขภาพของรานยาไวดวย 

 

สิ่งท่ีตองใชควบคูกับมาตรฐาน 

• วงลอการพัฒนาคุณภาพและการเรยีนรู (Plan-Do-Study-Act หรอื Purpose-

Process-Performance) 

• แนวทางการประเมินระดับการปฏบิัตติามมาตรฐาน (Scoring Guideline) 
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มาตรฐานชุดท่ี ๑  

ภาพรวมของการบรหิารรานยา 

 

ผูนําขององคกรรานยา ไมวาจะเปน รานยาเดี่ยว รานยาเครือขาย มีความสําคัญอยางยิ่งตอ

การจัดระบบคุณภาพภายในรานยา จึงตองมีบทบาทในการ สงเสริมผลการดําเนินงานที่ดี ใหความ

ม่ันใจในคุณภาพและความปลอดภัยกับผูรับบริการ โดยจัดใหมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ความ

รับผิดชอบตอสาธารณะ สรางความม่ันใจวามีการดําเนินงานอยางมีจริยธรรม ตอบสนองสิทธิผูมารับ

บรกิาร และมสีวนสนับสนุนตอสุขภาพของชุมชน 

 

๑ การมุงเนนผูมารับบรกิาร    

มีระบบการรับฟงและเรียนรู ความตองการ ความคาดหวัง และระดับความสําคัญตอการ

ตัดสินใจเลอืกใชบริการของผูมารับบริการ / ผูรับผลงาน และนําความรูนี้ไปใชในการวางแผนจัดบรกิาร

และปรับปรุงกระบวนการทําางานเพื่อ เพิ่มความพึงพอใจใหมากขึ้นของผูรับบริการและการใชยาสม

เหตุผล และเพื่อคนหาโอกาสสรางหรอืประยุกตใชนวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนาเทคโนโลย ี

 

๒ การวัด วเิคราะห และจัดการความรู   

๑). มกีารกําหนด “ตัวช้ีวัดคุณภาพ” ที่สําคัญขององคกรตามกรอบการบรบิาลทางเภสัชกรรม 

อาท ิเชน   

• ความยอมรับหรอืความพงึพอใจ หรอื ความไมพงึพอใจของผูรับบรกิาร  

• รอยละของการคนหาหรอืระบุปญหาที่แทจรงิของผูรับบรกิารที่เรยีกหายา  

• จํานวนผูปวยที่ไดรับการตดิตามและใหบรบิาลทางเภสัชกรรม  

• ผลสัมฤทธิ์ในการใหบรกิาร (หายปวยจากอาการหรอืโรค) 

• ความปลอดภัยจากการใชยาของผูปวย 

• คุณคาจากมุมมองของผูปวย 

• การคงอยู การแนะนํา และการสรางความสัมพันธกับผูปวย 

• ความสําเร็จทางธุรกจิ 

๒). ใหมีการเก็บขอมูล อยางเปนระบบและตอเนื่อง การวัด วิเคราะห ปรับทิศทาง ทบทวน 

และปรับปรุงผลงาน  โดยใชขอมูลและสารสนเทศที่เที่ยงตรง สะทอนความจรงิ 
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๓ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

๑). เภสัชกรรานยาคุณภาพ ตองมสีมรรถนะการใหบรกิารตามเกณฑที่กําหนด โดยผานระบบ

การประเมนิหรอืรับรองสมรรถนะ เพื่อแสดงตอผูรับบรกิาร 

๒). มรีะบบในการวเิคราะหและพัฒนาสมรรถนะเภสัชกรและพนักงานรานยา เกี่ยวกับระบบ

ยา และการใชยาที่เหมาะสม ปลอดภัย เชน การสงเสริมใหเภสัชกรเก็บเครดติการศกึษา

ตอเนื่องทางเภสัชศาสตรใหเปนไปตามที่ สภาเภสัชกรรมกําหนด  

๓). หากมบีรกิารทางเภสัชกรรมเชิงลกึ ควรจัดใหมกีารบริการโดยเภสัชกรที่มคีวามเช่ียวชาญ

เฉพาะสาขา  

๔). มรีะบบการควบคุมดูแล การประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม และ พนักงานรานยา ตามกรอบ

มาตรฐานที่กําหนด  

๕). มกีารควบคุมดูแล นักศกึษาเภสัชศาสตร ช้ันปที่ ๖ ที่มาปฏบิัตวิชิาชีพในสถานที่ ใหปฏบิัติ

วชิาชีพได ภายใตการควบคุมของผูประกอบวชิาชีพ 

๖). สนับสนุน และควบคุมดูแลเภสัชกรผูมาปฏบิัติหนาที่แทนเปนการช่ัวคราว ใหสามารถ

ปฏบิัตหินาที่ไดเชนเดยีวกับเภสัชกรประจํา  

๗). องคกรตองประเมนิและจัดการความเสี่ยงตอสุขภาพของบุคลากร ที่สําคัญอยางเปน

ระบบและตอเนื่อง โดยเฉพาะการตดิเช้ือจากการรับหรือแพรกระจายโรคตดิตอใน

กระบวนการใหบรกิารทางเภสัชกรรม 

๘). สนับสนุนใหมกีารรวมตัว เพื่อการพัฒนาวชิาชีพเภสัชกรรมชุมชน ในพื้นที่หรอืเครือขาย  

 

๔ การจัดการกระบวนการ   

  ในกรณทีี่มเีภสัชกรผูมีหนาที่ปฏบิัตงานหลายคน หรอื รานยาเครือขาย ตองจัดใหมกีารจัดทํา 

คูมอืมาตรฐานการปฏบิัตงิาน [SOP] ของกระบวนงานสําคัญ และ ตองสรางความม่ันใจวา ทุกคนที่

เกี่ยวของไดปฏบิัตเิปนมาตรฐานเดยีวกันตามคูมอืฯดังกลาวอยางเครงครัด  
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มาตรฐานชุดท่ี ๒  

ระบบงานสําคัญของรานยา 

 

๑ การจัดสถานที่ อุปกรณ ใหเปนไปตามกฎหมายกําหนดเพื่อรองรับระบบงานสําคัญ 

 การจัดสถานที่และอุปกรณใหปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนด

เกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปจจุบันตาม

กฎหมายวาดวยยา พ.ศ. ๒๕๕๗  

อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดขางตน รานยาอาจจะมี

ลักษณะสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณที่สําคัญและมีความจําเปนสําหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม

เพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับระบบงานสําคัญของราน โดยเครื่องมอื อุปกรณเหลานั้น จะตองมีความ

พรอมใชงาน มีระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน, มีการสอบเทียบ และการใชผลการสอบเทียบ อยาง

เหมาะสม เครื่องมอืผานการตรวจสอบและรับรองจากหนวยงานที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด 
 

๒ ระบบการบรหิารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ  

๑). มีระบบการจัดการความเสี่ยงดานการใหบริการ โดยวิเคราะหและระบุความเสี่ยงที่อาจเกิด

ขึ้นกับผูมารับบริการ วิเคราะหสาเหตุที่แทจริง (root cause) พรอมทั้งแนวทางการบริหารจัดการที่เปน

รูปธรรม เชน ความปลอดภัยของการใหบรกิาร การจายยาผิด เปนตน 

๒). มีระบบการประเมินกระบวนการใหบริการและการดูแลผูปวย เพื่อประเมินคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ และคนหาโอกาสพัฒนา อยางสมํ่าเสมอ และ ทันกับการพัฒนาทางวิชาการและ 

เทคโนโลย ีเชน  

• การปรับเปลี่ยนความเหมาะสมในการใชยา ใหทันสมัย 

• การทบทวนคํารองเรยีนของผูปวย / ผูมารับบรกิาร  

• การทบทวนการสงตอผูปวย 

 

๓ ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อความปลอดภัยของท้ังผูใหและผูรับบรกิาร  

๑) มีการควบคุมสิ่งแวดลอมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพรกระจายและการปนเปอนใน

สิ่งแวดลอม เชน การปองกันการแพรกระจายของเช้ือโรค หรอื แนวทางในการจัดการวัสดุ
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และของเสียอันตรายอยางปลอดภัย ดวยการระบุรายการวัสดุและของเสียอันตรายที่ใช

หรอืที่เกดิขึ้น, ใชกระบวนการที่ปลอดภัยกําจัดวัสดุและของเสยีอันตรายดังกลาว 

๒) มกีารฝกอบรมเจ้ําหนาที่ที่เกี่ยวของในเรื่องการเคลื่อนยายและกําจัดของเสยีอยางถูกวธิี 

และ การควบคุมปจจัยเสี่ยง 

 

๔ ระบบเอกสารคุณภาพ และ การเก็บประวัตกิารใชยา 

๑). มแีบบบันทกึการใหบรกิาร สําหรับผูรับบรกิารกรณทีี่ตองตดิตามตอเนื่อง เชน แฟมประวัติ

การใชยา และ จัดเก็บที่เหมาะสม ใหงายตอการสบืคน 

๒). มีการจัดทํา “เอกสารคุณภาพ” เชน รายงานอุบัติการณ รายงานการเฝาระวังอาการ อัน

ไมพงึประสงคจากการใชยาและผลติภัณฑสุขภาพ รายงานการซื้อ ขายยา ตามกฎหมายวาดวยยา  

๓). ประวัติการใชยา และ เอกสารคุณภาพ ตองไดรับการปองกันการสูญหาย ความเสียหาย

ทางกายภาพ และการแกไขดัดแปลง เขาถงึ หรอืใชโดยผูไมมอีํานาจหนาที่ 
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มาตรฐานชุดที ่๓  

ระบบการจัดการดานยา 
 

การบริหารเวชภัณฑทุกขั้นตอน นับตั้งแตการจัดหา การเก็บ การควบคุม และการกระจาย 

จะตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย และควรจัดใหมีระบบอิเล็กทรอนิค สําหรับ

การบรหิารจัดการเวชภัณฑและการจายยา เพื่อใหมีขอมูลสารสนเทศที่ดใีนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

บรกิาร 

 

๑ ยาและเวชภัณฑ และผลติภัณฑสุขภาพ ตองถูกตองตามกฎหมาย 

๒ มีการจัดทําบัญชีรายการยาในรานยา และ บัญชีที่ตองดูแลเปนพิเศษ หรือ มีความเสี่ยงที่

ตองดูแลเปนพเิศษ โดยควรจะ ทบทวนรายการยาอยางนอยปละ ๑ คร้ัง 

๓ มีเกณฑในการเลือกสรรยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่นํามาจําหนายจากแหลงที่นาเชื่อถือ 

ถูกตองตามกฎหมาย สามารถสบืยอนกลับได และอายุยาเหมาะสมกับอัตราการใช 

๔ มีการเก็บรักษาซึ่งมีเปาหมายใหยาคงประสิทธิภาพในการรักษาที่ดี และปลอดภัย ตาม

หลักเกณฑวธิกีารที่ดใีนการเก็บรักษายา  

๕ (กรณีที่เปนการขายสง) จะตองจัดระบบการขนสงยาใหยาคงประสิทธิภาพในการรักษาที่ด ี

และปลอดภัย รวมท้ังมีความถูกตอง แมนยําในการขนสง ตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการ

ขนสงยา  

๖ มีระบบควบคุมและกํากับดูแลเฉพาะ สําหรับ ยาหมดอายุ ยาเสื่อมคุณภาพ ยาท่ีมีความ

เสี่ยงสูงที่จะนําไปใชในทางที่ไมเหมาะสม 

๗ ตองมีระบบควบคุมยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท และ ยาควบคุม

พเิศษอื่น ๆ ท่ีรัดกุมและสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 

๘ มรีะบบและวธิกีารกําจัดยาหมดอายุที่ปลอดภัย 
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มาตรฐานชุดท่ี ๔  

ระบบการบรกิาร ดูแลและตดิตามการใชยาและผลติภัณฑสุขภาพ 

  

  รานยา พึงจัดใหมีการใหบริการดานยา ควบคูไปกับ การดูแลและติดตามการใชยาและ

ผลิตภัณฑสุขภาพ บนหลักการการบริบาลทางเภสัชกรรม [Pharmaceutical Care] โดยใหเปนไปตาม

มาตรฐานที่ดใีนการประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม  
  

๑  การบรกิารดานยา ผลติภัณฑสุขภาพ  

๑). มีการประเมินความสามารถในการรับผูปวยไวดูแลตามเกณฑที่กําหนดไว.กําหนด 

ขอบเขตการสงตอผูปวยที่เปนรูปธรรมถาไมสามารถใหบริการแกผูปวยไดทีมผูใหบริการ

จะใหความชวยเหลือเบื้องตนอยางเหมาะสม อธิบายเหตุผลที่ไมสามารถรับไว และ

แนะนํา/ชวยเหลอืผูปวยในการหาสถานบรกิารสุขภาพที่เหมาะสมกวา  

๒). มีการคนหาความตองการที่แทจริงของลูกคา เชน ระบุผูรับบริการที่แทจริง ระบุความ

ตองการและความคาดหวัง 

๓). มีการจัดการยาที่ผูปวยและครอบครัวนําติดตัวมาหรือมีประวัติการใช เพื่อใหเกิดความ

ปลอดภัยและสอดคลองกับแผนการดูแลผูปวยที่เปนปจจุบัน 

๔). การคัดเลือกยาที่เหมาะสมบนฐานความถูกตองตามหลักวิชาการ โดยตองคํานึงถึง ความ

สมเหตุผล ประสทิธภิาพ ความปลอดภัย ความคุมคา  

๕). เภสัชกรเปนผูสงมอบยาใหแกผูมารับบรกิารโดยตรง 

๖). ตองอธิบายการใชยาและการปฏิบัติตัวของผูมารับบริการอยางชัดเจน ทั้งโดยวาจาและ

ลายลักษณอักษร เมื่อสงมอบยา 

๗). ไมควรสงมอบยาใหเด็กที่มอีายุตํ่ากวา 12 ป / ผูแทนของผูใชยา (ฝากมาซื้อ) โดยไมทราบ

วัตถุประสงค ในกรณจํีาเปนควรมแีนวทาง และวธิปีฏบิัตทิี่ชัดเจนและเหมาะสม 

๘). มีการตรวจสอบความถูกตองของยา คุณภาพยา ขอหามในการใช และเวลา / ขนาดยา /

วิธีการใหยา ที่เหมาะสม  ผูสั่งใชยาไดรับการรายงานเมื่อมีเหตุการณไมพึงประสงคจาก

ยาหรอืความคลาดเคลื่อนทางยา 

๙). จัดใหมมีาตรการความปลอดภัยสําหรับยาที่ความเสี่ยง เชน  

• ยาที่มโีอกาสนําไปใชในทางที่ผิด เชน ยาทรามาดอล ยาน้ําเช่ือมแกแพ ฯลฯ 

• ยาที่มโีอกาสเกดิความคลาดเคลื่อนสงู ไดแก LASA  
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• ยาที่มีอาการไมพึงประสงครุนแรง หรือ มีขอหามใชที่ควรใหความระมัดระวังเปน

พเิศษ  

๑๐). กําหนดนโยบายปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณไมพึงประสงคจากยา 

และนําสูการปฏิบัติ มีการตอบสนองอยางเหมาะสมตอเหตุการณไมพึงประสงคจากยา

และความคลาดเคลื่อนทางยา  

๑๑). มีแนวปฏิบัติในการเลือกจาย ยาที่อยูนอกบัญชียาหลักแหงชาติ หรือ ผลิตภัณฑเสริม

อาหารมูลคาสงู สําหรับผูที่มปีญหาเศรษฐานะ 

 

๒ การจายยาตามใบสั่งยา  

๑). ตองมคีวามสามารถในการอาน วเิคราะห และประเมนิความเหมาะสมของใบสั่งยา 

๒). มกีารประเมิน ทบทวนคําสั่งใชยาทุกรายการเพื่อความม่ันใจในความเหมาะสมและความ

ปลอดภัย. 

๓). หามสงมอบยาเสพติดใหโทษ และวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ใหกับเด็กที่อายุตํ่า

กวา 12 ป / ผูแทนของผูใชยา (ฝากมาซื้อ) ในทุกกรณ ี(แมจะมใีบสั่งยามาแสดง) 

๔). กรณีที่ตองมีการปรุงยาเฉพาะรายตามใบสั่ง ตองกระทํา โดยใชวิธีการปฏิบัติที่เปน

มาตรฐาน 

๕). กรณีมีความจําเปนที่เภสัชกรมีการปรับเปลี่ยนยา ไมเปนไปตามรายละเอียดที่ระบุใน

ใบสั่งยา เภสัชกรตองปรึกษาแพทยผูสั่งใชยา ประเมินความเหมาะสมดวยขอมูลที่รอบ

ดาน รวมทัง้ตองตัดสนิใจรวมกับผูปวย ในความไมสอดคลองดังกลาว 

 

๓ การดูแลและติดตามใชยาและผลติภัณฑสุขภาพ 

๑). เภสัชกรตองมีสมรรถนะที่พอเพียง เหมาะสม ในการใหดูแลและติดตามการใชยาสําหรับ

ผูปวย เชน ทักษะ SOAP / WWHAMAD / IESEC 

๒). มหีลักเกณฑในการคัดเลอืกกลุมผูปวยเฉพาะเขารับบรกิารเพื่อดูแลและตดิตามการใชยา 

๓). จัดทําประวัติการใชยา (patient’s drug profile) ของผูรับบริการที่ติดตามการใชยาอยาง

ตอเนื่อง เพื่อสรางความม่ันใจในความเหมาะสม และลดโอกาสเกดิผลที่ไมพงึประสงค  

๔). ติดตามผลการใชยาในผูปวย ปรับปรุงและแนะนํากระบวนการใชยา ตามหลักวิชา และ

ภายใตขอบเขตของจรรยาบรรณ ทัง้นี้เพื่อมุงใหเกดิประโยชนสูงสุดตอผูรับบรกิาร 

๕). มีแนวทางการใหคําแนะนําปรึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหผูปวยที่ตองใชยาอยางตอเนื่อง 

เกิดความรอบรูในโรค ยาและแนวทางการรักษาที่ตนเองไดรับ [Health Literacy] ทั้งกับ

ตัวผูปวยเอง หรือ การใหคําปรึกษากับญาติ เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดูแล 
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เสริมพลังแกผูปวย/ครอบครัว เพื่อเปาหมายในการใชยาอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 

และเกดิความปลอดภัย 

๖). มีการวางแผนดูแลผูปวยเปนไปอยางเชื่อมโยงและประสานกัน รวมมือกับแพทยหรือ

บุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ และเชื่อมโยงขอมูลการใหบริการทางเภสัชกรรมกับหนวย

บริการหลัก เพื่ อให เกิดความตอเนื่องในการบริการทางเภสัชกรรม [Seamless 

Pharmaceutical Care] เกดิประโยชนสูงสุดในการรักษา 

 

๔* การดูแลและตดิตามใชยาและผลติภัณฑสุขภาพในผูปวยกลุมพเิศษ  

๑). มีกระบวนการคัดเลือกผูปวยกลุมพิเศษที่มีความเสี่ยงความไมปลอดภัยจากการใชยา 

เขารวมเพื่อรับบรกิารพเิศษเฉพาะ  

๒). จัดใหมี “บริการเฉพาะทาง”  ในการดูแลผูปวยกลุมพิเศษ ผูปวยที่ควรใหการดูเปน

พเิศษ หรือ ผูปวยที่มปีญหาเฉพาะประจําพื้นที่ จนเกิดความเช่ียวชาญเฉพาะ และ เปน

นวัตกรรมการใหบรกิาร 

 

๕*  การดูแลและตดิตามใชยาและผลติภัณฑสุขภาพในระดับครอบครัว / ชุมชน  

๑). มีบริการใหขอมูลที่ จําเปน และ จัดกระบวนการเรียนรูและการเสริมพลังผูปวย / 

ครอบครัว เพื่อชวยเหลือใหเกดิความรอบรู [Health Literacy] สําหรับการดูแลตนเอง

และการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี แกผูปวยและครอบครัว  (อยาง

เหมาะสมกับปญหา เวลา มีความชัดเจนและเปนที่เขาใจงาย มีการประเมินการรับรู 

ความเขาใจ และความสามารถในการนําขอมูลที่ไดรับไปปฏบิัต)ิ 

๒). มีกิจกรรมเยี่ยมบาน เพื่อการเพิ่มคุณภาพการใชยาของผูปวยและครอบครัว และ 

เสริมทักษะที่จําเปนใหแกผูปวย/ครอบครัว และสรางความม่ันใจวาผูปวย / ครอบครัว

สามารถปฏบิัตไิดดวยตนเอง. 

๓). มีกิจกรรมสรางความรวมมือและประสานงานกับหนวยบริการสุขภาพ ชุมชน และ

องคกรอื่นๆ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการติดตามดูแลผูปวยและบูรณาการกิจกรรม

สรางเสริมสุขภาพเขาในกระบวนการดูแลผูปวย. 

 

* มาตรฐานรานนยาคุณภาพ ระดับสูง 
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มาตรฐานชุดท่ี ๕  

ความรับผดิชอบตอชุมชนและสังคม 

 

๑ รวมมือในการ เฝาระวัง และ รายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพ ปญหาคุณภาพและ ปญหาการนํายาไปใชในทางที่ไมเหมาะสม ที่พบไปยังหนวยงาน

ท่ีรับผดิชอบ 

๒ รวมมือในการ เฝาระวัง แจงเตือนภัย โรคติดตอ โรคไมติดตอและปญหาสุขภาพอื่นๆ อยาง

ตอเน่ือง ไปยังชุมชน สวนราชการ และองคกรอื่นที่เกี่ยวของอยางทันเวลา เหมาะสมกับ

สภาพปญหาของพื้นท่ี องคกร และตามท่ีกฎหมายหรอืกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

๓ มีบริการขอมูลและใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับ สารพิษ ยาเสพติด ท้ังในดานการปองกัน 

บําบัด รักษา รวมท้ังมสีวนในการรณรงคดานสุขภาพ  

๔ มบีรกิารขอมูลและใหคําแนะนําปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพใหกับชุมชน เพื่อประโยชนในการ

ปองกันโรค การรักษาสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ และบทบาทอื่น ๆ ในการสงเสริม

สุขภาพ และสุขศึกษาของชุมชน 

๕ สงเสรมิการใชยาอยางเหมาะสมในชุมชน เชน การรวมในโครงการรณรงคดานสุขภาพตาง ๆ 

๖ มสีวนรวมในการปองกันปญหาที่เกดิจากการใชยาที่ไมเหมาะสมในชุมชน 

 

------------------------ 

 

 

Scoring Guideline  

ความเปนมาของการพัฒนาคุณภาพรานยา 

กระบวนการรับรองคุณภาพรานยา 

 


