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ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัร้านขายยาแผนปัจจุบัน 

 
ร้านขายยา หรือสถานท่ีขายยา  คือ สถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตให้ท าการขายปลีก ขายส่ง 

จ าหน่าย จ่ายแจก หรือแลกเปล่ียนเพื่อประโยชน์ทางการคา้ 
 

ววิฒันาการร้านขายยา 
 

ความเจบ็ไขไ้ดป่้วย เป็นส่ิงธรรมดาของมนุษยทุ์กหมู่เหล่า และเม่ือมีความเจบ็ป่วยมนุษย์
กต็อ้งพยายามหาทางแกไ้ข บ าบดั เพื่อความอยูร่อด มีประวติัท่ีอา้งอิงไดว้า่ มนุษยเ์รารู้จกัเกบ็ตวัยา
จากพืชมารักษาความเจบ็ไขน้บัเป็นเวลา ก่อนคริสตกาล ประมาณ 3,600 ปี และกไ็ดมี้วิวฒันาการมา
เป็นล าดบัแต่ละยคุแต่ละสมยั เพื่อใหมี้ผลต่อการรักษา มีรูปร่าง กล่ิน รส เมาะสมแก่การใชใ้นการ
รักษาโรค 

 

ร้านขายยาสมัยอยุธยา จากหนงัสือ “ค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม” ไดก้ล่าวว่า
ในปลายสมยัอยุธยาบนตวัเกาะกรุงศรีอยธุยามีร้านขายเคร่ืองสมุนไพรให้แก่ชาวบา้นทัว่ไป “ถนน
ยา่นป่ายา มีร้านขายเคร่ืองเทศ เคร่ืองไทยครบสรรพคุณยาทุกส่ิง ช่ือตลาดป่ายา” และในหนงัสือ 
อธิบายแผนท่ีพระนครศรีอยธุยากบัค าวินิจฉยัของพระยาโบราณราชธานินทร์ฉบบัช าระคร้ังท่ี 2 ได้
กล่าวถึงย่านและตลาดต่างๆ ในก าแพงพระนครศรีอยุธยา ตอนหน่ึงว่า “ย่านป่ายาขายสรรพ
เคร่ืองเทศ เคร่ืองไทย เป็นสรรพคุณยาทุกส่ิง” ทั้งยงัมีถนนหลวงสายหน่ึงเรียกวา่ถนนป่ายา 

นอกจากนั้น ค  าใหก้ารขนุหลวงวดัประดู่ทรงธรรม ฉบบัเดียวกนัยงัไดก้ล่าวถึง โรงน ายา
หลวงซ่ึงเรียกว่า “โรงพระโอสถ” อยูไ่ม่นอ้ยกว่า 2 โรงว่า “นอกประตูไพชยนตน้ี์ มีโรงพรโอสถฯ” 
และ “มีโรงพระโอสถตั้งอยู่หน้าสวนองุ่น” โรงพระโอสถหลวงน้ี นอกจากจะปรุงยาใชใ้น
พระราชวงัแลว้ ยงัเตรียมท ายาส าหรับใชใ้นกองทพั เม่ือออกไปท าสงครามดว้ยในสมยัพระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั กไ็ดมี้พระราชโองการใหป้ฏิสังขรณ์วดัพระเชตุพนฯ อีก และทรงสนพระทยัในการแพทย ์
และทรงเห็นความส าคญัของการศึกษา จึงโปรดเกลา้ฯใหร้วบรวม เลือกสรรต าราต่างๆ ท่ีสมควรจะ
เรียนมาตรวจแกไ้ข ใชข้องเดิมบา้งประชุมผูรู้้หลกัในวิชานั้นๆ ให้แต่งข้ึนใหม่บา้งแลว้โปรดใหจ้า
ลึกแผน่ศิลา ประดบัไวใ้นบริเวณวดัพระเชตุพนฯประมาณ  
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พ.ศ.2371 (ค.ศ.1828) อนัเป็นปีท่ี 5 ในรัชกาลท่ี 3 การแพทยแ์ผนปัจจุบนัไดเ้ร่ิมเขา้มามีบทบาทเป็น
ส่วนหน่ึงของการแพทย ์ โดยมีวิวฒันาการอย่างมัน่คงข้ึนเป็นล าดบั ทั้งน้ีโดยการน ามาของคณะ
เผยแพร่ศาสนาคริสต ์นิกายโปรแตสเตนท ์ของอเมริกนั 

 

การแพทยข์องไทยในยคุน้ี เป็นยคุหวัเล้ียวหัวต่อระหว่างการแพทยแ์ผนโบราณและแผน
ปัจจุบนั โดยการแพทยแ์ผนปัจจุบนัไดว้ิวฒันาการแทรกซึมการแพทยแ์ผนโบราณทีละเลก็ละนอ้ย
อยา่งเช่ืองชา้แต่มัน่คง จนถึง พ.ศ.2431 อนัเป็นปีท่ี 21 ในแผน่ดินสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลท่ี 5 
ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหส้ร้างศิริราชพยาบาล และตั้งโรงเรียนแพทยข้ึ์น นบัเป็นปีแรกเร่ิม
ศกัราชของการแพทยแ์ผนปัจจุบนัของไทย 

 

การเร่ิมตน้ของโรงเรียนแพทยย์งัยึดหลกัผสมผสานแผนโบราณเขา้กบัการแพทยแ์ผน
ปัจจุบนั โดยถา้เป็นการรักษาทางยา ใชค้รูแผนโบราณ แต่การรักษาบาดแผล การผ่าตดัใชแ้ผน
ปัจจุบนั ซ่ึงมีฝร่ังเป็นผูส้อน 

 

คนไทยไดรั้บอิทธิพลของการแพทยต์ะวนัตกมากข้ึนทุกทีๆแต่คนส่วนใหญ่ยงัไม่ไวใ้จ
เม่ือเร่ิมสร้างศิริราชพยาบาลและตั้งโรงเรียนแพทยข้ึ์นแลว้ก็ยงัมีผูนิ้ยมการแพทยไ์ทยมากกว่าฝร่ัง 
คนท่ีกลา้ไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลมีเพียงจ านวนนอ้ย ส่วนมากกลวัหมอฝร่ัง ทางการตอ้งออก
อุบายต่าง ๆ เพื่อชักชวนคนไขใ้ห้ไปโรงพยาบาล เม่ือสมเด็จพระนางเจา้เสาวภาผ่องศรี 
พระบรมราชินีนาถ โปรดเกลา้ให้ตั้งโรงเรียนผดุงครรภข้ึ์นในโรงพยาบาลศิริราช ทางการตอ้ง
ประกาศใหเ้งินแก่ผูท่ี้ไปคลอดบุตร และยงัแถมเบาะและผา้ออ้มใหอี้กดว้ย วิธีการเหล่านั้น ผสมกบั
ความเพียรพยายามของผูใ้หญ่ในวงการแพทยแ์ละการศึกษา ท าให้ประชาชนค่อย ๆ เช่ือมใจใน
คุณประโยชน์ของการแพทยแ์บบใหม่มากข้ึน ความส าเร็จของพระบรมราชชนกฯ (เจา้ฟ้ามหิดล
อดุลยเดช สมเด็จพระราชบิดา) ในการชดัจูงให้มูลนิธิร็อคคิเฟลเลอร์รับช่วยปรับปรุงโรงเรียน
แพทยใ์ห้ทนัสมยัและยกระดบัถึงขั้นปริญญา ท าให้มีบณัฑิตออกไปช่วยบ าบดัโรคภยัให้แก่
ประชาชนอยา่งไดผ้ลประจกัษค์วามเช่ือของประชาชนจึงเปล่ียนแปลงไป การคน้พบแอนติไอโอติค
ในระหว่างสงครามโลกและการแพร่กระจายของยาสมยัใหม่ในชนบทท าให้การแพทยแ์บบไทย
ตอ้งพา่ยแพแ้ก่การแพทยแ์บบตะวนัตกอยา่งเดด็ขาด 
(สภาเภสชักรรม.2537.บทความทัว่ไปวิวฒันาการร้านขายยา.ระบบออนไลน.์แหล่งท่ีมา
http://www.pharmacycouncil.org/main/index.php8 สิงหาคม 2554) 
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ประเภทร้านขายยา  
ร้านขายยา หรือสถานท่ีขายยา โดยแบ่งตามประเภทของสถานขายยาท่ีผูรั้บอนุญาตไดข้อ

ท าใบอนุญาต แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1.  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน หมายถึง สถานท่ีขายยาแผนปัจจุบนั  ท่ีเป็นยาท่ีมุ่งหมาย

ส าหรับใชใ้นการประกอบวิชาชีพเวชกรรมการประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนั เช่น ยาอนัตราย ยา
ควบคุมพิษ ยาใชภ้ายนอก ยาใชเ้ฉพาะท่ี ยาสามญัประจ าบา้น ฯลฯ โดยผูข้ายตอ้งมีใบอนุญาตขายยา
แผนปัจจุบนั และตอ้งมีเภสชักรชั้นหน่ึงตามมาตรา 21 (พ.ร.บ. ยา 2510) ประจ าอยู ่ณ สถานท่ีขายยา
แผนปัจจุบนัตลอดเวลาท่ีเปิดท าการ หรือวนัละไม่นอ้ยกว่า 3 ชัว่โมง ติดต่อกนัในเวลาเปิดท าการ
นั้นๆ 

2.  ร้านขายยาแผนปัจจุบันแบบบรรจุเสร็จทีไ่ม่ใช่ยาอนัตรายหรือยาควบคุมพเิศษ  
หมายถึง สถานท่ีขายยาแผนปัจจุบนัท่ีไดผ้ลิตเสร็จในรูปต่างๆทางเภสัชกร เช่น ยาเม็ด ยาผง ยาน ้ า 
ฯลฯ ซ่ึงบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อท่ีปิดหรือผนึกไว ้และมีฉลากครบถว้นตามพระราชบญัญติัยา 
พ.ศ. 2510 และตอ้งมีเภสัชกรชั้นหน่ึงหรือเภสัชกรชั้นสอง ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูป้ระกอบ
โรคศิลปะแผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงในสาขาทนัตกรรม การผดุงครรภ์หรือการพยาบาลเป็นผูมี้หน้าท่ี
ปฏิบติัการและประจ าอยูต่ลอดเวลาท่ีเปิดท าการ 

3.  ร้านขายยาแผนปัจจุบันแบบบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์ หมายถึง สถานท่ีขายยา  ท่ีได ้
ผลิตเสร็จในรูปแบบต่างๆ เช่น ยาเคลือบน ้ าตาล ยาเม็ด ยาท่ีมีลกัษณะเป็นข้ีผึ้ง ฯลฯ ส าหรับสัตว์
และบรรจุในภาชนะท่ีปิดผนึกและมีฉลากครบถ้วน เพื่อการกระท าใดๆ อนักระท าโดยตรงต่อ
ร่างกายของสัตวเ์พื่อตรวจ รักษา ป้องกนั บ าบดั หรือก าจดัโรคของสัตว ์โดยท่ีสถานท่ีขายยานั้น
จะตอ้งมีใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสร็จส าหรับเสร็จ และตอ้งมีเภสัชกรชั้นหน่ึง
หรือชั้ นสอง หรือผูป้ระกอบการบ าบัดโรคสัตว์ชั้ นหน่ึงและชั้ นสองปฏิบัติหน้าท่ีประจ าอยู่
ตลอดเวลาท่ีเปิดท าการ 

4.  ร้านขายยาแผนโบราณ หมายถึง สถานท่ีไดรั้บอนุญาตใหข้ายยาแผนโบราณท่ีเป็น 
ยาท่ีมุ่งหมายส าหรับใชใ้นการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ หรือการบ าบดัโรคสัตว ์ซ่ึงอยู่ใน
ต ารายา แผนโบราณท่ีประกาศหรือไดรั้บอนุญาตให้ข้ึนทะเบียนต ารับยาเป็นยาแผนโบราณ เช่น ยา
สามญัประจ าบา้น ยาใชภ้ายนอก ยาควบคุมพิษ ยาใชเ้ฉพาะท่ี ยาสมุนไพรท่ีไม่ใช่ยาอนัตราย ฯลฯ 
โดยผูข้ายจะตอ้งมีใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ และตอ้งมีผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนโบราณประจ า
อยู ่ณ สถานท่ีขายยาแผนโบราณตลอดเวลาท่ี 
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ตามพระราชบญัญติัควบคุมการขายยา พ.ศ. 2479 แบ่งการขายยาเป็น 3 ประเภท คือ 
1.  ประเภท ก. ตอ้งมีเภสชักรแผนปัจจุบนัชั้น 1 (เภสชักรท่ีตอ้งอยูป่ระจ าท่ีร้านตลอดเวลา

ท่ีร้านเปิดท าการ) ควบคุมกิจการจะผลิตและขายยาไดทุ้กชนิด 
2.  ประเภท ข. ตอ้งมีเภสัชกรแผนปัจจุบนัชั้น 2 (เภสัชกรท่ีอยูป่ระจ าร้านในช่วงเวลาท่ี

ก าหนด)  ควบคุมกิจการ จะปรุงยาตามใบสัง่แพทย ์และขายยาอนัตรายไดบ้างอยา่ง 
3.  ประเภท ค. เป็นร้านขายยาส าเร็จรูปท่ีไม่มียาอนัตรายผสมอยู ่ร้านน้ีถา้เจา้ของร้านเป็น

เภสัชกรแผนโบราณ ก็ผลิตยาแผนโบราณขายได ้ถา้เจา้ของร้านเคยเป็นลูกจา้งท างานอยูใ่นร้านขาย
ยามาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี สามารถรับยาส าเร็จรูปมาขายไดเ้ท่านั้น 

 

ต่อมาไดมี้พระราชบญัญติัควบคุมการขายยาพ.ศ. 2493 เพิ่มการขายยาประเภทท่ี 4 คือ
ประเภท ง. อนุญาตใหผู้มี้ใบอนุญาตสามารถขายยานอกสถานท่ีซ่ึงขดักบัพระราชบญัญติั พ.ศ. 2479 
ท่ีจ  ากดัมิให้มีการขายยานอกสถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตจึงไดมี้การแกไ้ขพระราชบญัญติัควบคุมการ
ขายยา พ.ศ. 2493 โดยก าหนดใหย้กเลิกการประกอบกิจการประเภท ง. ภายในปี 2500 

 
พระราชบัญญตัิยา พ.ศ. 2510  
 

ก าหนดวา่ใหมี้การควบคุมการขายยาโดยผูรู้้และตอ้งควบคุมการขายตลอดเวลาท่ีเปิดท า
การโดยแบ่งร้านขายยาเป็น 3 ประเภท คือ 

1.  'ขย.1' เป็นร้านขายยาแผนปัจจุบนั ควบคุมการขายยาโดยเภสชักรชั้น 1 หรือชั้น 2 
2.  'ขย.2' เป็นร้านขายยาแผนปัจจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสร็จท่ีไม่ใช่ยาอนัตรายหรือควบคุม

พิเศษ ควบคุมการขายยาโดยเภสัชกร ชั้น 1 หรือชั้น 2 หรือ ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมพยาบาล (ชั้น 
1) ผดุงครรภ ์(ชั้น 1) หรือผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนั ชั้น 1 ในสาขาทนัตกรรม 

3. 'ขย. 3' เป็นร้านขายยาแผนปัจจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสร็จส าหรับสัตวค์วบคุมการขายโดย
เภสชักรหรือผูป้ระกอบการบ าบดัโรคสตัวช์ั้น 1 หรือชั้น 2  

(งานคุ้มครองผูบ้ริโภค.2554.แฟ้มร้านขายยาแผนปัจจุบัน.[ซีดี-รอม].ตาก.ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัตาก)  
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มาตรฐานร้านยา (Standard of Drugstores)  
ตามโครงการพฒันาและรับรองคุณภาพร้านยา (Community Pharmacy Development and 

Accreditation) โดยสภาเภสัชกรรม และ 5 ภาคี กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายท่ีชดัเจนในการ
สร้างหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ใหก้บัประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อใหป้ระชาชนมีหลกัประกนัในการ
เขา้รับบริการดา้นสาธารณสุขท่ีจ าเป็นขั้นพื้นฐานไดอ้ย่างเท่าเทียมกนัและมีคุณภาพ โดยเนน้ให้
ประชาชนเขา้รับบริการในสถานบริการระดบัตน้อยา่งร้านขายยาเป็นอนัดบัแรก คุณภาพของร้านยา
จึงเป็นเร่ืองส าคญั  ดงันั้น คณะกรรมการอาหารและยา จึงขอเชิญชวนร้านยาท่ียงัไม่ไดเ้ขา้โครงการ
ใหรี้บสมคัรเขา้รับการพฒันาโดยเร็ว เพื่อร่วมกนัเป็นกลไกในการยกระดบัใหป้ระชาชนผูบ้ริโภคใช้
ยาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  นอกจากน้ี เพื่อใหก้ารพฒันาร้านยาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและกระจายอยา่ง
ทัว่ถึงทั้งประเทศ จึงไดมี้การลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการ  และ 5 ภาคีหลกั 
ไดแ้ก่  สภาเภสัชกรรม ,สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) , สมาคมร้านขายยา,  ชมรมร้าน
ขายยาแห่งประเทศไทย และ ศูนยป์ระสานการศึกษาเภสัชศาสตร์  ในการร่วมกนัพฒันาร้านยาทัว่
ทั้งประเทศ ซ่ึงจะเป็นการสร้างเครือข่ายในการพฒันาร้านยาให้ประสบผลส าเร็จตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด โดย  

1.  จะมีการร่วมมือกันจัดท ามาตรฐานร้านยาให้เหมาะสมกับระบบสาธารณสุขของ
ประเทศ   

2.  ผลกัดนัใหร้้านยาเขา้สู่ระบบประกนัสุขภาพ   
2.1  ทั้งโครงการประกนัสุขภาพถว้นหนา้   
2.2  โครงการประกนัสงัคม   
2.3  โครงการประกนัสุขภาพอ่ืน ๆ รวมทั้ง  
2.4  สวสัดิการรักษาพยาบาลของขา้ราชการ 

3.  มีการประเมินและรับรองร้านยาท่ีปฏิบติัตามหลกัการปฏิบติัท่ีดีทางเภสัชกรรม  
4.  การถ่ายทอดองคค์วามรู้ ตลอดจนร่วมวางแผนยทุธศาสตร์ เพื่อยกระดบัมาตรฐานร้าน

ยาทั้งระบบอยา่งเป็นขั้นตอน ทั้งร้านขายยาแผนปัจจุบนั และร้านขายยาแผนปัจจุบนับรรจุเสร็จท่ี
ไม่ใช่ยาอนัตรายหรือยาควบคุมพิเศษดว้ย  

มาตรฐานที ่ 1  สถานท่ี อุปกรณ์ และส่ิงสนบัสนุนบริการ  
มาตรฐานที ่ 2  การบริหารจดัการเพื่อคุณภาพ  
มาตรฐานที ่ 3  การบริการเภสชักรรมท่ีดี  
มาตรฐานที ่ 4  การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และจริยธรรม  
มาตรฐานที ่ 5  การใหบ้ริการและการมีส่วนร่วมในชุมชนและสงัคม 
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ร้านยาคุณภาพ คือ ร้านยาท่ีผ่าน “การรับรองจากสภาเภสัชกรรม” ว่ามีมาตรฐานการให ้
“บริการดา้นยาและสุขภาพท่ีดี มีคุณภาพ” โดยมีการพฒันามาตรฐานดา้นต่างๆ มากกว่าเกณฑท่ี์
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดในกฎหมาย ทั้งน้ีสภาเภสัชกรรมเป็นผูใ้หก้ารรับรอง
คุณภาพดงักล่าว เหมือนเคร่ืองหมาย “ISO” หรือ “HA” ท่ีรับรองระบบและการบริการของ
โรงพยาบาลหรือองคก์รต่าง ๆร้านยาคุณภาพ มีการบริการท่ีแตกต่างจากร้านขายยาทัว่ไป เป็น
บริการท่ีไม่ไดมุ่้งเนน้เฉพาะการขายยา แต่เป็นบริการแบบวิชาชีพท่ีบริการทั้งในส่วนของผลิตภณัฑ ์
(product service) และในส่วนของบริการขอ้มูลและขอ้แนะน า (information service) ส่งผลใหเ้กิด
การใชย้าท่ีเหมาะสมในชุมชน อนัท าให้เกิดการพฒันาคุณภาพ ของระบบบริการสุขภาพโดยรวม 
เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ีดีข้ึนของประชาชนคนไทยร้านยาคุณภาพ ท่ีผา่นการรับรองจากสภา
เภสชักรรมแลว้ จะใหบ้ริการท่ีดี มีคุณภาพหลกั ๆ  3  ดา้น  (ดงัภาพท่ี 1)  ดงัน้ี  

1.  ดา้นการบริการ 
2.  ดา้นยาและเวชภณัฑ ์
3.  ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที1่ ร้านยาคุณภาพ 
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มาตรฐานที ่ 1  สถานที ่อุปกรณ์ และส่ิงสนับสนุนบริการ  

ความมุ่งหมายของมาตรฐานน้ีเพื่อให้มีองค์ประกอบทางกายภาพท่ีเหมาะสมและ
สนบัสนุนใหเ้กิดการบริการท่ีมีคุณภาพ โดยมีการจดัแบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วนท่ีเพียงพอและเหมาะสม
ส าหรับการให้บริการ แสดงให้เห็นอยา่งเด่นชดัระหว่างพื้นท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัการโดยเภสัชกร และ
พื้นท่ีบริการอ่ืน ๆ มีการจดัหมวดหมู่ของยา ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ และการเก็บรักษาท่ีเอ้ือต่อการรักษา
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ตลอดจนตอ้งจดัหาอุปกรณ์ และส่ิงสนบัสนุนการใหบ้ริการท่ีดีแก่ประชาชน 
โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานดงัน้ี 

1.  สถานที ่ 
1.1  ตอ้งเป็นสถานท่ีมัน่คง แขง็แรง มีพื้นท่ีเพียงพอแก่การประกอบกิจกรรม มีอาณา

บริเวณแยกจากสถานท่ีแวดลอ้มเป็นสดัส่วน 
1.2  มีความสะอาด มีแสงสว่างเหมาะสม อากาศถ่ายเท รวมถึงมีระบบหรืออุปกรณ์

ป้องกนัอคัคีภยั  
1.3  มีการจดัการควบคุมสภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพผลิตภณัฑ ์ 
1.4  มีบริเวณท่ีจดัวางยาท่ีตอ้งปฏิบติัการโดยเภสัชกรเท่านั้น และเป็นท่ีรับรู้ของ

ผูรั้บบริการอยา่งชดัเจน 
1.5  มีบริเวณใหค้  าแนะน าปรึกษาท่ีเป็นสดัส่วน  
1.6  มีบริเวณแสดงส่ือใหค้วามรู้เร่ืองสุขภาพ ในกรณีจดัวางเอกสารหรือติดตั้งส่ือท่ีมุ่ง

การโฆษณาใหมี้พื้นท่ีจดัแยกโดยเฉพาะ 
1.7  มีป้ายสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ดงัน้ี  

ก.  ป้ายแสดงวา่เป็น "ร้านยา"  
ข.  ป้ายแสดงช่ือ รูปถ่าย เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ และเวลาปฏิบติัการของเภสัช

กรท่ีก าลงัปฏิบติัหนา้ท่ี ไวใ้นท่ีเปิดเผย  
ค.  ป้ายสญัลกัษณ์ท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดของใบอนุญาตและประเภทของยา  
ง.  ป้าย "จุดบริการโดยเภสัชกร"แสดงบริเวณท่ีปฏิบติังานโดยเภสัชกร และ

กิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เช่น รับใบสัง่ยา ใหค้  าแนะน าปรึกษาโดยเภสชักร 
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2.  อุปกรณ์ 
2.1  มีอุปกรณ์ในการใหบ้ริการสุขภาพท่ีเหมาะสมเพื่อประโยชนใ์นการติดตามผลการ

ใชย้า เช่น  
-  เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั  
-  ท่ีวดัส่วนสูง  
-  ท่ีวดัอุณหภูมิร่างกาย  
-  เคร่ืองวดัความดนัโลหิต  
-  ชุดวดัระดบัน ้าตาลในเลือด ฯลฯ 

2.2  มีอุปกรณ์นบัเมด็ยา จ าแนกตามกลุ่มยาท่ีจ าเป็นในการใหบ้ริการ เช่น ยาปฏิชีวนะ
กลุ่มเพนนิซิลิน ยาซลัโฟนาไมด ์ฯลฯ  

2.3  มีอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการใหบ้ริการท่ีสะอาด และไม่เกิดการปนเป้ือนในระหว่าง
การใหบ้ริการ  

2.4  มีตูเ้ยน็เก็บเวชภณัฑท่ี์เป็นสัดส่วนเพียงพอ และมีการควบคุมและบนัทึกอุณหภูมิ 
อยา่งสม ่าเสมอ  

2.5  มีภาชนะบรรจุยา โดยท่ี  
ก.  ยาท่ีมีไวเ้พื่อบริการ ควรอยูใ่นภาชนะเดิมท่ีมีฉลากครบถว้นตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด ไม่ควรมีการเปล่ียนถ่ายภาชนะ  
ข.  ภาชนะบรรจุยาท่ีเหมาะสมส าหรับการใหบ้ริการต่อประชาชน ตอ้งค านึงถึง 

ปริมาณบรรจุ การป้องกนัยาเส่ือมคุณภาพ เป็นตน้ 
3.  ส่ิงสนับสนุนบริการ  

3.1  มีแหล่งขอ้มูล ต ารา ท่ีเหมาะสมในการใชอ้า้งอิงและเผยแพร่  
3.2  มีฉลากช่วย เอกสารความรู้ สนบัสนุนการบริการอยา่งเหมาะสม  
3.3  มีอุปกรณ์พิเศษท่ีช่วยเพิม่ความร่วมมือในการใชย้า (ในกรณีจ าเป็น) 

 

มาตรฐานที ่ 2  การบริหารจัดการเพือ่คุณภาพ  
ความมุ่งหมายของมาตรฐานน้ีเพื่อเป็นการประกนัว่า กระบวนการบริหารจดัการจะ

เป็นไปตามกระบวนการคุณภาพอย่างต่อเน่ืองตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการ 
และป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบวิชาชีพ มาตรฐานน้ีครอบคลุม บุคลากร 
กระบวนการคุณภาพท่ีมุ่งเน้นให้ร้านยามีกระบวนการและเอกสารท่ีสามารถเป็นหลกัประกัน
คุณภาพบริการ โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานดงัน้ี 
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2.1  บุคลากร  
1)  ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ  

ก.  เป็นเภสัชกรท่ีสามารถประกอบวิชาชีพ ตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม โดยอยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีตลอดเวลาท่ีเปิดท าการ  

ข.  ตอ้งแสดงตนให้สาธารณชนทราบว่า เป็นเภสัชกรผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ โดย
สวมเคร่ืองแบบตามขอ้ก าหนดของสภาเภสชักรรม  

ค.  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ และมีทกัษะในการส่ือสารท่ีเหมาะสม  
ง.  มีสุขภาพอนามยัดี ไม่เป็นแหล่งแพร่เช้ือแก่ผูรั้บบริการ 

2)  ผูช่้วยปฏิบติัการ (ถา้มี)  
     ก.  แสดงตนและแต่งกายใหส้าธารณชนทราบวา่เป็น ผูช่้วยเภสชักร  
     ข.  ปฏิบติังานภายใตก้ารก ากบัดูแลของเภสชักรผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ  
     ค.  มีสุขภาพอนามยัดี ไม่เป็นแหล่งแพร่เช้ือแก่ผูรั้บบริการ 

2.2  กระบวนการคุณภาพ  
 2.1  มีเอกสารคุณภาพท่ีจ าเป็นและเหมาะสม เช่น ใบสั่งยา  กฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้งแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเภท มาตรฐานหรือแนวทางการดูแลผูป่้วยท่ีน่าเช่ือถือ (standard 
practice guidelines) เป็นตน้  

2.2  มีระบบการจดัการเอกสารคุณภาพและขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเหมาะสม  
2.3  มีการประกาศสิทธิผูป่้วยท่ีควรไดรั้บจากการบริการ  
2.4  มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน พร้อมทั้งแนวทางการบริหาร

จดัการท่ีเป็นรูปธรรม เช่น ความปลอดภยัของการใหบ้ริการ การจ่ายยาผดิ เป็นตน้  
2.5  มีการคน้หาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ เช่น ระบุผูรั้บบริการท่ีแทจ้ริงหรือ 

ระบุความตอ้งการและความคาดหวงั 
2.6  มีบนัทึกการใหบ้ริการส าหรับผูรั้บบริการท่ีตอ้งติดตามต่อเน่ือง เช่น แฟ้มประวติั

การใชย้า หรือ เอกสารคุณภาพ เช่น รายงานอุบติัการณ์ รายงานการเฝ้าระวงัอาการ อนัไม่พึง
ประสงคจ์ากการใชย้าและผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  

2.7  มีการตรวจสอบซ ้ า (double check) ในแต่ละขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บ บริการ
เพื่อลดความคลาดเคล่ือนท่ีอาจเกิดข้ึน  

2.8  มีตวัช้ีวดัคุณภาพท่ีส าคญั เช่น ความยอมรับ หรือความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
ร้อยละของการคน้หาหรือระบุปัญหาท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการท่ีเรียกหายา  จ านวนผูป่้วยท่ีมีการ
บนัทึกประวติัการใชย้า เป็นตน้  
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2.9  มีการเพิ่มเติมความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 
 

มาตรฐานที ่ 3  การบริการเภสัชกรรมที่ดี  
ความมุ่งหมายของมาตรฐานน้ีเพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีปฏิบัติการให้บริการเภสัชกรรมบน

พื้นฐานมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมอยา่งมีคุณภาพ และก่อใหเ้กิดความพึงพอใจเกินความคาดหวงั
ของผูรั้บบริการ โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานดงัน้ี 

3.1  การจดัหา การควบคุมยาและเวชภณัฑ์ การบริหารเวชภณัฑทุ์กขั้นตอนนบัตั้งแต่การ
จดัหา  การเก็บ  การควบคุม และการกระจาย จะตอ้งด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  และความ
ปลอดภยั 

1)  มีเกณฑใ์นการเลือกสรรยา และผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีน ามาจ าหน่าย เช่น การจดัหา
ผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการรับรองตามมาตรฐานการผลิตท่ีดี (GMP) และมาจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ  

2)  มีการเก็บรักษาซ่ึงมีเป้าหมายใหย้าคงประสิทธิภาพในการรักษาท่ีดี และปลอดภยั
ตลอดเวลา  

3)  มีบญัชีควบคุมและก ากบัยาหมดอาย ุ 
4)  ตอ้งมีระบบควบคุมยาเสพติดใหโ้ทษ วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท และยา

ควบคุมพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีรัดกมุและสามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา  
5)  มีการส ารองยาและเวชภณัฑท่ี์จ าเป็นต่อการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้การช่วยชีวิตยา

ตา้นพิษท่ีจ าเป็น หรือ การส ารองยาและเวชภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นของชุมชน 
3.2  แนวทางการใหบ้ริการทางเภสัชกรรม  

1)  มีการส่งเสริมให้มีการใชย้าอย่างเหมาะสม เช่น การไม่จ าหน่ายยาชุด การ
ค านึงถึงความคุม้ค่าในการใชย้า  

2)  ตอ้งระบุผูรั้บบริการท่ีแทจ้ริง และคน้หาความตอ้งการและความคาดหวงัจากการ
ซกัถามอาการ ประวติัการใชย้า รวมถึงศึกษาจากแฟ้มประวติัการใชย้า(ถา้มี) ก่อนการส่งมอบยาทุก
คร้ัง เพื่อใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วยเฉพาะรายตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วย  

3)  มีแนวทางการประเมินใบสัง่ยา  
ก.  ตอ้งมีความสามารถในการอ่าน วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมของ

ใบสัง่ยา  
ข.  มีการสอบถามและไดรั้บความเห็นชอบจากผูส้ั่งจ่ายยาทุกคร้ัง เม่ือมีการ

ด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ข หรือ การปรับเปล่ียนใบสัง่ยา 
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4)   แนวทางการส่งมอบยา  
 ก.  มีเภสชักรเป็นผูส่้งมอบยาใหแ้ก่ผูม้ารับบริการโดยตรง  
 ข.  มีฉลากยาซ่ึง ประกอบดว้ย ช่ือสถานบริการ ช่ือผูป่้วย วนัท่ีจ่าย ช่ือการคา้ ช่ือ

สามญัทางยา ขอ้บ่งใช ้วิธีใช ้ขอ้ควรระวงั และวนัหมดอาย ุ 
 ค.  ตอ้งอธิบายการใชย้าและการปฏิบติัตวัของผูม้ารับบริการอยา่งชดัเจน ทั้งโดย

วาจาและลายลกัษณ์อกัษร เม่ือส่งมอบยา  
 ง. ไม่ควรส่งมอบยาให้เด็กท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 12 ปี โดยไม่ทราบวตัถุประสงค ์ ใน

กรณีจ าเป็นควรมีแนวทาง และวิธีปฏิบติัท่ีชดัเจนและเหมาะสม  
 จ.  หา้มส่งมอบยาเสพติดใหโ้ทษ และวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ใหก้บั

เดก็ท่ีอายตุ  ่ากวา่ 12 ปีในทุกกรณี 
5)  จดัท าประวติัการใชย้า (patient's drug profile) ของผูรั้บบริการท่ีติดตามการใชย้า

อยา่งต่อเน่ือง  
6)  ติดตามผลการใชย้าในผูป่้วย ปรับปรุงและแนะน ากระบวนการใชย้า ตามหลกั

วิชาและ ภายใตข้อบเขตของจรรยาบรรณ ทั้งน้ีเพื่อมุ่งใหผ้ลการใชย้าเกิดข้ึนโดยสูงสุด  
7)  ก าหนดแนวทางและขอบเขตการส่งต่อผูป่้วยท่ีเป็นรูปธรรม  
8)  มีแนวทางการใหค้  าแนะน าปรึกษาส าหรับผูป่้วยท่ีติดตามอยา่งต่อเน่ือง  
9)  เฝ้าระวงัอาการอนัไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าและผลิตภณัฑสุ์ขภาพ และ

รายงานอาการอนัไม่พึงประสงคท่ี์พบไปยงัหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  
10)  ร่วมมือกบัแพทยห์รือบุคลากรสาธารณสุขอ่ืน ๆ เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการ

รักษา 
 

มาตรฐานที ่ 4  การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและจริยธรรม  
ความมุ่งหมายของมาตรฐานน้ีเพื่อเป็นการควบคุมก ากับให้ร้านยาเกิดการปฏิบัติท่ี

สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และมุ่งหมายให้เกิดการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานดงัน้ี  

4.1  ตอ้งไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรืออยูใ่นระหวา่งการพกัใชใ้บอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้ง  
4.2  ตอ้งมีการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ (laws and regulations) รวมถึงการจดัท า

รายงานเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  
4.3  ตอ้งไม่มียาท่ีไม่ตรงกบัประเภทท่ีไดรั้บอนุญาต ไม่มียาท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย  
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4.4   ตอ้งเก็บใบสั่งยา และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นหลกัฐาน ณ สถานท่ีจ่ายยาเป็นเวลา
อยา่งนอ้ย 1 ปี และท าบญัชีการจ่ายยาตามใบสัง่ยา  

4.5  ตอ้งใหค้วามเคารพและเกบ็รักษาความลบั  ขอ้มูลของผูป่้วย  (patient confidentiality) 
โดยจดัระบบป้องกนัขอ้มูลและรายงานท่ีเป็นของผูป่้วย  

4.6   ไม่จ าหน่ายยาท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของเภสัชกร ในขณะท่ีเภสัชกรไม่อยูป่ฏิบติั
หนา้ท่ี  

4.7   ตอ้งไม่ประพฤติปฏิบติัการใด ๆ ท่ีส่งผลกระทบในทางเส่ือมเสียต่อวิชาชีพเภสัช
กรรมและวิชาชีพอ่ืนๆ  

 

มาตรฐานที ่ 5  การให้บริการและการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม 

ความมุ่งหมายของมาตรฐานน้ีเพื่อให้ร้านยาให้บริการแก่ชุมชน ตลอดจนให้เกิดการมี
ส่วนร่วมกบัชุมชนในการด าเนินการคน้หา และแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งดา้นยาและสุขภาพของ
ชุมชนโดยตรง โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานดงัน้ี  

5.1  มีบริการขอ้มูลและใหค้  าแนะน าปรึกษาเก่ียวกบั สารพิษ ยาเสพติด ทั้งในดา้นการ
ป้องกนั บ าบดั รักษา รวมทั้งมีส่วนในการรณรงคต่์อตา้นยาและสารเสพติด  

5.2  ให้ความร่วมมือกบัราชการในการแจง้เบาะแส หรือใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาและ
สารเสพติด  

5.3  มีบริการขอ้มูลและให้ค  าแนะน าปรึกษาเร่ืองยาและสุขภาพให้กบัชุมชน เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกนัโรค การรักษาสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และบทบาทอ่ืน ๆ ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ และสุขศึกษาของชุมชน  

5.4  ส่งเสริมการใชย้าอย่างเหมาะสมในชุมชน เช่น การร่วมในโครงการรณรงคด์า้น
สุขภาพต่างๆ  

5.5  มีส่วนร่วมในการป้องกนัปัญหาท่ีเกิดจากการใชย้าท่ีไม่เหมาะสมในชุมชน  
5.6  จะตอ้งไม่มีผลิตภณัฑท่ี์บัน่ทอนต่อสุขภาพ เช่น บุหร่ี สุรา เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอล -กอฮอล ์

เป็นตน้ อยูใ่นบริเวณท่ีรับอนุญาต 
 


