
GPP (Good Pharmacy Practice) วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน 

1 
 

สรุปข้อมูลการประชุมวิชาการร้านยา จ.นครศรธีรรมราช 

วันท่ี 15 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-15.00 น.  

โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

หัวข้อ: กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตร้านขายยาแผนปัจจุบัน (GPP) 

วิทยากร: ภก.วราวุธ เสริมสินศิร ิภบ. ภม. นบ. สํานักยา สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

สรุปข้อมูล: ภญ.บงกชกร พลไชย ร้านยาอาศรมยาวลัยลักษณ์ สํานักวิชาเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 ปัจจุบัน ร้านยาจําเป็นต้องปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการเปิดเสรีทางการค้า ASEAN ซึ่ง

อาจก่อให้เกิดการแข่งขันและผลกระทบ ได้แก่ ยา generic จากต่างประเทศ เข้าสู่ประเทศไทยเพ่ิมข้ึน เกิดการ

ไหลของแรงงานไทยไปตา่งประเทศ ธุรกิจขนาดกลาง เช่น ร้านยา chain store จากต่างประเทศ จะเข้ามา

ลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน ระบบเทคโนโลยีจําเป็นจะต้องรองรับการเชื่อมโยงและเก็บข้อมูลมากข้ึน ดังนั้น

สิ่งจําเป็นท่ีสําคัญของร้านยา คือ การ “พัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการในร้านยา” ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

พัฒนาบทบาทเพ่ือเชือ่มโยงบริการกับระบบประกันสุขภาพ (สปสช.)  

 การพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการในร้านยา เดิมระบุไว้กว้างๆ ใน พรบ.ยา 2510 จากนั้นไดมี้การ

ปรับปรุงแก้ไขและประกาศเป็น กฎกระทรวง ลงราชกิจจานุเบกษาเลม่ท่ี 130 ตอนท่ี 126 ก วันท่ี 27 ธันวาคม 

2556 และมีผลบังคับใช้ วันท่ี 25 มิถุนายน 2557 

GPP (Good Pharmacy Practice) หรือวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน 

มีข้อกําหนดท่ีสําคัญ ดังนี้ 

สถานท่ี:  

 - พ้ืนท่ีขายยาและพ้ืนท่ีให้คําปรึกษาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 8 ตร.ม. (หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 2 ตร.ม.) ไม่
รวมพ้ืนท่ีเก็บสํารองยา ดังนั้น พ้ืนท่ีร้านอาจมากกว่านั้น เนื่องจากมีบริเวณอ่ืนๆ เช่น บริเวณจําหน่ายวิตามิน-
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

 - สถานท่ีควรมีความม่ันคงแข็งแรง วัสดุทนทานถาวร หลีกเลี่ยงวัสดุไม้ (อาจมีความชื้น มอด etc.) มี
ทะเบียนบ้านออกโดยส่วนราชการ (กรณีคอนโด หอพัก ต้องเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ ไม่ใช่ห้องพักส่วนบุคคล) 

 - อุณหภูมิเหมาะสม (ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส) แสงสว่างเพียงพอ 
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 - บริเวณให้คําปรึกษาเป็นสัดส่วนแยกจากส่วนบริการอ่ืน มีโต๊ะ เก้าอ้ีให้คําปรึกษา ป้ายแสดง ชัดเจน 

 - มีวัสดุทึบปิดบังบริเวณท่ีจัดวางยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ สําหรับปิดเวลาท่ีไม่มีเภสัชกร (เช่น 
แผ่นไวนิล ม่าน ฉากบัง) 

 - Stock ยาเป็นสัดส่วนเพียงพอ หลีกเลี่ยงการวางยาสัมผัสพ้ืนโดยตรง 

 - มีหนังสือเอกสารอ้างอิง 

 - ห้ามสัตว์เลี้ยง รวมท้ัง ปลาตู้ เนื่องจากความชื้นอาจส่งผลต่อคุณภาพยา 

 - ห้ามจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและแอลกอฮอล์ 

อุปกรณ์: 

 - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการขาย; ถาดนับเม็ดยา 2 ถาด (ยาท่ัวไป/ Penicillin)  

 - อุปกรณ์ประกอบการขาย; ตูเ้ย็น เครื่องวัดความดัน เครื่องชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง อุปกรณ์ดับเพลิง 

 - ป้ายผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติการ ประกอบด้วย รูปถ่าย (ไม่เกิน 5 ป)ี ขนาด 8 x 15 cm. ชื่อ-สกุล ภบ. 

เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ xxx เวลาปฏิบัติการ xx-xx น. 

บัญชี: ร้านยา ต้องทําบัญชี ดังนี ้

 - บัญชีซ้ือขาย 

 - บัญชขีายยาควบคุมพิเศษ เช่น steroid 

 - บัญชขีายยาอันตรายเฉพาะท่ี อย. กําหนด เช่น tramadol, Dextromethorphan, 

diphenhydramine, ยาน้ําแก้ไอ และยาในกลุ่ม Fluoroquinolone โดยทาง อย.จะแจ้งรายการยาและบัญชี

อีกครั้ง 

 - บัญชขีายยาตามใบสั่งยาของผูป้ระกอบวิชาชีพ (ทุกรายการ) 

 - รายงานการขายยาตามประเภทท่ี อย. กําหนดส่งให้ อย. 

โดย “เก็บบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี” 

หมวดท่ี 1 บุคลากร 
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 - เภสัชกรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ พนักงานร้านยาผ่านการอบรมต่อเนื่อง 

 - เภสัชกรแต่งกายด้วยเสื้อกาวน์สีขาว ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์สภาเภสัชกรรม และมีป้ายแสดงตน

ชัดเจน 

 - พนักงานร้านยา ใส่เสื้อ มีป้ายใส่แสดงตน ไม่สื่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเภสัชกร 

 - แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเภสัชกร และพนักงานร้านยาอย่างชัดเจน 

หมวดท่ี 2 การควบคุมคุณภาพยา 

 - คัดเลือกยาจากผู้ผลิต/นําเข้าท่ีถูกกฎหมาย 

 - เก็บรักษายาในอุณหภูมิเหมาะสม (ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงแสงแดด 

 - มีระบบตรวจสอบยาหมดอายุหรือเสือ่มสภาพ 

 - มีระบบส่งคืนหรือทําลายยาหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ 

 - มีระบบเอกสารท่ีเก่ียวกับการจัดหา จัดการคลังสินค้าและจัดจําหน่าย ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สืบ

ย้อนได้ 

 - คัดเลือกภาชนะบรรจุยาท่ีเหมาะสม 

หมวดท่ี 3 การบริการทางเภสัชกรรม 

 - การบริการทางเภสัชกรรมเป็นหนา้ท่ีของเภสัชกร ตอ้งซักถามข้อมูลท่ีจําเป็นของผู้รับบริการเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาเลือกสรรยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เหมาะสมกับผู้ป่วย ตาม

หลักวิชาการ สมเหตุสมผล ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 

 - จัดให้มี ฉลาก บนซองบรรจุยา โดยตอ้งแสดงข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้  

1. ชื่อท่ีอยู่ร้านยาและเบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได ้ 
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2. ข้อมูลเพ่ือใหผู้้รับบริการใช้ยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนี้ วันท่ีจา่ยยา ชือ่ผูร้ับบริการ ชื่อสามัญทางยา

หรือชื่อการค้า ความแรง จํานวนจ่าย ข้อบ่งใช้ วิธีใช้ยา ฉลากช่วย คําแนะนํา/คําเตือน หรือเอกสารให้ความรู้

เพ่ิมเติม และลายมือชื่อเภสัชกร 

 - ส่งมอบยาโดยเภสัชกร โดยต้องให้ข้อมูล ชื่อยา ข้อบ่งใช้ ขนาดและวิธีใช ้อาการข้างเคียง ข้อควร

ระวังในการใช้ยา การปฏิบัติตนเม่ือเกิดปัญหา 

 - มีกระบวนการคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยท่ีเหมาะสม 

 - มีกระบวนการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ 

 - มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านยาท่ีเหมาะสม เชื่อถือได้ 

 - จัดวางสื่อให้ความรู้และสื่อโฆษณาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเภสัชกร โดยไม่โอ้อวด ไม่บิดเบือน

ความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิดผูบ้ริโภค 

 - ไม่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 

 ท้ังนี้ มีผล ทันที สําหรับ ผู้ขออนุญาตเปิดร้านยาหลังวันท่ี 25 มิถุนายน 2557 ส่วนผู้รับอนุญาตและผู้

มีหนา้ท่ีปฏิบัติการเดิม ต้องปฏิบัติตาม GPP ภายในเวลาท่ีกําหนด แตต่้องไม่เกิน 8 ปี นับแต่กฎกระทรวงนี้มี

ผลบังคับ แต่มีบางข้อกําหนดท่ีต้องดําเนินการ ทันที หลังวันท่ี 25 มิถุนายน 2557 ได้แก่ 

1) ป้ายรูปผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติการ 

2) บัญชีการซื้อขายยาอันตราย เฉพาะรายการท่ี อย. กําหนด 

3) รายงานการขายยาตามประเภทท่ี อย. กําหนด 

4) ดําเนินการขายยาตามรายการท่ี อย. กําหนด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี อย. กําหนด 

5) เงื่อนไขท่ีจะไม่ต่ออายุใบอนุญาต:  

- ผู้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติ 

- ไม่ผ่านการตรวจ GPP 

- ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยยา เช่น ไม่มีเภสัชกรประจําขณะเปิดทําการ > 3 ครั้ง ความผิด

อ่ืนๆ > 5 ครั้ง 

 

“การปฏิบัติตาม GPP เป็น หน้าท่ี หากไม่ทํา มีความผิดตามกฎหมาย” 


