การเตรี ยมร้านฯ เพื่อการตรวจประเมิน...ร้านยาคุณภาพ
โดย ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง
และโครงการ การบริ การงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ในร้านยาคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 สถานที่ อุปกรณ์ และสิ่ งสนับสนุนบริ การ
ประเด็นมาตรฐาน
1. ความมันคง
่
แข็งแรง ความ
เพียงพอ
ให้บริการ ความ
เป็ นสัดส่วนจาก
สิง่ แวดล้อม

2. ความสะอาด
เป็ นระเบียบ

กรอบการประเมิน
สภาพโดยทัวไปของร้
่
านยา
- สถานทีม่ นคง
ั ่ แข็งแรง ก่อสร้างด้วย
วัสดุมนคงแข็
ั่
งแรง
- เป็ นสัดส่วน กาหนดขอบเขต
ชัดเจน ไม่ถกู รบกวนจากสิง่ แวดล้อม
-พืน้ ที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการ
ให้บริ การ : ขนาดพื้นที ่ [ ] 8-15 ตร.ม.
[ ] > 15 ตรม.
มีอย่างน้อยด้านหนึง่ ของร้านติดกับ
ผนังอาคาร หรือมีฉากกาแพงกัน้
(Partition) ทีย่ ดึ ตรึงกับพื้น โดยมีความ
สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร
ดูในภาพรวมว่าเป็ นทีน่ ่าพึงพอใจหรือไม่
เพียงใด เมือ่ ได้เห็นร้านยาดังกล่าว
 หน้ าร้าน สะอาด เป็ นระเบียบ
เรียบร้อย  ไม่มีการวางยา สัมผัส
พื้นโดยตรง
ไม่มกี ารวางของใช้อุปกรณ์ หรือ
สิง่ ของ บนทางเดินของผูม้ ารับบริการ
ภายในร้านจัดเป็ นระเบียบเป็ น
ระบบ
 พืน้ ทีเ่ ก็บสารองยา/คลังเวชภัณฑ์

สิง่ ทีร่ า้ นฯต้องเตรียม
- ร้านต้องเป็ นห้องชัดเจน ควรมีผนังอย่างน้อย 1 ด้านติดผนังอาคาร ส่วนอีก 2 ด้านถ้าไม่ได้เป็ นผนังห้อง จะต้องกัน้ ด้วยวัสดุ
ฉาก ฝา ทีแ่ ข็งแรงสูงไม่น้อยกว่า 2 ม.
- ไม่มสี งิ่ รบกวนต่อการให้บริการ : แสง กลิน่ สี เสียง
-พท. : ร้านยาคุณภาพ ใช้อย่างน้อย 8 ตรม.
: ถ้าเป็ นร้านยาในระบบหลักประกันฯ ( ร้านยาเข้าโครงการฯ ) ต้องอย่งน้อยมี พท. 15 ตรม ( ทัง้ ร้าน ) มีบริเวณให้
คาปรึกษาและ พท.เภสัชให้บริการ ต้องไม่น้อยกว่า 8 ตรม.
-มีบริเวณให้คาปรึกษาเป็ นสัดส่วน โต๊ะแยกออกจากบริเวณเคาน์เตอร์ขายยา สามารถเก็บความลับคนไข้ระหว่างการสนทนาได้

-ไม่วางยาสัมผัสพืน้ โดยตรงทัง้ ในสต็อก และในร้าน ให้ใช้แผ่นฟิ วเจอร์บอร์ด หรือ แผ่นกระดานลังหรือ Palate พลาสติก ( Palate
พลาสติก ดีกว่าไม้ เพราะไม้อาจจะมีปัญหาเรือ่ งเชือ้ รา และปลวก ( กรณีทไ่ี ม้โดนความชืน้ มีน้าเปี ยก )
-ไม่วางของเกะกะทางเดิน
-ในคลังสะอาด อย่าให้มกี ลิน่ สกปรก ห้ามรับประทานอาหารในสต็อก
-กรณีมชี นั ้ เก็บยาในสต็อก ให้มปี ้ าย “ พืน้ ทีส่ ารองยา” โดยเฉพาะการแยกระหว่าง ยาดี กับยา หมดอายุ ให้หา่ งกัน หรือ มีการ
กัน้ แยกชัดเจน ระบุ “ ยาหมดอายุ รอทาลาย “ "ให้ชดั
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กรอบการประเมิน
สะอาด เป็ นระเบียบเรียบร้อย และการ
จัดเก็บ (พืน้ ทีจ่ ดั วาง) เหมาะสม – ไม่
วางบนพืน้ มีป้ายแสดงว่าเป็ น “พืน้ ที่
เก็บสารองยา”
3. การจัดสัดส่วนใน การจัดพืน้ ทีภ่ ายในร้าน
การปฏิบตั งิ านต่าง
มีส่วนบริ การโดยเภสัชกร
ๆ
(บริ เวณขายยาและให้คาปรึกษา) มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ตรม. โดยความยาว
ของด้านทีส่ นั ้ ทีส่ ดุ ของพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า
2 เมตร
 ส่วนที่ต้องบริ การโดยเภสัชกร
สามารถปิ ดล็อค และ/หรือ ปิ ดบัง ได้
มีบริ เวณให้คาปรึกษา (โต๊ะ/เก้าอี้)
- มีป้ายระบุ “บริ เวณให้คาปรึกษา
ด้านยา” และมีพืน้ ที่เพียงพอเป็ น
สัดส่วนในการให้คาปรึกษาแนะนา
เป็ นส่วนตัว
มีการจัดสัดส่วนพื้นทีป่ ้ องกันไม่ให้ผู้
มารับบริการเข้าถึง ยาอันตราย ยา
ควบคุมพิเศษ หรือ ยาทีต่ อ้ งควบคุมการ
จ่ายโดยเภสัชกร ได้
 มีส่วนบริ การตนเอง
มี
บริ เวณสื่อเผยแพร่และให้ความรู้ /

สิง่ ทีร่ า้ นฯต้องเตรียม

- มีส่วนบริ การโดยเภสัชกร (บริ เวณขายยาและให้คาปรึกษา) มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 ตรม. โดยความยาวของด้านทีส่ นั ้ ทีส่ ดุ ของ
พื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 2 เมตร
-บริเวณยาอันตรายให้มวี สั ดุปิดบังกรณีเภสัชไม่อยูต่ อ้ งปิ ดยาอันตรายไม่ให้ลกู ค้าเห็นยาอัตราย จะเป็ นม่าน แผ่นพลาสติก แผ่นไว
นิล ผ้า หือวัสดุอะไรก็ไดทีท่ บึ ไม่สามารถมองทะลุได้ จะแขวน ผูก ติด ตรึง วิธไี หนก็ได้ พร้อมมีขอ้ ความแสดง “ เภสัชกรไม่อยู่
หรือ พัก หรือ นอกเวลาปฏิ บตั ิ การฯ...งดขายยาอันตราย “
-ยาอันตราย:วางหลังเคาน์เตอร์เภสัชเท่านัน้ ผูร้ บั บริการจะหยิบเองไม่ได้ ห้ามวางรวมในบริเวณบริการตนเอง หรืออย่างน้อยอยู่
ใกล้บริเวณทีเ่ ภสัชกรสามารถให้คาอธิบายและดูแลการหยิบของลูกค้าได้
-ทีเ่ ก็บยาควบคุมพิเศษ ,วัตถุออกฤทิ ์ต่อจิตประสาท,ยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ต้องเก็บในตูห้ รือลิน้ ชักที่ลอ็ คกุญแจได้ มีป้ายติด
เป็ นแต่ละประเภทชัดเจน กรณีวางในลิน้ ชักเดียวกัน ต้องแยกกล่องแต่ละประเภทให้ชดั เจน แนะนาว่าควรเป็ นตู้ ทีแ่ บ่งชัน้ ชัดเจน
ดีกว่าการใช้ลน้ิ ชักเดียว เนื่องจากมีโอกาสเสีย่ งในการหยิบสลับได้
-ถ้ามีสว่ นบริการตนเอง หรือ Self Service ให้เขียนแสดง หรือ แยกส่วนในร้านให้ชดั เจน
-มีชนั ้ หรือ ทีว่ าง หรือ กล่องใส่เอกสาร,แผ่นพับ (แจกฟรี)... แยกชนิดเอกสาร โดยใช้ทว่ี างคนละอันเลยจะดีทส่ี ดุ กรณีมที ว่ี าง
เอกสารอันเดียว ให้วางแยกกันคนละชัน้ อย่าให้อยูช่ นั ้ เดียวกัน เพราะจะปะปนกันง่าย ระบุประเภทแผ่นพับแต่ละชัน้ ให้ชดั
เอกสาร หรือ แผ่นพับ ได้แก่
1 เอกสารวิ ชาการ = แผ่นพับวิชาการ : ควรมาจากหน่วยงานรัฐ หรืออื่นๆทีน่ ่าเชื่อถือ เช่น สานักอนามัย / กรมควบคุมโรค
/ องค์กร/มูลนิธทิ ไ่ี ม่แสวงกาไร
-กรณีจดั ทาเองต้องมีทม่ี าของแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้
-กรณีจดั ทาจากบริษทั ฯต้องไม่มกี ารอ้างอิงถึงชื่อการค้าของผลิตภัณฑ์ใดๆ โชว์ได้แต่ช่อื บริษทั หรือ Logoบริษทั เท่านัน้
2 เอกสารเพื่อการโฆษณา : ชัดเจนว่ามีช่อื รูป สินค้า ยา ผลิตภัณฑ์ มีเลขที่อนุญาตในการโฆษณา ฆ.ระบุพศ. (เลข
อนุญาตโฆษณามีอายุ 5 ปี ) ให้คอยสารวจดูในและนอกร้านด้วย ( หมายรวมถึง..แผ่นป้ าย ทิฟฟี่ แอนตาซิล ในร้านและ นอกร้าน
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4. การควบคุม
สภาพแวดล้อม

กรอบการประเมิน
โฆษณาแยกกัน เห็นชัดเจน
 มีป้ายแสดงและแบ่งพืน้ ทีช่ ดั เจน
 ผูร้ บั บริการเห็น รับรูแ้ ละเข้าใจง่าย

สิง่ ทีร่ า้ นฯต้องเตรียม
ทีเ่ ป็ นไวนิลบังแดด ติดกาแพง ติดประตู ติดกระจก...ตรวจดู พศ. อย่าให้เกิน 5 ปี นับจากวันทีข่ องการอนุญาตโฆษณาด้วย )
3 เอกสารสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพ : มีหลายบริษทั ทาให้เภสัชกร หรือ แพทย์ เท่านัน้ ห้ามนาไปวางปนในชัน้ 1,2 ข้างต้น
...(บางที Sale เอามาวางให้ทร่ี า้ นฯ เรามักจะลืมดู) มีระบุขอ้ ความในแผ่นพับ เอกสารสาหรับผูป้ ระกอบวิ ชาชีพ...

สภาพแวดล้อมภายในร้าน
 แสงสว่างเพียงพอสามารถอ่าน
ฉลากยาที่มีขนาดเล็กได้
 อากาศถ่ายเทดี และความชื้น
เหมาะสม
การป้ องกันแสงแดด
(ร้าน/คลัง) – ไม่ให้แสงแดดส่องตรง
ยาและเวชภัณฑ์
 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั (ขนาดบรรจุ
ไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม) และติดตัง้ สูง
จากพื้นไม่เกินกว่า 1.5 เมตร สามารถ
พร้อมใช้งาน
 มีเครือ่ งปรับอากาศ
เทอร์โมมิเตอร์ และบันทึกอุณหภูม ิ
สม่าเสมอ ตรวจสอบได้
[ ] ควบคุมจากส่วนกลาง [ ]
ภายในร้าน ไม่เกิ น 30c
[ ] ควบคุมภายในร้าน [ ] คลัง
เวชภัณฑ์ ไม่เกิน 30c
[ ] ตู้เย็น ในช่วง 2-8c

-แสงสว่างในร้านต้องสบายตา ไม่แสบตา ไม่มดื จนอ่าน เขียน ลาบาก
-อากาศถ่ายเทดี

-ระวังเรือ่ งแดดส่อง ถ้ามีแดดส่งช่วงเวลาไหน ให้หาอุปกรณ์ ฟิ วเจอร์บอร์ด ผ้า กระดาษ...ปิ ดทีก่ ระจกหน้าร้านไม่ให้แดดเข้ามาถึง
ยา ทัง้ นี้แนะนาว่า..บริเวณทีร่ อ้ นทีส่ ดุ ของร้าน ควรเป็ นบริเวณทีต่ รวจวัดอุณหภูมขิ องร้าน

-ถังดับเพลิง ต้องมีในร้าน ถังเล็กๆก็พอ ( ซือ้ ตามห้าง ฯ ) ให้วางสูงจากพืน้ โดยมีทร่ี อง หรือ หาทีแ่ ขวน ห้ามวางอะไรปิ ดบัง
หรือ วางของกัน้ เพราะจะหยิบไม่ได้เวลาฉุกเฉิน

-การเช็คอุณหภูมใิ นร้าน : วันละ 2 ครัง้ มักเลือกเวลาตอนประมาณ สิบโมง 1 ครัง้ กับช่วงทีร่ อ้ นทีส่ ดุ ของวันอีก 1 ครัง้
( เหตุผล ถ้าตอนทีร่ อ้ นสุด อุณหภูมไิ ม่เกิน 30 แปลว่า ทัง้ วัน จะไม่เกิน 30 C แน่นอน )
ในสต็อก : 2 ครัง้ เช่นกัน
-กรณี ในสต็อกไม่ติดแอร์...ถ้าร้อนเกิ น 30 C ในบางครัง้ ต้องแก้ไขป้ องกัน อย่างไร??
ตอบ : ถ้าร้อนมากๆเหมือนหน้าร้อนทีผ่ า่ นมา ให้แยกยาทีไ่ วต่อความร้อนมาวางในบริเวณร้าน(ทีเ่ ย็นกว่า )แทนการวางในสต็อก
ได้แก่ กลุม่ Vitamin Antibiotic ยาป้ ายตา ยาหยอดตา และหาวิธชี ว่ ยระบายความร้อน โดยใช้พดั ลม ( ธรรมดา ) หรือเปิ ด
หน้าต่าง เปิ ดประตู ช่วยระบาย/ช่วยลดความร้อน หรือเปิ ดส่วนทีม่ แี อร์ให้อากาศเย็น Flow เข้าไปลดความร้อนข้างใน
(ห้ามใช้ พัดลมไอน้า เพราะจะทาให้เกิดความชืน้ มีผลต่อ กล่องยา ฉลากยา ทีเ่ ป็ นกระดาษ และการเติบโตของเชือ้ รา )
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5. ป้ ายสัญลักษณ์
ต่าง ๆ

6. การจัดหมวดหมู่
ยา

กรอบการประเมิน
ไม่มสี ตั ว์เลี้ยงในบริเวณทีข่ ายยาไม่
ว่าจะเป็น สุนขั แมว กระต่าย ปลาตู้ เป็น
ต้น
ไม่มแี หล่งทีก่ ่อให้เกิดความชื้นใน
บริเวณทีจ่ ดั เก็บยา เช่น ตูป้ ลา แอร์น้ า
พัดลมไอน้ า หน้าห้องน้ า เป็ นต้น
ใช้พาเลท (Palate) ทีท่ าจาก
พลาสติก หรือไม้เนื้อแข็ง รองพื้นก่อน
จัดวางยา
 ป้ ายอื่นๆ
(ระบุ) ..................................................
..........

 จัดหมวดหมู่ตามฤทธิ์ ทางเภสัช
วิ ทยา [ ] อื่นๆ (ระบุ).................
 ป้ ายระบุหมวดหมู่ยา เป็ น
ภาษาไทย ที่ผ้บู ริ โภคเห็น-เข้าใจได้
ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน
 ป้ ายภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ...
 ไม่พบยาที่ต้องจ่ายโดยเภสัชกร
เช่น ยาอันตรายหรือยาควบคุม
พิ เศษ นอกบริ เวณให้บริ การโดย

สิง่ ทีร่ า้ นฯต้องเตรียม
-ตูเ้ ย็น : ไม่ควรใช้ตแู้ ช่น้า ตูโ้ ค้ก ในการเก็บยา เพราะถ้าเปิ ดบ่อย ( กรณีเป็ นตูข้ ายน้า ) อุณหภูมจิ ะสูงขึน้ ทุกครัง้ ทีเ่ ปิ ด ทาให้ไม่
สามารถควบคุมอุณหภูมไิ ด้ตามกาหนด 2 – 8 C
: กรณี ใช้ต้เู ย็นร่วมกับการเก็บของอื่นๆ ให้แยกชัน้ สาหรับการเก็บยา (ในตูเ้ ย็น)ให้ชดั เจน ไม่วางปนกับของอย่างอื่น
ใส่ยาในกล่องพลาสติกหรือ ซองพลาสติกเพือ่ ป้ องกันความชืน้ ในตูเ้ ย็น
: การวางเทอร์โมมิเตอร์ ให้วางบนกล่องยาใกล้กบั ยามากทีส่ ดุ ( ตาแหน่งเดียวกับยา) ไม่วางใกล้ชอ่ ง Freeze เพราะจะ
เย็นจัดเกินไป ( ต่ากว่า 2 C )
-กรณีตเู้ ย็นใบเล็ก มักให้ความเย็นมากเกินไป วิธกี ารช่วยควบคุม( เพิม่ )อุณหภูม ิ คือ ใช้ขวดใส่น้าวางทีฝ่ าตู้ หลายๆใบ
-ห้ามมีสตั ว์เลีย้ งทุกชนิด ไม่มขี อ้ ยกเว้นใดๆ
- กรณีแอร์รวั ่ มีน้าไหล มีน้าซึม ต้องรีบแก้ไข อย่าให้น้าหยดลงมาโดนยา ทัง้ ในร้าน และ ในสต็อก
- ป้ ายแสดงใบอนุญาตขายยาตามกฎหมาย
- ป้ ายสีน้าเงิ นแสดงชื่อ-รูปและเวลาปฏิ บตั ิ งานของเภสัชกร
- ใบประกอบวิ ชาชีพเภสัชกรรม ( ใบจริ ง )
- ป้ ายจุดบริ การโดยเภสัชกร -ป้ ายบริ เวณบริ การตนเอง - ป้ ายบริ เวณให้คาปรึกษาโดยเภสัชกร
- ป้ ายเตือนการแพ้ยา
- ป้ ายบอกสิ ทธิ์ ผป้ ู ่ วย
-ตู้ยาอันตราย จัดเรียงตามฤทธิ ์ทางเภสัชวิทยา อยูด่ า้ นหลังเภสัช ให้เภสัชกรหยิบได้เท่านัน้ ผูร้ บั บริการเอือ้ มมือมาหยิบเองไม่ได้
มีป้ายหมวดหมูย่ าให้ผรู้ บั บริการเห็นชัดเจน ( เพือ่ ว่าเวลาหยิบยา คนไข้จะได้เห็นว่าเภสัชกรหยิบยาตรงกับโรค หรือ อาการที่
เป็ นอยู่ ) .อาจใช้ภาษาไทยทีเ่ ข้าใจง่ายอย่างเดียว หรือ ถ้าเป็ นภาษาอังกฤษ ต้องมีภาษาไทยควบคูด่ ว้ ย ( ภาษาอังกฤษ อย่าง
เดียวไม่ได้ เพราะคนไข้จะอ่านไม่เข้าใจ )
-บริ เวณบริ การตนเอง : ห้าม...มียาอันตรายวางปะปน ตย ทีพ่ บบ่อย : Mybacin ซองเขียว ส้ม เหลือง เพราะมี Neomycin ,
Centrum Gold
: กรณีอยากวางโชว์บนชัน้ ยา ขอให้ใช้เป็ นกล่องเปล่า รูปภาพ วางบนชัน้ ติดป้ ายให้ชดั เจน “ สอบถาม
หรือปึ กษารายละเอียดได้ท่ี เภสัชกร ”
: บริ เวณบริ การตนเอง ใช้ช่อื ภาษาไทยอย่างอื่นได้ โดยให้มคี วามหมายเดียวกัน
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ประเด็นมาตรฐาน

กรอบการประเมิน

สิง่ ทีร่ า้ นฯต้องเตรียม

เภสัชกร
7. ตูเ้ ย็นเก็บยา

-มีการบันทึกอุณหภูมิ อย่างสม่าเสมอ( มีกระดาษบันทึก วันละ 2 ครัง้ )
-มีระบบในการกากับดูแลอุณหภูม ิ ( ตามข้อ 6 )มีผรู้ บั ผิดชอบในการบันทึกและมีรายงานแสดง

8. อุปกรณ์ในการ
*เครื่องชังน
่ ้าหนัก *ที่วดั ส่วนสูง
ติดตามผลการรักษา *เครือ่ งวัดความดันโลหิ ต

*เครือ่ งเจาะปลายนิ้ววัดระดับน้าตาลใน
เลือด
 ที่วดั อุณหภูมิร่างกาย
 การบันทึกประวัติ/บันทึกการ
ติ ดตามผูป้ ่ วยต่อเนื่ อง
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ............
 อื่นๆ (ระบุ)............................
9. อุปกรณ์นบั เม็ด  มีเฉพาะยาทีเ่ ป็ นแผง  มียานับ
ยา
เม็ดจาหน่าย
 ชุดทาความสะอาด
อุปกรณ์นบั ยา
มีถาดนับยา อย่างน้อย 2 ถาด
สาหรับ
[ ] ยาทัวไป
่ [ ] กลุม่ เพนนิซลิ
ลิน [ ] กลุม่ NSAIDs [ ] กลุม่ ซัลฟา
ใช้ชอ้ นนับยา แยกประเภท
 อุปกรณ์ต่างๆ มีการติดป้ ายแสดง ไม่
สับสน

ต้องมี - เครือ่ งชังน
่ ้าหนัก -ทีว่ ดั ส่วนสูง – เครือ่ งวัดความดันโลหิต – ทีว่ ดั อุณหภูม ิ
ต้องมีการบันทึกประวัติผป้ ู ่ วย Patient Profie ทัง้ นี้ สามารถเก็บบันทึกในรูปแบบ
: โปรแกรม POS ในระบบต่างๆทีร่ า้ นใช้ ( มักจะอยูใ่ นโปรแกรมร้านยา ) จะเป็ นโปรแกรมสาเร็จรูป หรือ โดยการสร้าง Folder
ใน Word หรือ ใน Xcel เอง แสดงให้เห็น หรือ มีขอ้ มูลคนไข้จริงแสดง หรือมีสมุดบันทึก แฟ้ ม ( ใช้บนั ทึกประวัตโิ ดยการ
เขียน ) และมีการติดตามผูป้ ่ วย

- มีถาดนับยา 3 ถาด Pen. , Nsaid ยาทัวไป
่ ( เกณฑ์รา้ นยาคุณภาพ :ไม่ม ี Pen จะมีเพียง 2 ถาด ก็ได้ ) และให้ตดิ
สติก๊ เกอร์ หรือ label ทัง้ ถาด และ ทีน่ บั อย่าให้สลับกัน ( เกณฑ์ GPP ต้องมี 3 ถาด )
-การแยกช้อนตักยาต้องมีวธิ ที ป่ี ้ องกันการปนเปื้ อน : บางร้านใช้ชอ้ นพลาสติก มีหลายอัน ใช้แต่ละครัง้ แล้วแยกวางไว้ และล้าง
เมือ่ สิน้ สุดวัน
-กรณีใช้แอลกอฮอล์เช็ดถาดนับยา มีขวดแอลกอฮอล์ และ ทีใ่ ส่สาลี และให้มกี ล่องใส่เศษขยะสาลีทใ่ี ช้เช็ด แล้ว (ทิง้ )
-ถาดนับยา มีทเ่ี ก็บเมือ่ สิน้ สุดวัน ไม่วางปล่อยทิง้ ไว้ ควรทาความสะอาดและเก็บเข้าลิน้ ชัก หรือ ใส่กล่อง
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กรอบการประเมิน
 การจัดเก็บถาดนับยาเหมาะสม ไม่
เสีย่ งต่อการปนเปื้ อนหรือหยิบผิด

10. ภาชนะบรรจุยา  ยาอยู่ในภาชนะเดิ ม ไม่มีการ
เปลี่ยนถ่ายภาชนะ และฉลากยา
ครบถ้วน
 ซองบรรจุยาตามมาตรฐาน
 ซองสีชา ป้ องกันแสง
 ซองบรรจุยามีการเขียนชื่อยา
ข้อมูลการใช้ยาที่จาเป็ นครบถ้วน
 ซองบรรจุยามีชื่อร้านยา พร้อม
เบอร์ติดต่อ บนซองยา มีทใี ่ ห้
เภสัชกรลงลายมือชือ่
 อื่นๆ เช่น ขวดบรรจุยา.............
11. ฉลากช่วยและ  มีฉลากช่วย
เอกสารให้ความรู้
[ ] สาเร็จรูป [ ] จัดทาเอง
 จัดบอร์ดให้ความรูแ้ ก่ผมู้ ารับบริการ
แยกเอกสารให้ความรู้และเอกสาร
โฆษณาประชาสัมพันธ์ชดั เจน
 เอกสารหรือแผ่นพับให้ความรู้ ที่
เหมาะสม น่ าเชื่อถือ
 เอกสารโฆษณา ประชาสัมพันธ์

สิง่ ทีร่ า้ นฯต้องเตรียม

ยาอยูใ่ นภาชนะเดิม ไม่มกี ารแบ่ง
กรณีแบ่งแผงมาเป็ นเศษ ไม่มกี ล่อง : ให้ ใส่ซอง ( สีชา หรือไม่ชา ตามประเภทยา ) หรือหากล่องพลาสติกเก็บอย่าให้ปะปนกัน
Label ชื่อยา Lot วันหมดอายุ Label อายุตามทีร่ ะบุในแผง
กรณียานับปลีกแบ่งมา 100 เม็ด ให้ Label ชื่อยา Lot บริษทั วันแบ่งบรรจุ วันหมดอายุ ( 1 ปี นับจากวันแบ่งบรรจุ )
ปกติไม่แนะนาให้มกี ารแบ่งยานับปลีกมา เนื่องจากมีความเสีย่ งเรือ่ งคุณภาพ ถ้าเลีย่ งได้ ควรเลือกชนิดแผงมากกว่า
-ซองยา ต้องมีช่อื ร้าน เบอร์โทร เพือ่ ให้ตดิ ต่อกลับได้เวลามีปัญหา จะเขียน หรือ พิมพ์ ก็ได้
รายละเอียดบนซอง ต้องมีให้ครบ ชื่อ Trade name ชื่อสามัญ จานวน วิธใี ช้ รักษาอะไร คาเตือน และ วันหมดอายุ
ที่สาคัญ มีช่องให้เภสัชกรลงชื่อ..บนซองยา เวลาเซ็นต์ ควรตัวบรรจงให้อ่านออก
อย่าลืมต้องมีซองสีชาเตรียมไว้ และ เภสัชกรรู้ได้อย่างไร ว่ายาไหนต้องใส่ซองสีชา
คาตอบ : ให้ม ี list อยูใ่ นเอกสารคุณภาพ ทีข่ วดอาจจะติด สติก๊ เกอร์ดา หรือ Mark เมจิกดา ทีฝ่ า หรือ ทีฉ่ ลาก หรือวิธกี ารอื่นๆที่
ทาให้รไู้ ด้วา่ ยาในขวดนี้..ต้องใส่ซองสีชา ( ห้ามตอบว่าใช้จา )
มีฉลากช่วย สามารถจัดทาเอง หรือ ใช้ของที่ บริษทั แจก
บอร์ดความรูไ้ ม่จาเป็ นต้องมี
ต้องแยก...แผ่นพับโฆษณา กับ แผ่นพับวิชาการ ให้ชดั เจน ( อธิบายแล้วข้อแรกๆ )
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ประเด็นมาตรฐาน

12. ตาราและ
แหล่งข้อมูลด้านยา

13. อุปกรณ์เพิม่
ความร่วมมือการใช้
ยา (ถ้ามี)

กรอบการประเมิน
สิง่ ทีร่ า้ นฯต้องเตรียม
ขออนุญาตถูกต้อง เหมาะสม
การจัดวางสือ่ ให้ความรู้และสือ่
โฆษณาสาหรับผูม้ ารับบริ การได้
รับคายิ นยอมอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากเภสัชกรผูม้ ีหน้ าที ่
ปฏิ บตั ิ การ
 อื่นๆ
............................................................
.............
มีเอกสารสาหรับการสืบค้น ตารายาทีเ่ ราใช้บ่อยๆ
 Drug Information Handbook
ถ้าเป็ น internet จะต้องสามารถแสดง หรือ เข้า web ให้ผเู้ ยีย่ มสารวจเห็นได้ทนั ที ( ให้แน่ใจว่าเข้าไปเช็ค หา ข้อมูลจริง )
 MIMS / MIMS Annual
 อืน
 Internet /
website...............................................
................................
ปกติขอ้ นี้ มักไม่คอ่ ยมี สามารถตอบได้เลยว่าไม่ม ี ( ตย. อุปกรณ์พน่ ยาแก้หอบ )
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มาตรฐานที่ 2 การบริ หารจัดการเพื่อคุณภาพ
ประเด็นมาตรฐาน
1. เภสัชกร

2. พนักงานร้านยา
(ถ้ามี)

กรอบการประเมิน
 สวมเสื้อกาวน์ สีขาว แสดงตนว่า
เป็ นเภสัชกรต่อผูร้ บั บริ การชัดเจน
 ป้ ายแสดงตนของเภสัชกรที่
กาลังปฏิ บตั ิ หน้ าที่ มีรปู ชื่อเภสัชกร
เลขที่ใบอนุญาต และเวลา
ปฏิ บตั ิ การ ชัดเจน
 มีป้ายแสดงตนสาหรับเภสัชกร
เสริ มท่านอื่นไว้ชดั เจน ครบถ้วน
 มีสขุ ภาพอนามัยดี มีมนุษย
สัมพันธ์ และทักษะการสือ่ สาร
เหมาะสม
มีการแสดงข้อความภาษาไทยแจ้ง
ต่อผูม้ ารับบริการว่า “เภสัชกรไม่อยู่
ปฏิบตั หิ น้าที ่ ไม่สามารถขายยาใน
บริเวณนี้ได้” ในกรณีทเี ่ ภสัชกรไม่อยู่
 มีพนักงานร้านยา ........ คน
 สุขภาพอนามัยดี
 แต่งกายหรือแสดงตนแตกต่าง
กับเภสัชกรชัดเจน ไม่ทาให้สบั สน
ไม่ใช้ชุดฟอร์มสีขาว
 ปฏิ บตั ิ งานภายใต้การกากับดูแล

การเตรียมการของร้านฯ
-เภสัชกรต้องสวมเสือ้ กาว์นชัดเจน
-เวลาเภสัชกรไม่อยู่ ต้องปิ ดบังยาอันตรายไม่ให้ลกู ค้าเห็นและทาให้ลกู ค้าเห็นชัดเจนว่าไม่มเี ภสัชกรอยู่ จะไม่ขายยา
( คาว่าขาย ตามกฎหมาย หมายถึง ตัง้ แสดง โชว์ วางให้เห็น )
-ต้องมีป้ายแสดงตน ( เภสัชกรทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีข่ ณะนี้ )

-กรณีมผี ชู้ ว่ ยคนอื่น สามี ภรรยาทีเ่ ป็ นผูช้ ว่ ย ( ไม่ใช่เภสัชกร ) การแต่งกายต้องไม่ทาให้ผรู้ บั บริการคิดว่าเป็ นเภสัชกร
-มีการกาหนดหน้าทีข่ องพนักงาน ผูช้ ว่ ยคนอื่นในร้าน ( เช่น มีหน้าที่ : เติมยา เช็คอุณหภูม ิ บันทึกยาเข้าระบบ ตรวจรับยา
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3. เอกสารคุณภาพ

ของเภสัชกร
 การกาหนดบทบาทหน้าทีข่ อง
พนักงานร้านยาชัดเจน เป็นลาย
ลักษณ์อกั ษร
 ผ่านการประเมิน และ/หรือ ผ่าน
การอบรม ตามที ่ อย. กาหนด
 มีเอกสารแนวทางการปฏิ บตั ิ
หรือมาตรฐานในการให้บริ การ
หรือการดูแลผูป้ ่ วย
 มีระบบจัดการข้อมูลผูป้ ่ วย เช่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ
แฟ้ มข้อมูล
 มีการจัดทาและควบคุมบัญชี
รายการยาตามทีก่ ฎหมายกาหนด
 มีการเก็บเอกสารทางด้านกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับร้านยาและการประกอบ
วิชาชีพรวมถึงหนังสือแจ้งเวียนถึงร้าน
ยา ไว้อา้ งอิง
 มีการบันทึกการรับและจ่ายยา
ประเภทต่างๆ
 มีการจัดเก็บเอกสารคุณภาพ และ
เอกสารสาคัญในการปฏิบตั งิ าน ไว้
อ้างอิง
 อื่นๆ

ทัง้ นี้ ให้จดั เตรียมแฟ้ มเอกสารคุณภาพ ประกอบด้วย
1 หน้าทีผ่ ชู้ ว่ ยแต่ละคนในร้าน
2 จัดทา Guide Line (แนวทางปฏิบตั ิ )ในการจ่ายยาโรคต่างๆ กรณีมเี ภสัชกรมากกว่า 1 คน หรือ Part Time เพราะจะได้มแี นว
ทางการทางานทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกัน สามารถ Xerox จากคูม่ อื / แนวทาง ของอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเตรียมไว้
สาหรับโรคทีพ่ บบ่อยทีร่ า้ นยา
3 มีแฟ้ ม หรือ ชัน้ สาหรับเก็บแบบฟอร์ม / เอกสารทีต่ อ้ งมี : รายงาน ADR , ใบ Refer ( กรณีมกี าร Refer หรือพบ ADR ให้
จัดทาสาเนาไว้ดว้ ย..)ผูส้ ารวจอาจจะถามและขอดูตวั อย่าง ( ถ้าเคยทา แต่ถา้ ไม่เคยทา ให้แสดงเฉพาะแบบฟอร์มเปล่า )
4 มีแบบฟอร์มรายงานต่างๆ ขย. 7 ขย.10 ยส.3
5 แนวทางในการจัดการยาทีใ่ กล้หมดอายุ...เดือน ( เช็คอย่างไร กรณีดงึ รายการยาทีใ่ กล้หมดอายุจากระบบคอมพ์ จะแน่ใจ
อย่างไรว่าบน Shelf ตรงกับรายการทีด่ งึ จากระบบ...อธิบายโดย ไปเช็คยาบน shelf จริง ว่าถูกต้องตรงตามรายงานหรือไม่
กาหนดการเช็คยาทุก...เดือน มีขนั ้ ตอนอย่างไร ใครรับผิดชอบ มีการมอบหมายให้ใคร ( กรณีอยูค่ นเดียว บอกปากเปล่าได้
เพราะทาคนเดียว กรณีมผี ชู้ ว่ ย หรือ คนอื่นช่วยในร้าน ไม่วา่ จะเป็ นใครก็ตาม ต้องกาหนดหน้าทีใ่ ห้ชดั ว่าทาหน้าทีอ่ ะไรบ้าง
6 จัดทารายงานตามกฎหมายกาหนด : ได้แก่
รายงานซือ้ ยา
รายงานขายยาควบคุมพิเศษ
รายงานการขายยาเสพติดให้โทษประเภท 3
รายงานการขายวัตถุออกฤทธิ ์ต่อจิตประสาท
รายงานการขายยาที่ กระทรวงกาหนด (Dextro Tab และ Syr , Tramadol, ยาน้าผสม Antihistamine , ยาสูตรเดียว และสูตรผสม
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4. บันทึกการ
ให้บริการ

5. ระบบการจัดการ
เอกสาร/ข้อมูล

Brompheniramine Maleate และ Phenylephrine Hcl
*** ทราบว่าเป็ นยากลุม่ ใด ให้ดทู ่ี ฉลาก กล่อง จะเขียนชัดเจน ***
อธิบายแล้ว

 มีการจัดทาบันทึกการให้บริการ
[ ] บันทึกประวัตผิ รู้ บั บริการ และ
การเข้ารับบริการหรือปรึกษาด้านยา
และสุขภาพ
[ ] บันทึกประวัตกิ ารใช้ยาต่อเนื่อง
 รายงาน ADR  บันทึกการรับ
และจ่ายยาประเภทต่าง ๆ
 ใบส่งต่อผูป้ ่ วย
อธิบายไปแล้ว
 มีระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูล
[ ] แฟ้ มเอกสาร [ ] คอมพิวเตอร์
[ ] อื่นๆ...
 สะดวกต่อการสืบค้นหรือทวนสอบ
ในภายหลัง
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6. แนวทางการ
ป้ องกันความ
เสีย่ ง

มีการจัดระบบการป้ องกันความ
เสี่ยงในร้านและในเรื่องยา
 การระบุผใู้ ช้ยา และการค้นหา
ความต้องการที่แท้จริ ง
 การจ่ายยาผิ ด (triple check) /
ยาพ้องรูปเสียงคล้าย (LASA: Lookalike/Sound-alike)
 การควบคุมกากับอายุยา การ
ดาเนิ นการกับยาหมดอายุ
[ ] สมุดบันทึก
[ ] สติก๊ เกอร์ส ี
[ ] คอมพิวเตอร์ [ ] อื่นๆ............
[ ] การจัดเรียงยาแบบ FEFO
(First Expired First Out)
[ ] มีบริ เวณหรือภาชนะเก็บยา
หมดอายุ หรือยาเสื่อมคุณภาพ ที่
ไม่อยู่ในบริ เวณที่ขายยา เพื่อรอ
การส่งคืน พร้อมทาป้ ายแสดง
ชัดเจน
 การเก็บรักษาคุณภาพยา (แสง
ความชืน้ อุณหภูม)ิ
 การแพ้ยา

การป้ องกันอัคคีภยั
 การจัดการควบคุมฉลากยา ใน
กรณีทมี ่ กี ารแบ่งบรรจุยา/ เปลีย่ น

ความเสีย่ ง
-เรือ่ งยาใกล้/หมดอายุ
-เด็กมาซือ้ ยา จะขายหรือไม่

การป้ องกัน :
1 มีระบบ/วิธกี ารกาหนดชัดเจน เรือ่ งการนาออกจาก Shelf การแยกเก็บ การทิง้
2.ให้สอบถามเบอร์โทรคนไข้จริงเพือ่ คุยกับ คนไข้ เพือ่ ซักประวัติ และ อาการให้ได้ทุก
ครัง้ และยืนยันการไม่ขายให้กบั เด็กอายุต่ากว่า. 12...ปี

-ความเสีย่ งเรื่องจ่ายยาผิด
*กรณีพอ้ งรูป

เช่น กล่อง ยา บ. Pfizer :
ความแรงต่าง กล่องเหมือนกัน ให้วางสลับ ป้ องกันการ หยิบผิด
หรือวางกล่องคนละแนว
*กรณีจา่ ยยา ป้ องกันความผิดพลาดในการจ่ายยา จะ Double check ตัวเองอย่างไร
: ให้อ่านฉลากก่อนนับยาใส่ซอง นับยาเสร็จ ให้ดฉู ลากทีข่ วด หรือ กล่องอีกครัง้ ก่อนวางเก็บเข้าชัน้
: ตอนจ่ายยาให้คนไข้ พลิกดูซองยาด้านใสทีม่ องเห็นแผง/เม็ดยา อธิบายวิธใี ช้ให้ชดั เจน พร้อมคาแนะนา

-การเรียงยาเข้าชัน้ ต้องเช็คดูวนั หมดอายุในชัน้ เดิมก่อนเติมยาในชัน้ เนื่องจากของทีเ่ ข้ามาทีหลังอาจมีอายุยาเหลือน้อยกว่า

- นอกเหนือจากการต้องระบุ ชื่อ Lot วันหมดอายุ ในยาทีแ่ บ่งมาจาหน่ายแล้วนัน้ ...
-ยาที่แบ่งบรรจุ ทุกอย่าง ต้องมีเอกสารกากับยาให้ครบ อย่างน้ อย 1 แผ่น พับแนบไว้ในซองยาบนชัน้ พร้อมที่จะหยิ บให้
คนไข้ได้ทนั ทีที่คนไข้ขอ ( โดยมี ต้นฉบับเอกสารกากับยาใส่แฟ้ มเก็บไว้ ทุกรายการที่แบ่งซื้อมา เพื่อ Xerox มาวาง
แทนใบที่ให้คนไข้ไป )
*** ข้อนี้ เป็ นการป้ องกันเภสัชกร กรณี ที่ผซู้ ื้อยาเกิ ดความเสียหายจากการใช้ยา หรือ แพ้ยา ( PL Law ) **
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7. การศึกษา
ต่อเนื่อง

8. ตัวชีว้ ดั คุณภาพ
ร้านยา

ภาชนะบรรจุ เฉพาะยาแผง
[ ] มีฉลากระบุชอื ่ ยา เลขทีก่ าร
- การดูทะเบียนยา
ผลิตและวันหมดอายุชดั เจน
1A ยาแผนปัจจุบนั ยาเดียว 2A ยาแผนปัจจุบนั สูตรผสม
[ ] มีการแบ่งบรรจุในปริมาณที ่
1C , 2C ทะเบียนยานาเข้า
เหมาะสม
- ยา ทุกรายการทีม่ ใี นร้าน ต้องมีเอกสารกากับยา
[ ] มีเอกสารกากับยาของยานัน้
พร้อมให้บริการ
 ในกรณีทมี ่ กี ารจัดแสดงกล่อง
ตัวอย่างยาอันตราย ในบริเวณส่วน
บริการตนเอง
[ ] มีป้ายระบุให้ปรึกษาเภสัชกร
ก่อนการใช้ยา
 อื่น ๆ ................
 เภสัชกร มีการศึกษาต่อเนื่ อง (5 ให้ศกึ ษาต่อเนื่องตามที่ พรบ.วิชาชีพ กาหนด..
ปี 100 เครดิต และไม่ต่ากว่า ปี ละ 10
เครดิต)
รูปแบบการศึกษาเรียนรู้
[ ] ศึกษาด้วยตนเองผ่านวารสาร /
เว็บไซด์
[ ] เข้าประชุม อบรมสัมมนา
[ ] แลกเปลีย่ น เรียนรูร้ ะหว่างเภสัช
กรหรือประสบการณ์จริง
[ ] อื่น ๆ ..........................
ประเมินความสาเร็จในด้านการขาย ยอดขายและจานวนลูกค้า
ตัวชีว้ ดั ....................
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ประเมินคุณภาพบริการของร้าน
ตัวชีว้ ดั ...........

มาตรฐานที่ 3 การบริ การเภสัชกรรมที่ดี
ประเด็นมาตรฐาน
1. การคัดเลือกยาและผลิตภัณฑ์ท่ี
นาเข้าจาหน่ายในร้านยา การ
ควบคุมคุณภาพยาและวัน
หมดอายุ

2. การเก็บรักษายาในร้านและยา
สารอง

กรอบการประเมิน
แหล่งจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์
[ ] บริษทั ผูผ้ ลิต/ ผูจ้ ดั จาหน่าย
[ ] ยีป่ ั ว๊
[ ] ผ่านสานักงานใหญ่/ แผนกจัดซื้อ [ ] สังผลิ
่ ตหรือนาเข้าเอง
เกณฑ์การคัดเลือกผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ
[ ] ผลิ ตภัณฑ์ผา่ นการรับรองตามมาตรฐานการผลิ ตที่ดี GMP
[ ] มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้
[ ] ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
มีใบส่งของ บัญชีซอ้ื บัญชีขายตามกฎหมายกาหนด ถูกต้อง (มีการลง
ลายมือชื่อทีค่ รบถ้วน)เป็ นปั จจุบนั
 มีระบบเฝ้ าระวังหรือบัญชีควบคุม กากับ และจัดการยาหมดอายุ
[ ] มีบนั ทึกรายการยาทีส่ ง่ คืน หรือ ขอเปลีย่ นจากผูซ้ อ้ื
[ ] มีบนั ทึก การตรวจสอบสภาพก่อนกลับเข้าคลังสินค้า โดยผูม้ หี น้าที่
ปฏิบตั กิ าร
 ไม่มียาหมดอายุ และ/หรือ ยาเสื่อมคุณภาพในพืน้ ที่ขาย/ให้บริ การ
เก็บยาในสภาวะอุณหภูมิที่สอดคล้องกับฉลากและเอกสารกากับยา
มีการจัดการหลีกเลี่ยงแสงแดด อย่างเป็ นไปตามหลักวิ ชาการเพื่อให้
ยานัน้ คงคุณภาพที่ดี
 พืน้ ที่เก็บสารองยา สะอาด มีระเบียบและเหมาะสมกับผลิ ตภัณฑ์
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การเตรียมเพือ่ การตรวจ
-อธิบายไปตามจริง เรือ่ งการเลือกซือ้ ยา
คาถามเพิ่ มเติ ม : การส่งยาของยีป่ ั ว้ ใช้รถติดแอร์หรือไม่ ตาม
มาตรฐานควรเลือกยีป่ ั ว้ ทีค่ วบคุมอุณหภูมใิ นการขนส่งยามาทีร่ า้ น แต่
ตจว. อาจจะไม่มที างเลือกยีป่ ั ว๊ ได้ ( ตอบไปตามจริง เนื่องจากไม่ม ี
ให้เลือก )

อธิบายแล้วข้างต้น

ประเด็นมาตรฐาน

กรอบการประเมิน
 มีการบันทึกและติ ดตามอุณหภูมิต่อเนื่ องของยาที่เก็บในตู้เย็น
ภายในร้าน และคลังยา
 การควบคุมเก็บรักษายาควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ ์ฯ และยาเสพติดให้
โทษฯ เป็ นสัดส่วน รัดกุม มีปริมาณพอเหมาะและสามารถตรวจสอบได้
 มีการสารองยาและเวชภัณฑ์ทส่ี อดคล้องกับความจาเป็ นของชุมชน

3. การส่งเสริมการใช้ยาทีเ่ หมาะสม

 ไม่มีการจาหน่ ายยาชุด
 ไม่มีการแบ่งบรรจุยาเตรียมไว้ขาย (pre-pack)
 ไม่มกี ารเปลีย่ นถ่ายภาชนะบรรจุยา
 มีค่มู ือและแนวทางการจ่ายยาเพื่อให้เกิ ดการใช้ยาอย่างเหมาะสม
(Rational Drug Use system)
 มีแนวทางในการจ่ายยาปฏิ ชีวนะอย่างเหมาะสม และเป็ นไปตาม
มาตรฐานกาหนด
 มีแนวทางในการจ่ายยาทีเ่ หมาะสมอื่นๆ
เช่น ....................................................................
 มีแนวทางในการคัดกรองโรค (Screening)
 ซักประวัติเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริ งของผูม้ ารับบริ การชัดเจน
WHAAMAD
 มีแนวทางการส่งมอบยา
[ ] การทา SOAP Note
[ ] การเลือกภาชนะบรรจุยาทีจ่ า่ ยอย่างเหมาะสม
[ ] การเขียน “ชื่อยา” บนซอง/ภาชนะบรรจุยา

4. การให้บริการเภสัชกรรม

15

การเตรียมเพือ่ การตรวจ

-Vit C สามารถนับไว้เป็ นซองๆได้ แต่ตอ้ ง label ฉลากให้ครบถ้วน
และ prepack ไม่เกิน 1-2 วัน
-แนวทางการจ่ายยาควรมีไว้ และแสดงให้ผเู้ ยีย่ มสารวจเห็น
เป็ นคูม่ อื หรือ เอกสารการอบรม หรือ xerox

-จัดเตรียมแนวทางการคัดกรองโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
-แนวทางการส่งมอบยา : ผูเ้ ยีย่ มสารวจจะดูการปฏิบตั จิ ริง เมือ่
ผูร้ บั บริการเข้ามาซือ้ ยาในขณะทีต่ รวจอยู่ ให้เภสัชกรปฏิบตั งิ าน ( จ่าย
ยา) ไปตามปกติและเป็ นไปตามแนวทางการจ่ายยา ( เริม่ จากการ ซัก
ประวัติ ให้ครบ : ใครเป็ น เป็ นอะไร อาการ? โรคประจาตัว ? แพ้ยา ? กิน
ยาอะไรมาแล้ว? ...หยิบยา บรรจุซอง label ให้ครบ.... จ่ายยา...ให้
คาแนะนา คาเตือน )

ประเด็นมาตรฐาน

กรอบการประเมิน
[ ] การแนะนาการใช้ยาด้วยวาจา
[ ] การแนะนาการใช้ยาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
[ ] การให้คาปรึกษาแนะนาเรื่องยาและการปฏิบตั ติ นเพือ่ สุขภาพ
 ข้อมูลบนฉลากยาครบถ้วน
[ ] ชื่อร้าน (ระบุสาขา) พร้อมเบอร์ตดิ ต่อ [ ] ชื่อผูใ้ ช้ยา [ ] วันทีจ่ า่ ยยา [ ]
วันหมดอายุ
[ ] ชื่อยา [ ] ข้อบ่งใช้ [ ] วิธใี ช้ยา [ ] ข้อควรระวังในการใช้ยา [ ]
ข้อแนะนาเฉพาะยา
[ ] ชือ่ เภสัชกรผูจ้ า่ ยยา
 มีแนวทางในการติ ดตามการใช้ยา (Drug Monitoring)
 มีแนวทางในการจัดการปัญหาที่เกิ ดจากการใช้ยา (Drug-related
Problem)
 มีแนวทางดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่ องที่ชดั เจน เหมาะสม
 มีการให้คาปรึกษาแนะนาด้านยาในกลุม่ ใด
หรือไม่ ................................................
 มีการเฝ้ าระวังการแพ้ยา [ ] แนวทางการประเมินการแพ้ยา [ ] บัตรแพ้ยา
 มีการเฝ้ าระวังและรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและ
ผลิ ตภัณฑ์สขุ ภาพ APR (Adverse Product Reaction)
 มีการกาหนดขอบเขตการให้บริ การและการส่งต่อผูป้ ่ วยที่ชดั เจน
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-การCheck Drug Interaction ทาอย่างไร ?

-มี ตย. Patient Profile ไว้

-บัตรแพ้ยา ต้องมีไว้ให้คนไข้ ( ส่วนมากร้านฯ ทาขึน้ เอง )
-คาถาม : กรณีคนไข้แพ้ยาทีจ่ า่ ยไป เภสัชกรทาอย่างไรเมือ่ กลับมาทีร่ า้ น
คาตอบ : ออกบัตรแพ้ยาให้ และแจ้งคนไข้ให้ทราบ
แนะนาให้ด่มื น้ามากๆ อาจให้ยาแก้แพ้ หรือ ส่งเข้า รพ กรณี
ทีแ่ พ้มากๆ
-คาถาม : มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยบริการใกล้ๆ เพือ่ การส่งต่อ
หรือไม่
-คาตอบ : ตอบไปตามจริง ไม่ตอ้ งกังวลหากไม่เคยประสานการส่งต่อ
แต่เภสัชกรฯร้านจะต้องออกใบ refer ให้ และแนะนาไปสู่
หน่วยบริการที่ เหมาะสม

ประเด็นมาตรฐาน

กรอบการประเมิน

การเตรียมเพือ่ การตรวจ

มาตรฐานที่ 4 การปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบียบและจริ ยธรรม
ประเด็นมาตรฐาน
1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

2. ใบอนุญาตขายยา

3. การจาหน่ายยาเมือ่ เภสัชกรไม่อยู่

4. สิทธิผปู้ ่ วย

กรอบการประเมิน
 ถูกต้อง (ตรวจสอบกับทะเบียนสภาเภสัชกรรมด้วย)
 ไม่เคยถูกดาเนินการเรือ่ งจรรยาบรรณ หรือเพิกถอนใบอนุ ญาตฯ
 ไม่อยู่ระหว่างพักใช้ใบอนุญาตฯ
 แจ้งเภสัชกรแทน (จภก.1) กรณีเภสัชกรอืน่ มาปฏิบตั งิ านแทน
 มียาถูกต้องตรงตามใบอนุญาต
 ไม่มยี าทีต่ อ้ งติดตามการใช้ (SMP) (กรณีถา้ มีตอ้ งมี ADR Profile ที่
ชัดเจน)
 จัดทาบัญชีซื้อ-ขายยาที่ถกู ต้อง ตามกฎระเบียบ
 จัดเก็บใบสังยาและเอกสารที
่
เ่ กีย่ วข้องเป็ นหลักฐาน
 ปิ ดบัง/ปิ ดล็อค บริ เวณตู้เก็บยาอันตราย / ยาควบคุมพิ เศษ / ยา
ที่ต้องจ่ายโดยเภสัชกร
 แสดงป้ ายแสดงให้ผร้ ู บั บริ การทราบและเห็นชัดเจน
 มีระบบป้ องกัน การจาหน่ ายยาโดยพนักงานอื่นที่ไม่ใช่เภสัชกร
 มีการติ ดประกาศสิ ทธิ ผป้ ู ่ วยให้ผร้ ู บั บริ การทราบและเห็นได้
ชัดเจน
 เก็บรักษาความลับและป้ องกันข้อมูลของผูป้ ่ วย
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กรณีเภสัชกรอืน่ มาปฏิบตั งิ านแทนให้แจ้งเภสัชกรแทน (จภก.1)

จัดเตรียมให้ครบทุกข้อ

อธิบายแล้ว

จัดเตรียมตามแบบทีใ่ ห้

ประเด็นมาตรฐาน
5. การจ่ายยาควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ ์ฯ
ยาเสพติดให้โทษฯ

1. การไม่จาหน่ายสุรา เครือ่ งดื่มอัลกอฮอล์
บุหรี่ และผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ถกู ต้องตาม
กฎหมาย

กรอบการประเมิน
การเตรียมการเพือ่ การตรวจ
 มีการจัดเก็บรัดกุม มีกญ
ุ แจล็อค ป้ องกันการเข้าถึงจากบุคคลที่
ไม่ใช่เภสัชกร
 มีการกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายยากลุม่ ดังกล่าว
 มีใบสังยาหรื
่
อมีหลักเกณฑ์การจ่ายทีเ่ ป็ นรูปธรรม
 มีบนั ทึกการให้บริการชัดเจน
ต้องติดป้ ายห้ามสูบบุหรีใ่ นร้าน
 ติ ดป้ ายห้ามสูบบุหรี่ในร้านยา ตามที่กฎหมายกาหนด
ยาปลอม : คือยาทีไ่ ม่มเี ลขทะเบียน
 ไม่พบการจาหน่ายเหล้า สุรา เบียร์ ไวน์ เครื่องดื่มอัลกอฮอล์ บุหรี่
 ไม่พบผลิ ตภัณฑ์ที่ไม่ถกู ต้องตามกฎหมาย เช่น ยาไม่มที ะเบียน
ยาปลอม

มาตรฐานที่ 5 การให้บริ การและการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม
ประเด็นมาตรฐาน
1. การบริการข้อมูลและให้ความรูแ้ ละคาปรึกษา
เรือ่ งยาและสุขภาพแก่ชุมชน

2. ร่วมในโครงการรณรงค์ดา้ นสุขภาพ
3. ร่วมค้นหาและแก้ไขปั ญหาด้านยาของชุมชน

กรอบการประเมิน
 ร้านยามีสว่ นร่วมในการให้ความรูด้ า้ นยาและสุขภาพแก่ประชาชน
 ประชาชนได้มารับบริการซักถามปรึกษาปั ญหาด้านยาและสุขภาพ
การดาเนินกิจกรรมด้านสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับผูม้ ารับบริการในร้านยาโดยบุคลากรอื่นซึง่
มิใช่เภสัชกรหรือพนักงานร้านยา ได้รบั คายินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเภสัชกร และ
เภสัชกรควบคุมกากับการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในร้านยาให้ถกู ต้องตามกฎหมาย
มีสว่ นร่วมในโครงการรณรงค์ดา้ นสุขภาพร่วมกับหน่วยงานและองค์กรด้านสาธารณสุข
กิจกรรม..................................................................................................
 มีสว่ นร่วมในการแก้ไขปั ญหาด้านยาและสุขภาพของชุมชน
กิจกรรม..................................................................................................
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ข้อนี้ ตอบตามจริง
ถ้าไม่เคยออกไปร่วมในชุมชนก็ไม่เป็ นไร

ให้ตอบตามจริงได้ ไม่มผี ลต่อการประเมิน
ให้ตอบตามจริงได้ ไม่มผี ลต่อการประเมิน

ขัน้ ตอนเมื่อตรวจประเมินเสร็จ
1 ผู้เยี่ยมสำรวจฯ จะต้ องมีกำรสรุปประเด็นกำรตรวจ และประเด็นที่ต้องแก้ ไข ให้ ร้ำนรับทรำบ พร้ อมลงนำม เป็ นกำรสรุปเพื่อให้ เข้ ำใจตรงตำมกันทัง้ 2 ฝ่ ำย
2 เอกสำรกำรแจ้ งแก้ ไข จะส่งกลับมำที่ร้ำน (หลังจำกวันที่ไปตรวจ ) และร้ ำนฯจะต้ องส่งรำยงำนกำรแก้ ไขให้ สำนักรับรองฯ
(เป็ นภำพ ก่อน และ หลัง กำรแก้ ไข เรี ยงตำมข้ อของมำตรฐำน โดยเร็วที่สดุ หรื อ ภำยใน 30 วัน หลังจำกวันที่ถกู เยี่ยมสำรวจ
โดยส่งทำง E-mail address: papc@pharmacycouncil.org ได้ หรื อ สำมำรถส่งรำยงำนกำรแก้ ไขกลับมำทันทีในวันที่ถกู เยี่ยมสำรวจนันๆได้
้ เลย
3 ร้ ำนฯ สำมำรถโทรสอบถำมรำยละเอียดปั ญหำกับผู้เยี่ยมสำรวจได้ ตำมควำมเหมำะสม
4 กรณ๊ สง่ email แล้ วไม่ได้ รับกำร reply ตอบ ให้ โทรสอบถำมไปยังสำนักรับรอง ฯ
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