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คําปรารภ 
 

  ดวยหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่ประกาศใชในประเทศไทยนั้น สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไดจัดทําคูมือและคําอธิบายเปนภาษาไทย และงายตอการอานและทําความ
เขาใจ แตอยางไรก็ดีหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตยาดังกลาว เปนฉบับที่มีการจัดทํามานานแลว
ตั้งแตป พ.ศ.2535 จึงมีบางหัวขอที่ไมทันตอเหตุการณในปจจุบัน ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา มีนโยบายจะสมัครเขาเปนสมาชิก โครงการความรวมมือระหวางประเทศ ดานการตรวจ
ประเมินดานยา (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme, PIC/S) ซ่ึงจะสงผลกระทบ

โดยตรงตอหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย เพราะจะตองปรับใหสอดคลองกับ 
PIC/S GMP 

  ในการนี้ฝายประกันคุณภาพ เล็งเห็นวามีความจําเปนที่จะตองเปรียบเทียบหลักเกณฑและ
วิธีการที่ดีในการผลิตยาทั้ง 2 ฉบับ ดังกลาว เพื่อเตรียมความพรอมของผูผลิตในประเทศในการปรับปรุงการ

ผลิตใหเขาสูมาตรฐานใหมตอไป แตในปจจุบันนี้ PIC/S GMP ยังอยูในรูปแบบของภาษาตางประเทศจึงทํา

ใหยากตอการศึกษาทําความเขาใจ ดังนั้นฝายประกันคุณภาพโดยความรวมมือของนักวิชาการจากหนวยงาน
ตาง ๆ  จึงไดจัดทําคูมือฉบับนี้ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการผลิตและใหบุคลากรของผูผลิต
ภายในประเทศใชศึกษา คนควา เพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับ GMP มากยิ่งขึ้น 

  โดยคูมือฉบับนี้ จัดทําตามแนวทางของ PIC/S GMP ฉบับป 2547 (PE 009-2, 1 July 

2004) ที่ไดดัดแปลง, อธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาบางสวนเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะแวดลอม

การผลิตชีววัตถุสําหรับสัตวของประเทศไทย ทั้งนี้หากประสงคคนควาเพิ่มเติม สามารถคนควาไดจากฉบับ
ภาษาอังกฤษได 
  ฝายประกันคุณภาพจึงหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงาน 
นักวิชาการ และผูสนใจ ไมมากก็นอย และพรอมกันนี้ฝายประกันคุณภาพขอขอบพระคุณนักวิชาการและ
ผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่สละเวลาใหความเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการจัดทําคูมือ
ฉบับนี้ 
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บทนํา 
 

เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการขจัดขอกีดกันทางการคาของยาและเวชภัณฑอ่ืนๆ 
และเพื่อเปนการสรางมาตรฐานในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ ประกอบกับการสรางความเชื่อมั่นในการ
รักษามาตรฐานขั้นสูงของการประกันคุณภาพในเรื่อง การวิจัยและพัฒนา การผลิตและการควบคุมคุม
คุณภาพของยาและเวชภัณฑอ่ืนๆ ระหวางประะเทศในสหภาพยุโรป จึงไดมีการจัดทําขอตกลงในการ
ประสานดานมาตรฐานของหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตภายใตอนุสัญญาระหวางประเทศดานการ
ตรวจประเมินดานยาแหงสหภาพยุโรป (Pharmaceutical Inspection Convention, PIC ) และโครงการ

ความรวมมือระหวางประเทศดานการตรวจประเมินดานยา (Pharmaceutical Inspection Co-operation 

Scheme, PIC/S) โดยอาศัยแนวทางการจัดทําตามขอเสนอแนะของสหภาพยุโรปในเรื่องที่เกี่ยวของกับ

หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)  

อยางไรก็ดีเอกสารฉบับนี้ก็มีขอแตกตางบางประการจากขอเสนอแนะของสหภาพยุโรป อาทิ เชน 

- ไมมีการอางถึงขอบังคับของสหภาพยุโรป 

- การใชคําศัพทบางคํา 
- การอางอิงใชเภสัชตํารับอื่นของแตละประเทศสมาชิก 

บรรดามาตรฐานและหลักเกณฑตางๆ ในเอกสารฉบับนี้ใชเพื่อเปนขอมูลอางอิงในการ
จัดเตรียมขอมูล วิธีการผลิต ทั้งนี้ตามขอกําหนดของโครงการความรวมมือระหวางประเทศดานการตรวจ
ประเมินดานยา (PIC/S) 

แตละประเทศสมาชิกจะตองประกาศหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตยาเปนกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยมีมาตรฐานอยางนอยเทียบเทามาตรฐานที่กลาวถึงในเอกสารฉบับนี้ รวมทั้งเอกสาร
เพิ่มเติมหรือแกไข อีกดวย 

และบรรดามาตรฐานตางๆ มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูผลิตสามารถใชเปนแนวทางเบื้องตนใน
การจัดทําขอกําหนดเฉพาะดานเพื่อใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑแตละชนิดที่มีขอกําหนดเฉพาะ 

เอกสารนี้ไดรวบรวมหลักการทั่วไปของหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิต ซ่ึงมี
รายละเอียดอยูในแตละบท และแนวทางของหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตเฉพาะผลิตภัณฑอยูใน
ภาคผนวกนี้ 

บรรดามาตรฐานตางๆ ในเอกสารนี้ใชสําหรับการผลิตยาและเวชภัณฑอ่ืนๆ สําหรับมนุษย
แตอยางไรก็ตามยังแนะนําใหใชสําหรับการผลิตยาและเวชภัณฑอ่ืนๆ สําหรับสัตวอีกดวย 

ทั้งนี้บรรดามาตรฐานหรือวิธีการอื่นๆ ที่ไมไดกลาวถึงในเอกสารฉบับนี้ หากผูผลิตมีความประสงค
จะนํามาใชแทนหรือเพิ่มเติมก็ได แตตองผานการตรวจสอบความถูกตองและใหระดับของการประกัน
คุณภาพไมนอยกวาเอกสารฉบับนี้ 
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บทท่ี 1 

การบริหารระบบคุณภาพ 
 

หลักการ 
 

ผูผลิตตองดําเนินการผลิต ผลิตภัณฑใหอยูในมาตรฐานที่กําหนดไวและสอดคลองกับระเบียบขอบังคับของ
ทางราชการ  โดยคํานึงถึงความปลอดภัย, คุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการดําเนินการตามวัตถุประสงค

คุณภาพนั้น         เปนความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูง โดยความรวมมือของบุคลากรจากทุกสวน/

กลุม/ฝาย/หนวย และทุกระดับชั้น รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของตั้งแตการจัดสงวัตถุดิบและการขายสินคา ซ่ึง

การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคคุณภาพนี้จะตองประกอบไปดวย การวางแผนที่ครอบคลุมในทุก
ดาน และการใชระบบการประกันคุณภาพอยางถูกตองโดยมีทั้งหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพ ทั้งนี้ ยังตองประกอบดวยระบบเอกสารที่มีความสมบูรณและระบบการเฝาระวังที่มี
ประสิทธิภาพ ระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบไปดวย บุลากรที่มีความเหมาะสม, อุปกรณ

เครื่องมือ และอาคารสถานที่ที่เพียงพอและสอดคลองกับระบบการผลิต โดยอาจมีความรับผิดชอบเพิ่มเติม
สําหรับผูผลิตและผูมีอํานาจ ตามที่กําหนดในกฎหมายของแตละประเทศดวยก็ได 

 

1.1 หลักการพื้นฐานของการประกันคุณภาพ หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิต และการควบคุม       คุณภาพ
นั้น มีความสัมพันธระหวางกัน ซ่ึงตางก็มีความสําคัญตอการผลิตและควบคุมคุณภาพ  การผลิต โดยจะ
อธิบายตอไปตามลําดับเพื่อเนนย้ําใหเห็นดังความสัมพันธของคําทั้ง 3 คําดังกลาว 
 

การประกันคุณภาพ 
 

1.2 การประกันคุณภาพเปนหลักการอยางกวางๆ ซ่ึงครอบคลุมถึงทุกอยางทุกปจจัยที่จะมีผลตอคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนผลรวมของการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผลิตภัณฑมีคุณภาพตามที่ตองการ
ใช ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาการประกันคุณภาพจึงเปนการประกอบรวมกันของหลักเกณฑและวิธีการที่ดีใน
การผลิตและปจจัยอ่ืนๆ ที่ไมอาจกลาวถึงไดครอบคลุมทั้งหมดในเอกสาร 
 

ระบบของการประกันคุณภาพ  มีองคประกอบดังนี้ 
 

1.2.1) ผลิตภัณฑไดรับการออกแบบและพัฒนาใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักเกณฑและ
วิธีการที่ดีของการผลิตและหลักเกณฑและวิธีการที่ดีของหองปฏิบัติการ(GMP และ GLP)  

1.2.2) กระบวนการผลิตและกระบวนการควบคุมคุณภาพจะตองระบุใหชัดเจนและสอดคลองกับ
หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิต 

1.2.3) ความรับผิดชอบทางการบริหารจัดการ จะตองระบุใหชัดเจน เปนลายลักษณอักษร 
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1.2.4) ขอกําหนดสําหรับการผลิต การสงมอบหรือการใชวัตถุดิบวัสดุสําหรับการบรรจุจะตอง
กําหนดเปนลายลักษณอักษร 

1.2.5) จะตองมวีิธีการควบคุมที่จําเปนสําหรับยาระหวางการผลิต กระบวนการควบคุมระหวาง
การผลิตและการตรวจสอบความถูกตอง 

1.2.6) ผลิตภัณฑสําเร็จรูป จะตองผานกระบวนการที่ถูกตองและไดรับการตรวจสอบตามเอกสาร
ที่กําหนดไว 

1.2.7) ผลิตภัณฑจะตองไมปลอยออกจําหนายกอนไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจอนุญาต โดย
ดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดเพื่อมั่นใจวาผลิตภัณฑไดรับการผลิตและควบคุมคุณภาพ
ตามขอกําหนดที่แจงไวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และขอกําหนดอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการผลิต, การควบคุมและการปลอยผานของผลิตภัณฑ 

1.2.8) ในกรณีที่เปนไปได ควรจะมีขอกําหนดและกระบวนการที่เชื่อไดวาผลิตภัณฑจะมีคณุภาพ
ตลอดอายุการใชของผลิตภัณฑแตละชนดิ ในทุกระยะเวลา เชน การขนสง การเก็บรักษา 
และการนําไปฉีดในฟารม เปนตน 

1.2.9) มีขั้นตอนในการตรวจประเมินตนเอง และ/หรือ การตรวจประเมินดานคุณภาพที่สามารถ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพได 
 

หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) 
 

1.3 หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิต เปนสวนของการประกันคุณภาพที่ทําใหมั่นใจวาผลิตภัณฑมี
ความคงที่ในการผลิตและควบคุมคุณภาพใหไดตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนดไว  

 

หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิต ตระหนักถึงความสําคัญของทั้งการผลิตและการควบคุมคุณภาพ  
จึงมีขอกําหนดพื้นฐานไวดังนี้ 
 

1.3.1) ทุกกระบวนการที่เกี่ยวของกับการผลิต จะตองมีการระบุใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร, มีการ

ทบทวนที่เปนระบบ โดยพิจารณาประสบการณและแสดงถึงความสามารถในการผลิต
ผลิตภัณฑใหมีคุณภาพที่คงที่ตามขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดไว 

1.3.2) จะตองมีการตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการผลิตที่เปนจุดวิกฤตแิละการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญของกระบวนการผลิต 

1.3.3) องคประกอบที่สําคัญของหลักเกณฑที่ดีในการผลิต ประกอบดวย 

1.3.3.1) บุคลากรที่ไดรับการอบรมและคุณสมบัติเหมาะสม 

1.3.3.2) อาคารสถานที่เหมาะสมและเพียงพอ 

1.3.3.3) อุปกรณ เครื่องมือ และการซอมบํารุงมีความเหมาะสม 
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1.3.3.4) วัตถุดิบ, วัสดุสําหรับการบรรจุ และฉลากที่ถูกตองตามขอกําหนด 

1.3.3.5) ขั้นตอนและวิธีการตางๆ ไดรับการตรวจสอบและอนุมัติกอนการใชงาน 

1.3.3.6) การเก็บรักษาและการขนสงที่เหมาะสม 

1.3.4) ขั้นตอนและวธีิการตางๆ จะเขียนในลักษณะที่ชัดเจนและภาษาที่เขาใจงายและใชงานไดกับ
กระบวนการนั้นๆ  

1.3.5) ผูปฏิบัติงาน ตองไดรับการฝกอบรมใหปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการทีก่ําหนดไดอยางถูกตอง 
1.3.6) บันทึกที่จัดทําขึ้นไมวาจะเปนบันทึกดวยการเขียนและบันทึกดวยเครื่องมือเครื่องจักร ในทุก

ขั้นตอนของการผลิต จะตองทําการบันทึกระหวางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการที่
กําหนด สอดคลองกับความเปนจริงและหากมีการเบี่ยงเบนไปอยางมีนัยสําคัญจะตองบันทึกไว 
และไดรับการวิเคราะหหาสาเหตุตอไป 

1.3.7) บันทึกของการผลิต รวมทั้งบันทึกการขายจะตองสามารถสืบคนยอนกลับไดอยางสมบูรณแบบ 
และตองเก็บไวในรูปแบบที่เหมาะสม 

1.3.8) กระบวนการขายสง จะตองมคีวามเสี่ยงที่จะกระทบตอคุณภาพนอยที่สุด 

1.3.9) จะตองมีระบบการเรียกคืนยาจากทองตลาดที่เหมาะสม 

1.3.10) ขอรองเรียนของผลิตภัณฑจากผูบริโภคจะตองบันทึกเก็บไวและสาเหตุของขอรองเรียนดาน
คุณภาพจะตองไดรับการสืบสวนหาสาเหตุ ประกอบกับตองมีกระบวนการดําเนินการกับ
ผลิตภัณฑที่มีขอบกพรองอยางเหมาะสมและมีการปองกันการเกิดปญหาซ้ําซากอีกครั้ง 

 

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  
 

1.4 การควบคุมคุณภาพเปนสวนหนึ่งของ หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ที่ใหความสําคัญ

กับการสุมตัวอยาง คุณลักษณะเฉพาะและการทดสอบ ยังรวมถึงการบริหารองคกร, เอกสารและ

กระบวนการปลอยผานผลิตภัณฑและสารเคมี เพื่อใหมั่นใจวาวิธีการทดสอบที่จําเปนและเกี่ยวของนั้น 
สามารถปฏิบัติไดจริงและไมมีการปลอยผานสารเคมี, ผลิตภัณฑ, วัสดุ อุปกรณอ่ืนใด กอนไดรับอนุมัติ 
 

ขอกําหนดทั่วไปของการควบคุมคุณภาพ มีดังนี้ 
 

1.4.1) มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม บุคลากรไดรับการฝกอบรมและเอกสารสําหรับวิธีการสุมตัวอยาง การ
ตรวจสอบ การทดสอบของวัตถุดิบ วัสดุสําหรับการบรรจุ ยาระหวางการผลิต ยารอบรรจุ และยา
สําเร็จรูป ไดรับการตรวจสอบและอนุมัติ และมีการเฝาระวังสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตาม
ขอกําหนด GMP อีกดวย 

1.4.2) ตัวอยางของวตัถุดิบ, วัสดุการบรรจุ, ยาระหวางผลิต, ยารอบรรจุและผลิตภัณฑสําเรจ็รูป จะตอง

กระทําโดยบุคคลและวิธีการที่ผานการตรวนสอบฝายควบคุมคุณภาพ 
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1.4.3) วิธีการสําหรับการทดสอบไดรับการตรวจสอบความถูกตอง 
1.4.4) บันทึกที่จัดทําขึ้นไมวาจะเปนบันทึกดวยการเขียนและบันทึกดวยเครื่องมือเครื่องจักร เกิดจาก

กระบวนการสุม, การตรวจสอบ และการทดสอบ จะตองบันทึกไวและหากมีการเบี่ยงเบนใดๆ ก็

ตามเกิดขึ้นจะตองมีการบันทึกและวิเคราะหหาสาเหตุตอไป 

1.4.5) ผลิตภัณฑสําเร็จรูป ตองประกอบดวย สารสําคัญที่มีปริมาณและคณุภาพตามที่แจงไวักับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา มีภาชนะและฉลากเปนไปตามที่กําหนดไว 

1.4.6) บันทึกการตรวจสอบและทดสอบของผลิตภัณฑทุกขั้นตอนการผลิต ตองเปนไปตามที่กําหนดใน
คุณลักษณะเฉพาะ และสําหรับการประเมินผลิตภัณฑ จะตองรวมถึงการประเมินเอกสารการผลิตที่
เกี่ยวของและประเมินความเบี่ยงเบนไปจากวิธีการที่กําหนดไวดวย 

1.4.7) ตองไมมีการจาํหนายผลิตภณัฑ กอนไดรับอนุมัติ ทั้งนีต้ามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากําหนด 

1.4.8) ยาตัวอยาง, วัตถุดิบตัวอยางจะตองเก็บไวอยางเพยีงพอ ตอการทดสอบแบบเต็มรูปแบบในอนาคต 

และหากไมมกีารกําหนดเปนอยางอื่น ใหเก็บยาตวัอยางในบรรจุภณัฑสุดทายของผลิตภัณฑชนิด
นั้นๆ 
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บทท่ี 2 

บุคลากร 

หลักการ 
 

การใชและการรักษาระบบที่ดีของการประกันคุณภาพและการผลิตที่ถูกตองนั้น ขึ้นอยูกับบุคลากร
เปนสําคัญ ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อที่จะดําเนินตามภารกิจที่
ผูผลิตรับผิดชอบได โดยหนาที่ความรับผิดชอบรายบุคคล จะตองระบุใหชัดเจน เขาใจไดงายและเปนลาย
ลักษณอักษร และบุคลากรทุกคนตองตระหนักและเขาใจหลักการของหลักเกณฑที่ดีในการผลิต ที่สงผล
กระทบตอตนเองและไดรับการอบรมตั้งแตเขาปฏิบัติงานและตลอดระยะปฏิบัติตามแผนอบรมที่กําหนดไว
อยางตอเนื่อง โดยรวมถึง สุขอนามัย และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของดวย 
 

บทท่ัวไป 
 

2.1 ผูผลิตจะตองมีบุคลากรมีคุณสมบัติ ประสบการณที่เหมาะสม และมีจํานวนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ความรับผิดชอบของแตละบุคคลนั้นจะตองไมมากจนเกินความสามารถที่จะปฏิบัติได ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบตอคุณภาพตอไป 

2.2 แผนผังการบริหารองคกรตองกําหนดไวชัดเจน โดยตองกําหนด คําอธิบายลักษณะงานไวสําหรับทุก

ตําแหนงและตองมีอํานาจเพียงพอที่จะดําเนินการตามความรับผิดชอบนั้น และตองสอดคลองกับ
คุณวุฒิ และคุณสมบัติของแตละบุคคล โดยตองไมมีการซ้ําซอนหรือขาดหายของความรับผิดชอบ 
ทั้งนี้ตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิต 

 

บุคลากร 
 

2.3 บุคลากรหลัก ประกอบดวย หัวหนาฝายผลิต หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพ และผูมีอํานาจอนุมัติผาน

ผลิตภัณฑ ในกรณีที่หัวหนาฝายผลิต หรือหัวหนาฝายควบคุมคุณภาพไมไดมีหนาที่ในการปลอยผาน
ผลิตภัณฑ โดยทั้ง 3 คน จะตองปฏิบัติงานเต็มเวลาใหกับผูผลิต และเปนอิสระซ่ึงกันและกัน 

2.4 ยกเลิก 

2.5 หัวหนาฝายผลิต มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

2.5.1) กํากับดูแลใหกระบวนการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑเปนไปตามที่ระบุไวในเอกสาร
เพื่อใหผลิตภัณฑมีคุณภาพตามที่กําหนด 

2.5.2) อนุมัติกระบวนงานตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตและกํากับดูแลใหมีการบังคับใชอยาง
เขมงวด 

2.5.3) กํากับดูแลใหบันทึกการผลิต มีการตรวจสอบและลงชื่อผูมีอํานาจทุกครั้ง กอนสงไปฝาย
ควบคุมคุณภาพ 
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2.5.4) ตรวจสอบใหมีการบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ อาคาร สถานที่ ภายในฝายผลิต  
2.5.5) กํากับดูแลใหมีการตรวจสอบความถูกตองที่เหมาะสม 

2.5.6) กํากับดูแลใหบุคลากรภายในฝายผลิต มีคุณสมบัติในการบรรจุที่ เหมาะสมและมีการ
ฝกอบรมที่ตอเนื่องตามความตองการของงานที่ปฏิบัติ 

2.6 หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพ มีหนาที่ ดังนี้ 

2.6.1) อนุมัติผานหรือไมผาน วัตถุดิบ, วัสดุสําหรับบรรจุ, ยาระหวางการผลิต, ยารอบรรจุ และยา

สําเร็จรูป 

2.6.2) ประเมิน บันทึกการผลิตประจําชุดการผลิต 

2.6.3) กํากับดูแลใหการทดสอบเปนไปตามที่กําหนด 

2.6.4) อนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ, วิธีการสุม, วิธีการทดสอบและเอกสารอื่นของฝายควบคุม

คุณภาพ 

2.6.5) อนุมัติและติดตามการสงทดสอบหนวยงานภายนอก 

2.6.6) ตรวจสอบการบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ อาคารและสถานที่ ภายในฝายควบคุมคุณภาพ 

2.6.7) กํากับดูแลใหมีการตรวจสอบความถูกตองที่เหมาะสม 

2.6.8) กํากับดูแลใหบุคลากรในฝายควบคุมคุณภาพ มีคุณสมบัติในการบรรจุที่เหมาะสมและมี
การฝกอบรมที่ตอเนื่องตามความตองการของลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

หนาที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ของฝายควบคุมคุณภาพ สรุปในบทที่ 6 
 

2.7 หัวหนาฝายผลิต และหัวหนาฝายควบคุมคุณภาพ อาจมีความรับผิดชอบรวมกันในดานคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ ทั้งนี้ตามที่กําหนดเปนกฎหมายในแตละประเทศประเทศ อาทิเชน 

- การอนุมัติเอกสารตางๆ  
- การเฝาระวังและควบคุมสภาวะแวดลอมของการผลิต 

- สุขลักษณะของสถานที่ผลิต 

- การตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการ 

- การฝกอบรม 

- การอนุมัติและติดตามผูคาสงวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ 
- การอนุมัติและติดตามการผลิตจากหนวยงานภายนอก 

- การระบุและติดตามสภาวะการเก็บรักษาของวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ และผลิตภัณฑ 
- การเก็บรักษาบันทึกตางๆ ที่เกี่ยวของ 
- การเฝาติดตามขอปฏิบัติตางๆใหเปนไปตามที่กําหนดใน GMP 
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- การตรวจสอบ การสืบสวน การวิเคราะห และการเก็บตัวอยาง เพื่อดําเนินการเฝาระวังปจจัย
ตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑ 

 

การฝกอบรม 
 

2.8 ผูผลิตตองกําหนดใหมีการฝกอบรมพนักงานที่เกี่ยวของกับบริเวณผลิตหรือบริเวณควบคุมคุณภาพ ทั้งนี้ 

รวมถึงชางเทคนิค, ชางซอมบํารุงรักษาและพนักงานทําความสะอาด ที่เขาสูบริเวณดังกลาว และ

รวมถึงบุคลากรในฝายอ่ืนๆ ที่อาจมีกิจกรรมที่สงผลถึงคุณภาพของผลิตภัณฑอีกดวย 

2.9 พนักงานบรรจุใหม จะไดรับการอบรมทฤษฎี ความรูท่ัวไป และ GMP สําหรับขอบขายงานที่ปฏิบัติ 

และจะมีการฝกอบรมตอเนื่องเพื่อเพิ่มพูนและทบทวนประสิทธิภาพการทํางานตามกําหนดระยะเวลา 
โดยแผนการฝกอบรมจะไดรับอนุมัติจากหัวหนาฝาย และบันทึกการฝกอบรมตองเก็บรักษาไว 

2.10 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความอันตรายสูง ตัวอยางเชน บริเวณสะอาด บริเวณที่เกี่ยวของกับ

เชื้อมีชีวิต จะตองไดรับการอบรมเปนพิเศษ 

2.11 ผูเขาเยี่ยมชมหรือผูที่ไมไดรับการฝกอบรม หามเขาสูบริเวณผลิตและบริเวณควบคุมคุณภาพ ยกเวน

กรณีที่หลีกเล่ียงไมไดจะตองใหความรูเร่ืองการปฏิบัติตน ตามสุขอนามัย และสวมเครื่องแตงกายที่
ถูกตอง และตองอยูในความควบคุมอยางใกลชิด 

2.12 เนื้อหาฝกอบรมตองครอบคลุมกับหลักการของการประกันคุณภาพและตองมีการวัดและประเมินผล

การฝกอบรม 
 

สุขอนามัยของบุคลากร 
 

2.13 รายละเอียดของหลักเกณฑสุขอนามัย นั้น แตกตางไปตามผลิตภัณฑที่ดําเนินการผลิต โดยอยางนอย

ตองมีขอกําหนดที่เกี่ยวกับสุขภาพ สุขอนามัย และการแตงกายของบุคลากร ทั้งนี้ตองมั่นใจวา
บุคลากรทุกคนจะเขาใจและปฏิบัติตาม หลักเกณฑสุขอนามัยอยางเครงครัด และหลักเกณฑ
สุขอนามัยดังกลาวจะตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารและตองจัดใหมีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑสุขอนามัยดวย 

2.14 บุคลากรทั้งหมดจะตองมีการตรวจสุขภาพประจําป และเปนหนาที่ของผูผลิต ที่จะมีกระบวนการเพื่อ

ระบุขอกําหนดดานสุขภาพเพื่อไมใหกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑ ทั้งนี้ผุผลิตจะตองจัดใหมีการ
ตรวจสุขภาพ ตามความจําเปนขึ้นอยูกับลักษณะของงานและสุขภาพของบุคลากร 

2.15 หามบุคคลที่ปวยเปนโรคติดเชื้อหรือมีแผลเปด เขาสูบริเวณผลิตและทดสอบคุณภาพ 

2.16 บุคคลที่เขาสูบริเวณผลิตและบริเวณควบคุมคุณภาพ จะตองแตงกายตามวิธีการที่กําหนด 

2.17 หามบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว หรือยาสูบ และหามการเก็บอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบและ

อุปกรณ และยาสวนตัว ในบริเวณผลิต บริเวณควบคุมคุณภาพ และบริเวณคลัง ทั้งนี้รวมถึงการ
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กระทํากิจกรรมที่ไมสอดคลองกับหลักเกณฑสุขอนามัยที่ดีในบริเวณตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอ
คุณภาพของผลิตภัณฑดวย 

2.18 หามการสัมผัสโดยตรง ระหวางผูปฏิบัติงานกับผลิตภัณฑหรือช้ินสวนที่จะสัมผัสกับผลิตภัณฑตอไป 

2.19 บุคลากรจะตองไดรับการอบรมการใชอุปกรณที่ใชในการลางมือ 

2.20 ขอกําหนดเฉพาะของผลิตภัณฑที่มีลักษณะเฉพาะ เชน ยาปราศจากเชื้อหรือยาชีววัตถุ มีกําหนดอยูใน

ภาคผนวก 
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บทท่ี 3 

อาคารสถานที ่อุปกรณ เคร่ืองมือ และเครื่องจักร  
 

หลักการ 
 

อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องจักร รวมทั้งอาคาร และสถานที่ จะตองออกแบบและกอสราง ให
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษา และตั้งอยูในสถานที่เหมาะสมกับการผลิต โดยมุงหมายเพื่อ
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปองกันการเกิดปนเปอน ปองกันการเกิดการสะสมของฝุน หรือปจจัยอ่ืนๆ 
ที่อาจสงผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑได 

 

อาคารและสถานที่ 
 

บทท่ัวไป 
 

3.1 อาคารและสถานที่จะตองตั้งอยูในสภาวะแวดลอมที่กอใหเกิดความเสี่ยงในการปนเปอนนอยที่สุด 

3.2 อาคารและสถานที่จะตองไดรับการบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ และตองมั่นใจไดวาการซอมแซมและ
บํารุงรักษาจะไมทําใหเกิดผลเสียใดๆ ตอคุณภาพของผลิตภัณฑ ดังนั้น อาคารและสถานที่ตองมีวิธีการ
ทําความสะอาดและฆาเชื้อที่เหมาะสม ทั้งนี้ตามวิธีการที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร 

3.3 แสงสวาง อุณหภูมิ ความชื้นและระบบไหลเวียนอากาศ จะตองไมมีผลกระทบใดๆ ทั้งทางตรงและ
ทางออม ตอผลิตภัณฑ ทั้งในขณะดําเนินการผลิตหรือการเก็บรักษา และรวมถึงการไมมีผลกระทบตอ
ความเที่ยงตรงของระบบการทํางานของอุปกรณ และเครื่องมือตาง ๆ อีกดวย 

3.4 อาคารและสถานที่ จะตองออกแบบและกอสรางเพื่อปองกันสัตวและแมลงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.5 หามมิใหผูใดเขาสูบริเวณผลิต, คลัง, และบริเวณควบคุมคุณภาพ กอนไดรับอนุญาต 
 

บริเวณผลิตยา 
 

3.6 เพื่อเปนการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการปนเปอนจากยา ที่มีลักษณะเฉพาะ เชน เพนนิซิลิน ชีววัตถุ 
ฮอรโมน สารตานมะเร็ง เปนตน จึงไมควรใช บริเวณผลิตยา อุปกรณ เครื่องมือรวมถึงระบบสนับสนุน
รวมกัน ยกเวน มีการใชระบบการผลิตที่เปนหวงระยะเวลาเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ (Campaign 

working) โดยจําเปนตองมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองเพิ่มเติมดวย ท้ังนี้ การผลิตสารพิษตางๆ 

เชน ยาฆาแมลงและวัชพืช หาม ใชอาคารสถานที่หรืออุปกรณ เครื่องมือ รวมกับการผลิตยาหรือ
เวชภัณฑเพื่อใชรักษาและปองกันโรคโดยเด็ดขาด 

3.7 อาคารและสถานที่จะตองออกแบบใหสอดคลองกับกระบวนการผลิตและกระบวนการทํางาน และ
ระดับความสะอาดที่จําเปนของการปฏิบัติงานนั้นๆ 
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3.8 จะตองมีพื้นที่บริเวณการทํางานและการเก็บวัสดุ อุปกรณ และสารเคมี ระหวางการผลิต อยางเหมาะสม
ตอการจัดวางเครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุอ่ืนๆ เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงการปนเปอน การสับสน 
หรือผิดขั้นตอนในกระบวนการตางๆ  

3.9 บริเวณที่ วัตถุดิบ วัสดุสําหรับการบรรจุขั้นตน ยาระหวางผลิต และยารอบรรจุ สัมผัสโดยตรงกับ
สภาวะแวดลอม พื้นผนังและเพดานจะตองสรางดวยวัสดุที่เรียบ ไมมีรอยแตกราว ไมมีรอยตอแบบเปด 
ไมสะสมฝุนละออง สามารถทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคไดงายและมีประสิทธิภาพ  

3.10 ระบบทอตางๆ ระบบไฟ หัวจายอากาศ และระบบสนับสนุนอื่นๆ จะตองออกแบบและติดตั้ง ใน
ลักษณะที่ทําความสะอาดไดงาย และในกรณีที่เปนไปได ใหออกแบบและติดตั้งในลักษณะที่สามารถ
ทําการบํารุงรักษาจากภายนอกได 

3.11 ระบบระบายน้ํา จะตองมีขนาดที่เหมาะสม และมีทอระบายน้ําแบบมีขอดักแมลงไมควรใช                
ทอระบายน้ําแบบเปด ซ่ึงถาจําเปนตองใชแบบเปด ก็จะตองติดตั้งเพื่อใหงายตอการทําความสะอาดและ
ฆาเชื้อ 

3.12 บริเวณผลิต จะตองมีการหมุนเวียนอากาศที่มีประสิทธิภาพ(หมายความรวมถึง อุณหภูมิ ความชื้น 

และการกรองอากาศ)  ตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ทําการผลิต 

3.13 หองชั่งสาร ควรแยกสวนที่ทําการชั่งเปนสวนเฉพาะ 

3.14 ในกรณีที่มีกระบวนการที่ทําใหเกิดฝุนละออง เชน กระบวนการสุม, การชั่ง, การผสม หรือบรรจุ

ผง เปนตน จะตองมีกระบวนการเฉพาะเพื่อหลีกเล่ียงการปนเปอนขามกัน และใหงายตอการทําความ
สะอาด 

3.15 อาคารและสถานที่สําหรับการบรรจุ จะตองออกแบบเฉพาะ เพื่อปองกันการหยิบสลับกัน หรือการ
ปนเปอน 

3.16 บริเวณผลิตจะตองมีแสงสวางที่เพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณ ที่ทําการควบคุมโดยใชสายตา 
3.17 กระบวนการควบคุมคุณภาพระหวางการผลิต ที่มีความจําเปนตองดําเนินการในบริเวณผลิต จะตอง

ไมสรางความเสี่ยงหรือผลเสียแกการผลิตยานั้นๆ 
 

บริเวณคลัง 
 

3.18 พื้นที่บริเวณคลัง จะตองอยางเพียงพอตอการเก็บของใหเปนระเบียบเรียบรอย ตามชนิดของ
ผลิตภัณฑดังนี้ วัตถุดิบ วัสดุสําหรับการบรรจุ ยาระหวางผลิต ยารอบรรจุ ยาสําเร็จรูป ผลิตภัณฑที่อยู
ระหวางการทดสอบ,ผลิตภัณฑที่ผานการทดสอบ, ผลิตภัณฑที่ไมผานการทดสอบ, ผลิตภัณฑสงคืน 

และผลิตภัณฑเรียกคืน 

3.19 บริเวณคลังจะตองออกแบบใหสามารถมีสภาวะการเก็บที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองทําความ
สะอาดไดงายไมเปยกชื้น และมีอุณหภูมิตามที่กําหนด ซ่ึงบริเวณคลังที่กําหนดคุณลักษณะดานอุณหภูมิ 
ความชื้นและคุณสมบัติอ่ืนๆ ไวนั้น จะตองมีการตรวจสอบและติดตามอยูเสมอ 
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3.20 กระบวนการรับสินคาหรือผลิตภัณฑ จะตองสามารถปองกันสินคาหรือผลิตภัณฑ จากสภาวะ
อากาศได โดยที่บริเวณรับสินคาหรือผลิตภัณฑ จะตองออกแบบและกอสรางใหรองรับภาชนะที่สงมา
กับสินคาหรือผลิตภัณฑ และสามารถทําความสะอาดกอนเขาเก็บตอไปได 

3.21 บริเวณกักกันจะตองแยกตางหาก และแสดงสถานะอยางชัดเจน และตองมีเฉพาะผูรับอนุญาต
เทานั้นที่สามารถเขาสูบริเวณนี้ได ทั้งนี้อาจใชระบบการกักกันแบบอื่นก็ได แตตองมีระดับความ
ปลอดภัยที่เทากับการใชโครงสรางทางกายภาพ 

3.22 โดยปกติแลวควรแยกสถานที่สุมตัวอยางของวัตถุดิบ ซ่ึงถาทําในบริเวณคลังจะตองมีวิธีการที่
ปองกันการปนเปอนได 

3.23 จะตองมีพื้นที่แยกเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑที่ไมผานการทดสอบ, ผลิตภัณฑเรียกคืน และผลิตภัณฑ

สงคืน 

3.24 วัตถุหรือผลิตภัณฑที่มีความแรงสูง เปนพิษ หรืออันตราย จะตองเก็บในสถานที่ปลอดภัยและมั่นคง 
3.25 ฉลาก, กลอง หรือวัสดุส่ิงพิมพที่พิมพแลว มีความสําคัญเปนอยางมากจะตองมีการจายและเก็บ

รักษาไวอยางปลอดภัยและมั่นคง 
 

บริเวณควบคุมคุณภาพ 

3.26 โดยปกติแลวหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพจะตองแยกจากบริเวณผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หองปฏิบัติการทางชีววิทยา (biologicals) , จุลชีววิทยา (microbiological) และ ไอโซโทป

กัมมันตภาพรังสี (radioisotopes) จะตองแยกออกจากกัน 

3.27 หองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพจะตองออกแบบใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มีพื้นที่เพียงพอ เพื่อ
ปองกันการสับสนและการปนเปอนขามกัน และตองมีสถานที่เพียงพอ ตอการเก็บตัวอยางและบันทึกที่
เกี่ยวของ 

3.28 จะตองแยกหองเฉพาะสําหรับเครื่องมือท่ีมีความไวสูงตอ การสั่นสะเทือน กระแสไฟฟารบกวน 
และความชื้น เปนตน 

จะตองมีขอกําหนดเฉพาะสําหรับหองปฏิบัติการที่มีการใชสารบางชนิด เชน สารทางชีววิทยา, สาร

กัมมันตภาพรังสี เปนตน 
 

บริเวณอ่ืน ๆ 
 

3.29 หองน้ําและหองพักผอน จะตองแยกออกจากบริเวณอื่นๆ 

3.30 หองเปลี่ยนเสื้อผา, ซักลาง และหองน้ํา จะตองมีปริมาณเพียงพอกับพนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

หองน้ําจะตองไมตอโดยตรง กับบริเวณผลิต และบริเวณคลัง 
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3.31 ในกรณีที่เปนไปได บริเวณบํารุงรักษา ควรแยกจากบริเวณผลิต และหากมีกรณีจําเปนที่ตองมีการ
เก็บอะไหลและอุปกรณไวในบริเวณผลิต จะตองเก็บแยกในหองตางหากหรือในตูเฉพาะเพื่อรอใชงาน
ตอไป 

3.32 อาคารสัตวทดลอง จะตองแยกออกจากบริเวณอื่นๆโดยตองแยกทางเขาของคนและสัตว และแยก
ระบบอากาศ จากบริเวณอื่นๆ เชนกัน 

 

วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และเครื่องจักร 
 

3.33 วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องจักร ของโรงงานจะตองออกแบบติดตั้ง และบํารุงรักษาไดตาม
วัตถุประสงคการใชงาน 

3.34 การซอมและบํารุงรักษา จะตองไมทําใหเกิดผลเสียตอคุณภาพของผลิตภัณฑ 
3.35 วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องจักร จะตองออกแบบใหงายตอการทําความสะอาดตามวิธีการที่

กําหนดไว และเก็บรักษาในบริเวณที่สะอาดและแหง 
3.36 การลางและทําความสะอาด วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องจักร จะตองใชวิธีที่ไมทําใหเกิดการ

ปนเปอนขามกัน 

3.37 วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร จะตองติดตั้งเพื่อปองกันความเสี่ยงใดๆ ที่จะทําใหเกิดการ
ปนเปอนขามกัน 

3.38 วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร สําหรับการผลิต จะตองไมมีผลกระทบตอคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ โดยสวนที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ ตองไมทําปฏิกิริยาเคมี ไมปลดปลอยสาร ไมดูดซับสาร และ
ไมสงผลกระทบใดๆ ตอคุณภาพของผลิตภัณฑ 

3.39 เครื่องชั่งและเครื่องวัด จะตองใชในชวงการชั่งที่เหมาะสม และมีความเที่ยงตรง สําหรับ
กระบวนการผลิตและการทดสอบ 

3.40 การตรวจวัด การชั่ง การบันทึก และการควบคุมเครื่องมือใดๆ จะตองผานการสอบเทียบและ
ตรวจสอบเปนระยะ ดวยวิธีการที่เหมาะสม บันทึกตางๆ ที่เกี่ยวของจะตองเก็บรักษาไว 

3.41 ระบบทอตางๆ ตองระบุชนิดของสารที่ไหลอยูภายใน และทิศทางของการไหลไวอยางชัดเจน 

3.42 ระบบทอของ น้ํากลั่น น้ําไมมีประจุ (Deionized water) และน้ําชนิดอื่น ๆ จะตองสามารถทําความ

สะอาดระบบทอ ไดตามวิธีการที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร โดยตองระบุขอบเขตของคาที่ยอมรับ
สําหรับการทดสอบดานจุลชีววิทยา และคาที่ยอมรับของการทดสอบอื่นๆ อีกดวย 

3.43 ถาเปนไปได อุปกรณที่เสีย จะตองนําออกจากบริเวณผลิตและบริเวณควบคุมคุณภาพ หากไม
สามารถปฏิบัติไดจะตองระบุสถานะของการเสียใหเห็นอยางอยางชัดเจน 



คูมือแนวทางการดาํเนนิการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลติยา 

บทท่ี 4 

ระบบเอกสาร 
 

หลักการ 
 

ระบบเอกสารที่ดี เปนองคประกอบสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ เอกสารที่เขียนอยาง
ชัดเจนจะชวยปองกันความผิดพลาดจากการสื่อสารดวยวาจา และชวยในการสืบยอนกลับได  เอกสารตางๆ 
ที่จัดทําขึ้นไมวาจะเปนคุณลักษณะเฉพาะ สูตรแมบท ขั้นตอนและวิธีการการปฏิบัติงาน บันทึกตางๆ นั้น 
จะตองทําเปนลายลักษณอักษร และไมมีขอผิดพลาด ดังนั้นระบบเอกสารที่มีความถูกตองและสมบูรณ จึงมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
 

บทท่ัวไป 
 

4.1 คุณลักษณะเฉพาะ เปนเอกสารที่อธิบายถึงขอกําหนดตางๆ ที่ผูผลิตตองการจากผลิตภัณฑ หรือวัตถุดิบ 
ที่ใชในกระบวนการผลิต และเอกสารคุณลักษณะเฉพาะจะใชเปนขอมูลประเมินคุณภาพเบื้องตนไดอีก
ดวย 

 

สูตรแมบท ขั้นตอนวิธีการการผลิตและบรรจุ เปนเอกสารที่แสดงถึงการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุดิบ
สําหรับการผลิตและกระบวนการตางๆ ที่ตองดําเนินการเพื่อผลิตใหได ซ่ึงผลิตภัณฑ รวมถึง
กระบวนการบรรจุอีกดวย 
 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน  เปนเอกสารที่แสดงวิธีการปฏิบัติตางๆ เชน วิธีการลางทําความสะอาด, 

การแตงกาย, การควบคุมสภาพแวดลอม การสุมตัวอยาง การทดสอบ หรือการใชวัสดุอุปกรณ 

เครื่องจักรตางๆ เปนตน 
 

บันทึก เปนเอกสารที่แสดงใหเห็นประวัติของผลิตภัณฑแตละชุดการผลิต รวมถึงการกระจายสินคาและ
หมายรวมถึงเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพของผลิตภัณฑอีกดวย 

 

4.2 เอกสารจะตองไดรับการออกแบบ จดัเตรยีม ทบทวน และกระจายดวยความระมดัระวังและสอดคลอง
กับทุกกระบวนการผลิตและตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดอีกดวย 

4.3 เอกสารจะตองไดรับการอนมุัติ ลงชื่อและวันที่อยางเหมาะสม โดยผูมอํีานาจ 

4.4 เอกสารจะตองมีเนื้อหาที่ชัดเจน ทั้งในชื่อเร่ือง, คุณสมบัติและวัตถุประสงค เปนตน และเอกสารตอง

เปนระเบยีบเรยีบรอย และตรวจสอบไดงาย สําเนาของเอกสารจะตองมคีวามชัดเจนและถูกตองตาม
ตนฉบับ ทั้งนีก้ระบวนการสาํเนาเอกสารตองเปนไปตามวิธีการที่กําหนดไว 
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4.5 เอกสารจะตองไดรับการทบทวนซ้ําอยูเปนระยะ และเก็บรักษาใหทันสมัยอยูเสมอ และตองมีระบบ
ควบคุมการแจกจายเอกสาร เพื่อปองกันการใหเอกสารเกาที่ยกเลิกแลว 

4.6 เอกสารตองไมมีการบันทึกดวยลายมือ ยกเวน เอกสารที่มีความจําเปนตองกรอกขอมูล ก็จะตองเขียน
อยางชัดเจน อานไดงาย และมีที่วางใหบันทึกอยางเพียงพอ 

4.7 การขีดฆาขอความที่บันทึกบนเอกสารจะตองลงลายชื่อกํากับ พรอมวันที่แกไข โดยการขีดฆานั้น
จะตองกระทําใหอานขอความเดิมไดดวย และหากเปนไปได ควรระบุเหตุผลของการแกไขนั้นดวย 

4.8 บันทึกจะตองบันทึกในขณะที่ปฏิบัติงานนั้นเสร็จโดยทันที เพื่อใหกระบวนการที่มีความสําคัญตอการ
ผลิตไดรับการบันทึกและสืบยอนกลับได และตองเก็บเอกสารไวอยางนอย 1 ป หลังจากวันที่ผลิตภัณฑ

หมดอายุ 
4.9 ขอมูลอาจบันทึกดวยระบบอิเล็กทรอนิกส, ภาพถาย หรือวิธีอ่ืนๆ ก็ได แตตองมีการตรวจสอบระบบ

การบันทึกขอมูลโดยเฉพาะความเที่ยงตรงในการบันทึกขอมูล และในกรณีที่บันทึกดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสจะตองมีเฉพาะผูมีอํานาจที่เกี่ยวของเทานั้นที่สามารถเขาถึงและแกไขขอมูลได และตอง
มีบันทึกการแกไขขอมูลดวย การเขาถึงขอมูลควรควบคุมโดยการใชรหัสผาน หรือวิธีการอื่นที่ใหความ
ปลอดภัยเทาเทียมกันหรือสูงกวา และควรมีรายงานของผูเขาสูขอมูลสําคัญอีกดวย ทั้งนี้ บันทึกการผลิต
ที่เปนอิเล็กทรอนิกสจะตองไดรับการสํารองไปยังเทปแมเหล็ก, ไมโครฟลม, กระดาษ หรือส่ืออ่ืนๆ 

โดยขอมูลที่จําเปนจะตองพรอมใชตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษา 
 

ขอกําหนดดานเอกสาร 
 

คุณลักษณะเฉพาะ 
 

4.10 จะตองมีกระบวนการพิจารณา คุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมสําหรับวัตถุดิบการผลิต, วัสดุสําหรับ

การบรรจุ, ผลิตภัณฑสําเร็จรูป และรวมถึง ยาระหวางการผลิตและยารอบรรจุอีกดวย 
 

คุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบการผลิตและวัสดุสําหรับการบรรจุ 
 

4.11 คุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดบิการผลิต วัสดุสําหรับการบรรจุขั้นแรก วัสดุส่ิงพิมพ  จะตอง
ประกอบดวย 

4.11.1 สวนอธิบายทัว่ไป ไดแก 
- ช่ือและรหัสอางอิง 
- เอกสารอางอิง เชน เภสัชตํารับ 

- การตรวจสอบผูคาสง หรือผูผลิตสินคา 
- ตัวอยางฉลากของผลิตภัณฑ 

4.11.2 วิธีการสุม วิธีการทดสอบ หรือการอางถึงวิธีการดังกลาว 
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4.11.3 ขอกําหนดดานปริมาณและคุณภาพ พรอมขอบเขตการยอมรับ 

4.11.4 การเก็บรักษาและขอควรระวัง 
4.11.5 ระยะเวลาการเก็บโดยไมตองสุมทดสอบใหม 

 

คุณลักษณะเฉพาะของวตัถุดบิการผลิตและวัสดุสําหรับการบรรจุ 
 

4.12 คุณลักษณะเฉพาะของยาระหวางผลิตและยารอบรรจุ จะตองมีในกรณทีี่ส่ังซ้ือหรือส่ังทําสําเร็จ 
หรือในกรณีทีข่อมูลนั้นใชสําหรับประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยใชลักษณะขอกาํหนดคลาย
กับคุณลักษณะเฉพาะของวตัถุดิบการผลิต วัสดุสําหรับการบรรจุขั้นแรก วัสดุส่ิงพิมพ  หรือ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป แลวแตกรณ ี

 

คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
 

4.13 คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภณัฑสําเร็จรูป ประกอบดวย 

4.13.1 ช่ือของผลิตภัณฑและรหัสอางอิง 
4.13.2 สูตรยา หรือการอางถึงสูตรยา 
4.13.3 คําอธิบายรูปแบบเภสัชภณัฑ และขนาดการบรรจุ 
4.13.4 วิธีการสุม วิธีการทดลอง หรือการอางถึงวิธีการดังกลาว 

4.13.5 ขอกําหนดวาดวยคุณภาพและปริมาณ พรอมขอบเขตการยอมรับ 

4.13.6 การเก็บรักษาและขอควรระวัง 
4.13.7 อายุการเก็บรักษา 
 

สูตรแมบท ขั้นตอนและวิธีการผลิต 
 

โดยทั่วไปจะมแีลว เอกสาร สูตรแมบท ขั้นตอนและวิธีการผลิต สําหรับแตละผลิตภัณฑในแตละ
ขนาดกําลังการผลิต ซ่ึงมักจะมีการรวมเขากันเปนเอกสารชุดเดียวกนัได 

 

4.14 สูตรแมบท ตองประกอบดวย 

4.14.1 ช่ือของผลิตภัณฑและรหัสอางอิงที่สัมพันธกันกับคุณลักษณะเฉพาะ 

4.14.2 คําอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบของเภสัชภณัฑ, ความแรง และขนาดการผลิต 

4.14.3 รายช่ือของวัตถุดิบการผลิตทั้งหมด ปริมาณการใช หากมีวัตถุดิบใดถกูขจัดออกระหวาง
การผลิตใหหมายเหตไุวดวย 

4.14.4 ผลที่ไดตามทฤษฎี และคาคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 
4.15 ขั้นตอนและวธีิการผลิต ประกอบดวย 

4.15.1 ที่ตั้งของอุปกรณการผลิต สถานที่และหลักการของเครื่องมือที่ใชในการผลิต 
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4.15.2 วิธีการ หรือการอางถึงวิธีการในการเตรยีมอุปกรณสําคัญ เชน การลาง, การประกอบ, การ

สอบเทียบ และการฆาเชื้อ 

4.15.3 รายละเอียดขั้นตอนตางๆ ที่ตองดําเนินการ เชน ตรวจสอบวัตถุดิบ, การบําบัดเบื้องตน, 

ลําดับการผสม, ระยะเวลาการผสม และอุณหภูมิ เปนตน 

4.15.4 วิธีการควบคุมคุณภาพระหวางการผลิต พรอมขอบเขตที่ยอมรับได 
4.15.5 ในกรณีที่จําเปน อาจมีขอกําหนดของยารอบรรจุ รวมทั้งบรรจุภัณฑ ฉลาก และเงื่อนไขใน

การเก็บรักษาดวยก็ได 
4.15.6 ขอควรระวังอ่ืนๆ 

 

ขั้นตอนและวิธีการบรรจุ 
 

4.16 โดยปกตแิลวผูผลิตมักจะวธีิการบรรจุแยกตามชนิดและขนาดของบรรจุภัณฑ โดยข้ันตอนและ
วิธีการบรรจุ นั้น ตองมีรายละเอียดหรือการอางถึงรายละเอียด ดังนี ้
4.16.1 ช่ือของผลิตภัณฑ 
4.16.2 คําอธิบายของรูปแบบเภสัชภัณฑและความแรง 
4.16.3 ขนาดการบรรจุ 
4.16.4 รายช่ือ วัสดุสําหรับการบรรจุ และรหัสอางอิง ตามคุณลักษณะเฉพาะ และปริมาณการใช 
4.16.5 ถาเปนไปไดควรมีตัวอยางหรือสําเนา ของฉลาก หรือเอกสารที่มี เลขชุดการผลิต และอายุ

การเก็บรักษาของผลิตภัณฑ 
4.16.6 ขอควรระวัง กอนเริ่มทําการบรรจุ เชน การทํา line clearance เปนตน 

4.16.7 รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการที่ตองดําเนินการ รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน 
การใชเครื่องมือที่สําคัญอีกดวย 

4.16.8 รายละเอียดของการควบคุมคุณภาพระหวางการผลิต พรอมวิธีการสุมและขอบเขตการ
ยอมรับ 

 

บันทึกการผลิต 
 

4.17 บันทึกการผลิตจะเก็บแยกประจําชุดการผลิตแตละชุด โดยรายละเอียดมีความสัมพันธกับสูตร
แมบทและขั้นตอนและวิธีการผลิตที่ไดรับอนุมัติแลว ทั้งนี้ ขั้นตอนในการเตรียมบันทึกการผลิต 
นั้น จะตองออกแบบใหปองกันความผิดพลาดในการอานและแปลความหมาย และมีรหัส เลข
ประจําชุดการผลิต  
กอนเริ่มกระบวนการผลิต จะตองมกีารบันทึกในการตรวจสอบ อุปกรณและสถานที่ผลิตวา
ปราศจากผลิตภัณฑ เอกสาร หรือวัสดุอ่ืนใด ของชุดการผลิตกอนหนา และอุปกรณตาง ๆ มีความ
สะอาดและอยูในสภาพพรอมใชงาน 



คูมือแนวทางการดาํเนนิการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลติยา 

ระหวางกระบวนการผลิต ขอมูลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจะตองบันทึกทันทหีลังปฏิบัติงานนั้น ๆ เสร็จสิ้น 
และเมื่อเสร็จส้ินกระบวนการผลิตบันทึกที่เกิดขึ้นจะตองไดรับการตรวจสอบจากผูมีหนาที่
รับผิดชอบโดยตองลงลายมือช่ือและวนัทีก่ํากับทุกครั้ง 
บันทึกการผลิตจะตองมีรายละเอียดหรือการอางถึงรายละเอียดอยางนอยดังนี ้
4.17.1 ช่ือของผลิตภัณฑ 
4.17.2 วันและเวลาของการเริ่มกระบวนการผลิต, กระบวนการระหวางการผลิตที่สําคัญ และการ

ส้ินสุดกระบวนการผลิต 

4.17.3 ช่ือของบุคคลที่รับผิดชอบในแตละขั้นตอนการผลิต 

4.17.4 ช่ือของผูปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สําคัญ และผูตรวจสอบ(ถามี) 

4.17.5 เลขประจําชุดผลิต หรือเลขประจําชุดการทดสอบของวัตถุดิบ และปรมิาณของวัตถุดิบการ
ผลิตที่ใชในแตละชุด 

4.17.6 กระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของหรือเกี่ยวเนื่อง หรือการใชเครื่องมือ เครื่องจักรที่สําคัญ 

4.17.7 บันทึกของการควบคุมคุณภาพระหวางการผลิต, ช่ือผูทําการสงตัวอยางและผลการทดสอบ 

4.17.8 ปริมาณของผลิตภัณฑทีไ่ดในแตละขั้นตอนการผลิต 

4.17.9 บันทึกอื่นๆ ทีบ่ันทึกปญหาที่เกิดขึ้น พรอมรายละเอียด พรอมลงชื่อของผูมีอํานาจกาํกับ 
ในกรณีที่มีการแปรปรวนไปจากสูตรแมบท หรือข้ันตอนและวิธีการผลิตที่กําหนดไว 

 

บันทึกการบรรจุ 
 

4.18 บันทึกการบรรจุ จะตองเก็บแยกกันในแตละชุดที่ทําการบรรจุ โดยรายละเอียดมีความสัมพันธ กับ
ขั้นตอนและวธีิการบรรจุ และวิธีการในการเตรียมบันทึกการบรรจุก็จะตองออกแบบใหดีเพื่อ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการอาน และตองมีเลขประจําชุดการบรรจุ ปริมาณที่ทําการบรรจุ
ทั้งหมด และปริมาณของผลิตภัณฑที่ควรจะไดจากการบรรจุ 
กอนเริ่มกระบวนการบรรจ ุ จะตองมีการบันทึกในการตรวจสอบ อุปกรณและสถานที่ผลิตวา
ปราศจากผลิตภัณฑ เอกสาร หรือวัสดุอ่ืนใด ของชุดการบรรจุกอนหนา และอุปกรณตาง ๆ มีความ
สะอาดและอยูในสภาพพรอมใชงาน 

ระหวางกระบวนการบรรจุ ขอมูลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจะตองบันทึกทันทหีลังปฏิบัติงานนั้น ๆ เสร็จส้ิน 
และเมื่อเสร็จส้ินกระบวนการบรรจุ บันทึกที่เกิดขึ้นจะตองไดรับการตรวจสอบจากผูมีหนาที่
รับผิดชอบโดยตองลงลายมือช่ือและวนัทีก่ํากับทุกครั้ง 
บันทึกการบรรจุจะตองมีรายละเอียดหรือการอางถึงรายละเอียดอยางนอยดังนี ้
4.18.1 ช่ือของผลิตภัณฑ 
4.18.2 วันและเวลาที่เกี่ยวของกับกระบวนการบรรจุ 
4.18.3 ช่ือของบุคคลที่รับผิดชอบในแตละขั้นตอนการบรรจ ุ
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4.18.4 ช่ือของผูปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนที่สําคัญ และผูตรวจสอบ(ถามี) 

4.18.5 บันทึกการตรวจสอบเอกลักษณและการเปนไปตามที่กําหนดไวในวิธีการบรรจุ และ
รวมถึงผลการควบคุมคุณภาพระหวางการบรรจุ 

4.18.6 รายละเอียดของวีการบรรจุ รวมถึงอุปกรณ เครื่องมือที่ใชบรรจุอีกดวย 

4.18.7 ตัวอยางวัสดุส่ิงพิมพที่ใชที่มหีมายเลขประจําชุด วนัหมดอายุ และรายละเอียดการพิมพอ่ืน 
ๆ 

4.18.8 บันทึกอื่นๆ ทีบ่ันทึกปญหาที่เกิดขึ้น พรอมรายละเอียด พรอมลงชื่อของผูมีอํานาจกาํกับ 
ในกรณีที่มีการแปรปรวนไปจากสูตรแมบท หรือข้ันตอนและวิธีการบรรจุที่กําหนดไว 

4.18.9 ระบุปริมาณ และหมายเลขอางอิง สําหรับวสัดุส่ิงพิมพสําหรับการบรรจุและผลิตภัณฑรอ
บรรจุ  ที่ใช สูญเสีย ทําลาย หรือ คืนคลัง และปริมาณของผลิตภัณฑทีผ่ลิตได โดยยอด
ทั้งหมดตองสมดุล กระทบยอดสินคาไดถูกตอง ไมมีการสูญหายที่ไมสามารถระบุได 

 

ขั้นตอน วิธีการ และบันทึกอ่ืน ๆ 
 

   การรับสินคาและผลิตภัณฑ 
 

4.19 จะตองมีเอกสารที่แสดง ขั้นตอนและวิธีการ พรอมบันทึก สําหรับการตรวจรับ สินคาแตละชนิด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุดิบการผลิต และวัสดุสําหรับการบรรจุ 

4.20 บันทึกของการตรวจรับ จะประกอบดวย 

4.20.1 ช่ือของสินคาที่กําการสง และบรรจุภัณฑ 
4.20.2 ช่ือของสินคาที่ผูผลิตใชเรียก ในกรณีที่ตางกันกับขอ 4.20.1 

4.20.3 วันที่รับสินคา 
4.20.4 ช่ือผูสงสินคา หรือ ช่ือผูผลิตสินคาที่จัดสงนั้น 

4.20.5 ชุดการผลิตของสินคา หรือช่ือผูผลิตสินคาที่จัดสงนั้น 

4.20.6 ปริมาณที่จัดสงทั้งหมดและจํานวนบรรจุภณัฑที่สง 
4.20.7 ชุดการผลิตที่ผูผลิตจะใชเรียก ภายหลังการตรวจรับแลว 

4.20.8 บันทึกอื่น เชน สภาพของกลองบรรจุภัณฑ 
4.21 จะตองมีเอกสารที่แสดงขั้นตอนและวิธีการปดฉลาก, การกักกัน, การเก็บรักษาของวตัถุดิบการผลิต

, วัสดุสําหรับการบรรจุ และวัสดุอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
 

การสุมตัวอยาง 
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4.22 จะตองมีเอกสารที่แสดงขั้นตอนและวิธีการสุมตัวอยาง โดยรวมถึงบุคคลที่สุมตัวอยาง, วิธีการและ

เครื่องมือที่ใชในการสุม, ปริมาณที่ทําการสุม รวมถึงขอควรระวังอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่อาจมี

ผลตอคุณภาพของวัสดุนั้นๆ ได (ดูเพิ่มเติมบทที่ 6 ขอที่ 13) 
 

การทดสอบ 
 

4.23 จะตองมีเอกสารที่แสดงขั้นตอนและวิธีการทดสอบ พรอมบันทึก (ดูเพิ่มเติมบทที่ 6 หวัขอที่ 17) 
 

ขอกําหนดอื่นๆ ดานเอกสาร 
 

4.24 จะตองมีเอกสารสําหรับการปลอยผานหรือไมผาน สําหรับวัตถุดิบวัสดุการผลิต วัสดุสําหรับการ
บรรจุ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลอยผานเพื่อขาย จะตองทําโดยผูมีอํานาจตามวิธีการที่กาํหนด 

4.25 บันทึกตางๆ ในแตละชุดของผลิตภัณฑจะตองเก็บรักษาไวและสืบคนไดโดยงาย(ดูเพิ่มเติมบทที่ 8)  

4.26 จะตองมีเอกสาร และบันทึกอ่ืนๆ ดังนี ้
- การตรวจสอบความถูกตอง 
- การประกอบเครื่องจักร อุปกรณ และการสอบเทียบ การฆาเชื้อ 

- การบํารุงรักษา เชน การฝกอบรม, การแตงกาย และสุขอนามัย 

- การเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสิ่งแวดลอมการผลิต 

- การควบคุมสัตวและแมลง 
- ขอรองเรียน 

- การเรียกคืนยา 
- การจัดการเกี่ยวกับยาสงคืน 

4.27 ขั้นตอนและวธีิการทําความสะอาด จะตองระบุอยางชัดเจน สําหรับอุปกรณสําคัญในการผลิตและ
การทดสอบ 

4.28 จะตองมีสมุดบันทึกการใชงานสําหรับอุปกรณสําคัญ การกระทําใดๆ ไมวาจะเปนการตรวจสอบ
ความถูกตอง, การบํารุงรักษา, การทําความสะอาด, การซอมรวมถึงวันที่ดําเนนิการ ผูดําเนินการ 

จะตองบันทกึไวดวย 

4.29 สมุดบันทึกการใชงานขางตน จะตองบนัทกึตามลําดับเวลา หลักการใชงานและบันทกึชนิดของ
ผลิตภัณฑที่นาํมาใชงานอีกดวย 
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บทท่ี 5 

การผลิต 
 

หลักการ 
 

กระบวนการผลิตจะตองดําเนินการตามเอกสารที่กําหนดไว โดยจะตองสอดคลองกับหลักเกณฑ
และวิธีการที่ดีในการผลิต เพื่อใหผลิตภัณฑมีคุณภาพตามที่ตองการและระบุไวในขอกําหนด 

 

บทท่ัวไป 
 

5.1 การผลิตจะตองดําเนินการและควบคุมโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

5.2 กระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตจะตองปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่

เกี่ยวของ ไดแก การรับตัวอยาง, การกักกัน, การเก็บรักษา การปดฉลาก, การผลิต, การบรรจุ และการ

กระจายสินคา และในกรณีที่มีการบันทึกขอมูลตองบันทึกลงในบันทึกที่เกี่ยวของดวยเชนกัน  
5.3 วัตถุดิบที่นํามาผลิตทุกชนิดตองตรวจสอบใหมั่นใจวา เปนชนิดเดียวกันกับที่ตองการ และภาชนะบรรจุ

ตองมีความสะอาด และการปดฉลากตามที่กําหนด 

5.4 หากบรรจุภัณฑของวัสดุเสียหายหรือมีปญหาอื่นๆ ที่อาจสงผลตอคุณภาพของวัสดุนั้นๆ จะตอง

วิเคราะหหาสาเหตุดังกลาวใหได โดยตองบันทึกและรายงานใหฝายควบคุมคุณภาพทราบ 

5.5 วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูป จะตองนําเขาสูบริเวณกักกันทันที จนกวาจะไดรับการปลอยผาน ทั้งนี้

การแยกบริเวณกักกันจะใชวิธีวิธีทางกายภาพหรือการบริหารจัดการก็ได 
5.6 ยาระหวางผลิตและยารอบรรจุ ที่จัดซื้อเขามาจะตองปฏิบัติเชนเดียวกันกับสารเคมีอ่ืนดวยเชนกัน 

5.7 วัตถุดิบและผลิตภัณฑจะตอง ไดรับการเก็บรักษาในสภาวะที่เหมาะสม และจัดเรียงแยกตามชุดเพื่อให

การคนหา 
5.8 ตองมีการหาปริมาณการสูญเสียระหวางการผลิตและกําหนดขอบเขตที่ยอมรับได 

5.9 ไมดําเนินการผลิตผลิตภัณฑมากกวา 1 ชนิด พรอมกันหรือตอเนื่องกันภายในบริเวณเดียวกัน ยกเวน 

ไมมีความเสี่ยงของการสับสนหรือการปนเปอนขามกัน 

5.10 ในทุกขั้นตอนที่ปฏิบัติ ตองมั่นใจวา ผลิตภัณฑ วัสดุ และสารเคมีตางๆ ปราศจากการปนเปอนจากเชื้อ

แบคทีเรียหรือจากสาเหตุอ่ืนๆ 

5.11 เมื่อดําเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑตางๆ ที่มีลักษณะเปนของผงแหงโดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑที่มี

ความแรงหรือความอันตรายสูง จะตองมีขอควรระวังในการปองกันการเกิดฝุน 

5.12 ตลอดเวลาที่ทําการผลิต จะตองระบุของหอง, ภาชนะ, วัสดุ, สารเคมี, เครื่องมือ, เครื่องจักรที่สําคัญ 

โดยตองระบุช่ือผลิตภัณฑเลขชุดการผลิต ความแรง(ถามี) และสถานะการผลิต(ถามี) 
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5.13 ฉลากที่ใชักับบรรจุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องจักร อาคารและสถานที่จะตองมีความชัดเจนครบถวน และ

เปนไปตามรูปแบบที่ผูผลิตกําหนด และแนะนําใหใชขอความรวมกับการใชสี เพื่อชวยในการระบุ
ลักษณะ 

5.14 จะตองตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวา บรรดาทอตางๆ หรือสวนประกอบอื่นๆ ที่ใชสําหรับการสงตอ 

สงผาน หรือขนสง ผลิตภัณฑจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนั้น ไดรับการตอหรือประกอบอยางถูกตอง 
5.15 ตองไมมีการเบี่ยงเบนใดๆ จากขั้นตอนและวิธีการทีก่ําหนดไว ยกเวน ไมสามารถหลีกเลี่ยงได จะตอง

บันทึกไวและมีผูตรวจสอบบันทึกที่เหมาะสมจากฝายควบคุมคุณภาพ 

5.16 จะตองมกีารควบคุมการเขาสูอาคารและสถานที่ผลิต อนุญาตเฉพาะผูมีหนาที่เทานั้น 

5.17 โดยปกติการผลิตผลิตภัณฑอ่ืนที่ไมใชยาจะตองหลีกเลี่ยงการใชเครื่องมือหรือบริเวณการผลิตยา

รวมกัน 
 

การปองกันการปนเปอนขามกัน 
 

5.18 จะตองหลีกเลี่ยงการปนเปอนของผลิตภัณฑจากผลติภัณฑชนิดอืน่ เพราะอาจเกิดอันตรายไดหากเปน

ผลิตภัณฑที่มคีวามแรงสูง ชีววัตถุที่ใชจุลชีพที่ยังมีชีวติเปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนผลิตภัณฑที่ใช
โดยวิธีการฉีด โดยสาเหตุของการปนเปอนที่ไมตั้งใจนัน้เกิดจากฝุนผง, กาซ, ไอระเหย, สเปรย หรือ

จุลชีพ จากผลิตภัณฑที่กําลังดําเนินการหรอืท่ีติดอยูกับเครื่องมือ เครื่องจักร หรือเส้ือผาของ
ผูปฏิบัติงาน 

5.19 จะตองหลีกเลี่ยงการปนเปอนขามกนั โดยวิธีการที่เหมาะสม ยกตัวอยางเชน 

5.19.1 การแยกสถานที่ผลิต ซ่ึงเปนขอกําหนดสําหรับการผลิตเพนนิซิลีน, วัคซีนเชื้อเปน, และชวี

วัตถุบางชนิด หรือการแยกโดยใชระบบหวงระยะเวลาการผลิต โดยตองมีระบบการลางทําความ
สะอาดที่เหมาะสม 

 5.19.2 ใชแอรลอค หรือการกรองที่เหมาะสม 

 5.19.3 ลดการใชอากาศแบบกรองน้ํา 

 5.19.4 ไมใชเสื้อผาของบริเวณตางๆ ปนกนั 

 5.19.5 ใชกระบวนการลางและการทําลายเชื้อที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 5.19.6 ใชระบบปดในการผลิต 

 5.19.7 การตรวจสารตกคางและการใชปายติดสถานะการลางดวยเครื่องมือหรือเครื่องจักร 

5.20 จะตองมรีะบบการตรวจวัดเพื่อปองกนัการปนเปอนขามกันที่มีประสิทธิภาพและดําเนินการเปนระยะ

ตามวิธีการที่กาํหนด 
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การตรวจสอบความถูกตอง 
 

5.21 การศึกษาการตรวจสอบความถูกตอง จะตองสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลติและ

ดําเนินการตามวิธีการที่ระบไุว โดยผลการทดลองและผลสรุปจะตองบันทึกไว 
5.22 เมื่อมีสูตรตํารับใหมหรือวิธีการผลิตใหมจะตองมีขัน้ตอนที่จะอธิบายถึงวิธีการที่จะนํามาใชใน

กระบวนการผลิตจริง ซ่ึงตองระบุ วิธีการ วตัถุดิบ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จะตองใชและแสดง
ใหเห็นถึงความคงที่และสม่ําเสมอของคุณภาพของผลิตภัณฑ 

5.23 การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของกระบวนการผลิตอันรวมถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับวัตถุดิบหรือ

เครื่องมือ เครื่องจักร ที่อาจจะสงผลกระทบถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ หรือมีผลตอประสิทธิภาพ ความ
สม่ําเสมอของวิธีการ จะตองมีการตรวจสอบความถูกตอง 

5.24 กระบวนการและวิธีการตางๆ จะตองดําเนินการตรวจสอบความถูกตองซ้ํา เปนระยะ เพื่อความมั่นใจ

วาจะสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคที่ตองการอยูเสมอ 
 

วัตถุดิบสําหรับการผลิต 
 

5.25 การจัดซือ้วัตถุดิบสําหรับการผลิต เปนกระบวนการที่มีความสําคัญซึ่งจะตองดําเนินการดวยบคุลากรที่

ความเหมาะสม 

5.26 วัตถุดิบสําหรับการผลิต จะตองจดัซื้อจากผูคาที่อยูในบัญชีรายช่ือผูคาที่อนุมัติและโดยพิจารณาจาก

คุณลักษณะเฉพาะที่เกีย่วของ ที่กําหนดไวและกรณีที่เปนไปได ควรจดัซื้อโดยตรงจากผูผลิต โดย
คุณลักษณะเฉพาะที่ผูผลิตกําหนดขึ้นนั้น อาจตองมีการตกลงหรือทําความเขาใจกับผูผลิตวัตถุดิบนัน้ 
ในหวัขอเร่ืองการผลิตและการควบคุมคุณภาพของวัตถุดบิ, การเก็บรักษา การสงคืน เปนตน 

5.27 ในการจดัสงแตละงวดการสง นั้น จะตองมีการตรวจสอบความสมบูรณของภาชนะ ฉลาก และ

คุณลักษณะทัว่ไปดวย 

5.28 ในการจดัสงแตละงวดการสง หากมผีลิตภัณฑมากกวา 1 ชุดการผลิตนั้น จะตองดําเนินการสุม, 

ทดสอบและปลอยผาน แตละชุดการผลิตแยกจากกนั 

5.29 วัตถุสําหรับการผลิตที่อยูในคลังวัตถุดิบ จะตองมกีารปดฉลากที่เหมาะสม (ดูเพิม่เติมในบทที่ 5 ขอ 

13) ซ่ึงอยางนอยจะตองประกอบดวยขอความตอไปนี ้

- ช่ือผลิตภัณฑและรหัสอางอิง (ถามี) 

- ชุดการผลิตของผลิตภัณฑ 
- สถานะ(กักกนั, กําลังทดสอบ, ผาน หรือ ไมผาน) 

- วันหมดอาย,ุ หรือวันที่ตองทําการทดสอบซ้ํา 



คูมือแนวทางการดาํเนนิการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลติยา 

ในกรณีที่มีการใชระบบคอมพิวเตอร ในการควบคุมคลังวัตถุดิบทั้งระบบ ก็ไมจําเปนที่จะตองระบุ
ขอมูลขางตนบนฉลากก็ได 
5.30 จะตองมีวิธีการหรือการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสมในการระบุเอกลักษณ (Identity) ของผลิตภัณฑ 

ในแตละภาชนะ และตองระบุภาชนะที่สุมไปอีกดวย (ดูเพิ่มเติมบทที่ 6 ขอ 13) 

5.31 เมื่อวัตถุดิบสําหรับการผลิต ไดรับการปลอยผานจากฝายควบคุมคุณภาพ จึงจะสามารถนําไปใชได 

โดยตองนําไปใชกอนถึงกําหนดสิ้นอายุหรือการทดสอบซ้ํา 
5.32 การชั่ง ตวง วัตถุดิบ จะตองดําเนินการโดยผูที่รับผิดชอบตามวิธีการที่กําหนดไว เพื่อท่ีจะมั่นใจวา การ

ช่ัง การตวง ของวัตถุดิบ ดําเนินการอยางถูกตอง สะอาดและปดฉลากถูกตอง 
5.33 แตละวัตถุดิบที่ช่ังหรือตวงแลว จะตองมีการตรวจสอบน้ําหนักหรือปริมาตร แยกจากกันและบันทึกไว 

5.34 วัตถุดิบสําหรับการผลิตแตละชุดการผลิต สามารถเก็บดวยกันได และตองมีการปดฉลากแสดง

ครบถวนตามที่กําหนด 
 

กระบวนการผลิต ยาระหวางการผลิตและยารอบรรจุ 
 

5.35 กอนเริ่มกระบวนการผลิตใดๆ จะตองมีกระบวนการเพื่อพิสูจนวา บริเวณที่จะทําการผลิต เครื่องมือ 

เครื่องจักร มีความสะอาดและปราศจากเชื้อ อุปกรณ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ หรือช้ินสวนผลิตภัณฑใดๆ 
หรือเอกสารใดๆ ที่ไมจําเปนตอการผลิตที่จะดําเนินการอยู 

5.36 ยาระหวางการผลิตและยอรอบรรจุ จะตองเก็บรักษาในสภาวะที่เหมาะสม 

5.37 กระบวนการผลิตที่เปนจุดวิกฤติ จะตองไดรับการตรวจสอบความถูกตอง (ดูเพิ่มเติม หัวขอ การ

ตรวจสอบความถูกตอง ในบทนี้) 

5.38 การควบคุมคุณภาพระหวางการผลิต และการควบคุมสภาวะแวดลอมการผลิต จะตองมีกําหนดเปน

ลายลักษณอักษรและบันทึกผลไวดวย 

5.39 การเบี่ยงเบนใดๆ จากปริมาณที่ควรไดจากทฤษฎีอยางมีนัยสําคัญจะตองบันทึกและมีการวิเคราะหหา

สาเหตุ ดวย 
 

วัสดุสําหรับการบรรจุ 
 

5.40 การจัดซื้อ การจัดเก็บ การรักษา การควบคุมคุณภาพของวัสดุสําหรับการบรรจุและวัสดุส่ิงพิมพตางๆ 

จะตองมีการปฏิบัติเชนเดียวกันกับวัตถุดิบสําหรับการผลิต 

5.41จะตองมีระบบการจัดเก็บและเบิก-จายวัสดุส่ิงพิมพที่เหมาะสม โดยตองมีการปองกันผูไมมีหนาที่เขา

ไปได ปองกันการสับสน และเบิก-จายโดยผูมีอํานาจเทานั่น ทั้งนี้ตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไว 

5.42 ในแตละชุดของวัสดุส่ิงพิมพที่เบิก-จาย จะตองมีการกําหนดเลขอางอิง หรือสัญลักษณอางอิง 
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5.43 วัสดุสําหรับการบรรจุและวัสดุส่ิงพิมพ ที่หมดอายุ, เลิกใช, พนระยะเวลาที่ระบุไว จะตองทําลายและ

บันทึกไว 
 

กระบวนการบรรจุ 
 

5.44 การออกแบบ วางแผน สําหรับกระบวนการบรรจุ จะตองคํานึงถึงการลดความเสี่ยงในการเกิดการ

ปนเปอนขามกัน, การผสม หรือเพิ่มเติม ดังนั้นผลิตภัณฑตางชนิดกัน จึงไมควรที่จะดําเนินการบรรจุ

ผลิตภัณฑหลายชนิดใกลกัน ยกเวน มีการแบงกั้นทางกายภาพ 

5.45 กอนเริ่มกระบวนการบรรจุ จะตองมีขั้นตอนเพื่อใหมั่นใจวา บริเวณการทํางาน สายงานการบรรจุ 

เครื่องพิมพฉลาก หรือ เครื่องมือ เครื่องจักรอื่นๆ มีความสะอาดและปราศจากผลิตภัณฑหรือเอกสาร
อ่ืนใด ที่ใชกอนหนาและไมจําเปนตอการทํางานที่จะดําเนินการโดยจะตองมีบันทึกชวยตรวจสอบที่
เหมาะสม 

5.46 จะตองแสดงเลขชุดการผลิต ขณะที่ดําเนินการบรรจุ ในแตละสายพานการบรรจุ 

5.47 ผลิตภัณฑและวัสดุสําหรับการบรรจุทุกชนิด จะตองตรวจสอบเมื่อมีการจัดสงไปยังฝายบรรจุ ใน

หัวขอ ปริมาณ, เอกลักษณ และถูกตองสอดคลองกับวิธีการบรรจุที่จะดําเนินการ 

5.48 บรรจุภัณฑ จะตองสะอาดกอนบรรจุ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปนเปอนจากเศษแกว หรืออนุภาคโลหะ 

5.49 โดยปกติแลว การบรรจุและการปดผนึก จะตองดําเนินการอยางรวดเร็ว พรอมกับการปดฉลาก ยกเวน

มีกระบวนการที่ทําใหมั่นใจวาไมมีการสับสนปนกัน หรือปดฉลากผิดชนิดได 
5.50 กระบวนการพิมพวัสดุส่ิงพิมพตางๆ จะตองมีความถูกตอง และจัดทําแยกกัน หรือขณะการบรรจุ โดย

จะตองมีกระบวนการตรวจสอบและบันทึกไว และในกรณีที่มีการจายและพิมพดวยมือ จะตองมีการ
ตรวจสอบซ้ําอยูเปนระยะ 

5.51 จะตองใหความระมัดระวังในการใชฉลาก แบบแผนหรือแบบพิมพทับ ชนิดพิมพแยกตางหาก (off-

line) จึงแนะนําใหใชฉลากแบบมวน เพื่อชวยปองกันการสับสนปนกัน 

5.52 จะตองมีการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการใชเครื่องอานอิเล็กทรอนิกส เครื่องนับอิเล็กทรอนิกส หรือ

เครื่องมืออ่ืนๆ ที่มีลักษณะคลายกัน วามีการทํางานที่ถูกตอง 
5.53 ขอมูลที่พิมพไมวาจะใชหมึกพิมพหรือพิมพลายนูน จะตองความชัดเจนและทนตางการซีดจางและลบ

เลือน 

5.54 การควบคุมคุณภาพบนสายพานการบรรจุ (on-line) อยางนอยจะตองประกอบดวย 

 5.54.1 ลักษณะทั่วไปของบรรจุภัณฑ 

 5.54.2 บรรจุภัณฑมีสภาพที่สมบูรณ 

 5.54.3 ผลิตภัณฑและวัสดุสําหรับการบรรจุที่ใชถูกตอง 

 5.54.4 การพิมพ มีความถูกตอง 
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 5.54.5 การทํางานของระบบควบคุมรายงานการบรรจุถูกตอง ตัวอยางที่สุมออกจากสายพานการบรรจุ

แลว หามนํากลับเขามาอีก 

5.55 ผลิตภัณฑที่ประสงคจะนํากลับมาผานกระบวนการเดิมซํ้า (reprocess) อีกครั้งเนื่องจากมีเหตุไมปกติ 

จะตองผานกระบวนการตรวจประเมินแบบเฉพาะ, วิเคราะหหาสาเหตุ, และอนุมัติโดยผูมีอํานาจโดย

รายละเอียดตางๆ จะตองบันทึกไวดวย 

5.56 กรณีขอขัดแยงหรือขอสังเกตที่มีนัยสําคัญตอการปรับกระทบยอดของปริมาณยาที่บรรจุ, วัสดุส่ิงพิมพ

หรือจํานวนผลิตภัณฑที่ได จะตองมีการวิเคราะหหาสาเหตุและปรับบัญชีเสียกอนจึงจะปลอยผานได 
5.57 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการบรรจุ บรรดาวัสดุที่พิมพรหัสประจําชุดแลว ที่ไมไดใชจะตองทําลายทิ้งและ

บันทึกไว และสําหรับบรรดาวัสดุที่ไมไดพิมพรหัสประจําชุดสามารถนํากลับเขาสูคลังไดตามวิธีการที่
กําหนด 

 

ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
 

5.58 ผลิตภัณฑสําเร็จรูปจะตองกักกันจนกวาจะผานกระบวนการปลอยผานขั้นสุดทายตามขั้นตอนและ

วิธีการที่ผูผลิตกําหนด 

5.59 การประเมินผลิตภัณฑสําเร็จรูปและเอกสารที่เกี่ยวของจําเปนตองทํากอนการปลอยผานผลิตภัณฑ 

ดังที่อธิบายในบทที่ 6 

5.60 หลังจากการปลอยผานผลิตภัณฑสําเร็จรูปจะตองเก็บ ณ สถานที่และสภาวะแวดลอมที่ผูผลิตกําหนด 
 

ผลิตภัณฑท่ีไมผานการทดสอบ, ผลิตภัณฑผสมหลายชุด, ผลิตภัณฑคืน 
 

5.61 จะตองแสดงสัญลักษณอยางชัดเจนสําหรับผลิตภัณฑที่ไมผานการทดสอบและตองจัดเก็บแยก

ตางหาก ในบริเวณควบคุม เพื่อรอสงกลับคืนผูคา หรือผานกระบวนการซ้ํา หรือทําลาย แลวแตกรณี 
ซ่ึงตองผานการอนุมัติโดยผูมีอํานาจ 

5.62 การนําผลิตภัณฑที่ไมผานการทดสอบมาผานกระบวนการซ้ํา จะยอมรับไดก็เฉพาะในกรณีที่ไมมี

ผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑสุดทาย และไดตามคุณลักษณะเฉพาะไดตามที่กําหนดไว และตอง
ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไว โดยขั้นตอนและวิธีการดังกลาวตองผานการประเมิน
ความเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นแลว และยังตองมีบันทึกไวอีกดวย 

5.63 การผสมผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน กับทั้งหมดหรือบางสวนของชุดการผลิตกอนหนานั้น จะตองเปนไป

ตามขอกําหนดดานคุณภาพของผลิตภัณฑชนิดนั้นที่ผูผลิตไดกําหนดไวแลว ซ่ึงจะตองปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไว โดยข้ันตอนและวิธีการดังกลาว จะตองผานการประเมินความเสี่ยง
ตางๆ และปจจัยที่อาจมีผลกระทบตออายุการใชงานของผลิตภัณฑ โดยจะตองมีบันทึกไวดวยเสมอ 
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5.64 ขอกําหนดสําหรับการทดสอบเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการซ้ําหรือไดมาจากการผสม

ผผลิตภัณฑหลายชุดเขาดวยกัน จะตองกําหนดขึ้นโดยฝายควบคุมคุณภาพ 

5.65 ผลิตภัณฑที่สงคืนจากทองตลาดและไมอยูในการดูแลของผูผลิตแลว จะตองทําลายทิ้ง ยกเวน สามารถ

ระบุถึงคุณภาพไดอยางชัดเจน โดยฝายควบคุมคุณภาพจะดําเนินการประเมินอยางรัดกุม เพื่อพิจารณา
ใหดําเนินการ สงกลับไปเพื่อขาย หรือปดฉลากใหม หรือนําไปผสมกับผลิตภัณฑชุดตอไป ทั้งนี้ตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไว ซ่ึงโดยปกติแลวผลิตภัณฑที่มีเงื่อนไขพิเศษในการเก็บรักษา จะตองมี
การพิจารณาสภาวะการเก็บ ประวัติ และระยะเวลาที่ผลิตภัณฑนั้นออกสูทองตลาด ซ่ึงหากมีขอสงสัย
ใดๆ ในคุณภาพของผลิตภัณฑจะตองทําลายทิ้งเทานั้นไมใหนํามาผานกระบวนการใดๆ ซํ้า ถึงแมวา
คุณสมบัติทางเคมีของสารสําคัญจะไมเปล่ียนแปลงหากผานกระบวนการดังกลาว และเมื่อการปฏิบัติ
ใดๆ เกิดขึ้นจะตองมีบันทึกไวดวยเสมอ 
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บทท่ี 6 

การควบคุมคณุภาพ 
 

หลักการ 
 

การควบคุมคุณภาพเปนกระบวนการที่ใหความสําคัญกับ กระบวนการสุม และการทดสอบ 
เชนเดียวกันกับการบริหารจัดการองคกร ระบบเอกสารและการปลอยผาน เพื่อใหมีความมั่นใจวามีการ
ทดสอบที่จําเปนครบถวน และไมมีการใชวัตถุดิบหรือปลอยผานผลิตภัณฑ กอนไดรับการตรวจสอบ
คุณภาพตามที่กําหนด  การควบคุมคุณภาพไมใชหมายความเฉพาะการทํางานในหองปฏิบัติการเทานั้น แต
ยังหมายรวมถึงการตัดสินใจทุกอยางที่เกี่ยวของกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ดังนั้น ความเปนอิสระของฝาย
ควบคุมคุณภาพจากฝายผลิตนั้น จึงเปนความตองการพื้นฐานเพื่อใหการควบคุมคุณภาพสามารถดําเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (ดูเพิ่มเติมบทที่ 1) 
 

บทท่ัวไป 
 

6.1 แตละผูผลิตจะตองมีฝายควบคุมคุณภาพ โดยตองเปนอิสระจากฝายอื่นๆ และหัวหนาฝายควบคุม

คุณภาพจะตองมีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใหแนใจวาขอกําหนดดานการ
ประกันคุณภาพจะสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

6.2 ความรับผิดชอบโดยทั่วไปของ หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพมีกลาวสรุปในบทที่ 2 นอกจากนี้ ฝาย

ควบคุมคุณภาพ ยังมีหนาที่อ่ืนๆ ไดแก การสราง การตรวจสอบความถูกตอง และการใช ขั้นตอนและ
วิธีการตางๆ ใน การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษาตัวอยางสําหรับการทดลอง การระบุและติดฉลาก
ของวัสดุและผลิตภัณฑใหถูกตอง การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑหรือการมีสวนรวมในการ
วิเคราะห ขอรองเรียนในสวนที่เกี่ยวของกับคุณภาพของผลิตภัณฑ เปนตน กระบวนการทั้งหมดที่
กลาวมานี้จะตองมีแสดงเปนลายลักษณอักษร และถาจําเปนจะตองมีบันทึกดวย 

6.3 การประเมินผลิตภัณฑสําเร็จรูป นั้น จะตองรวมถึงการประเมินปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิเชน สภาวะ

แวดลอมขณะทําการผลิต ผลของการทดสอบในระหวางการผลิต การตรวจสอบ ทบทวนเอกสารการ
ผลิต ตามที่กําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

6.4 บุคลากรของฝายควบคุมคุณภาพจะเปนผูเขาไปในบริเวณผลิตเพื่อทํา การสุมตัวอยางและวิเคราะหบาง

ประการ 
 

หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการหองปฏิบัติการ 
 

6.5 อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือของฝายควบคุมคุณภาพ จะตองเปนไปตามขอกําหนด

สําหรับบริเวณควบคุมคุณภาพตามที่อธิบายในบทที่ 3 
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6.6 บุคลากร, อาคารและสถานที่, วัสดุ อุปกรณและเครื่องมือของหองปฏิบัติการจะตองมีความเหมาะสม

กับลักษณะและกําลังการผลิต การใชหองปฏิบัติการของหนวยงานภายนอกจะตองเปนตามหลักการใน
บทที่ 7 โดยการจางวิเคราะหนั้น ยอมรับไดในบางกรณี แตก็ยังคงตองระบุในลงบันทึกของการควบคมุ

คุณภาพ 
 

ระบบเอกสาร 
 

6.7 เอกสารของหองปฏิบัติการจะตองเปนเปนไปตามหลักการที่กลาวไวในบทที่ 4 ซ่ึงเอกสารสําคัญที่

จะตองมีอยูในฝายควบคุมคุณภาพไดแก 
- คุณลักษณะเฉพาะ 

- ขั้นตอนและวิธีการสุมตัวอยาง 
- ขั้นตอนและวิธีการทดสอบ รวมถึงบันทึกตางๆ ที่เกี่ยวของดวย 

- รายงานการวิเคราะหหรือใบรับรองผลการวิเคราะห 
- ผลการเฝาระวังสภาวะแวดลอม 

- บันทึกการตรวจสอบความถูกตองของวิธีการทดสอบ 

- ขั้นตอนและวิธีการ พรอมบันทึกของการสอบเทียบและบํารุงรักษาเครื่องมือ 

6.8 เอกสารของการควบคุมคุณภาพใดๆ ที่เกี่ยวของกับบันทึกการผลิต จะตองเก็บรักษาไวอยางนอย 1 ป 

หลังจากวันที่ผลิตภัณฑนั้นหมดอายุ 
6.9 ขอมูลบางชนิด ยกตัวอยาง เชน ผลการวิเคราะห หรือขอมูลดานอื่นๆ เชน สมุดบันทึกการปฏิบัติการ 

จะตองเก็บรักษาไวและพรอมที่จะนํามาใชงาน 

6.10 ขอมูลอ่ืนๆ ที่เปนสวนหนึ่งของบันทึกการผลิต หรือขอมูลตนฉบับดานอื่นๆ  เชน สมุดบันทึกการ

ปฏิบัติการ จะตองเก็บรักษาไวและพรอมที่จะนํามาใชงาน 
 

การสุมตัวอยาง 
 

6.11 การสุมตัวอยาง จะตองเปนไปตามที่กําหนดไว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- วิธีการสุม 

- เครื่องมือที่ใชสุม 

- ปริมาณสารที่สุม 

- วิธีการแบงตัวอยาง 
- ชนิดของบรรจุภัณฑและเงื่อนไขการเก็บรักษา 
- การติดฉลากของภาชนะที่ไดรับการสุม 

- ขอควรระวังพิเศษอื่นๆ เชน การสุมผลิตภัณฑปราศจากเชื้อ 
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- สภาวะการเก็บรักษา 
- วิธีการทําความสะอาด เครื่องมือที่ใชสุม 

6.12 ตัวอยางที่สุมมานั้นจะตองเปนตัวแทนที่ดีของผลิตภัณฑที่ทําการสุมทั้งหมด และการสุมตัวอยาง อาจ

ดําเนินการสุมในชวงที่มีความเสี่ยงตอคุณภาพของผลิตภัณฑมากที่สุดก็ได เชน ชวงเริ่มหรือส้ินสุด
กระบวนการ เปนตน 

6.13 ภาชนะบรรจุสารที่สุมมานั้นจะตองแสดงฉลากชัดเจน โดยแสดงใหเห็น เลขชุดการผลิต, วันที่ทําการ

สุม, ระบุภาชนะที่ทําการสุม 

6.14 ตัวอยางอางอิงของผลิตภัณฑสําเร็จรูปจะตองเก็บไวอยางนอย 1 ป หลังวันหมดอายุ โดยเก็บในบรรจุ

ภัณฑสุดทายและสภาวะที่กําหนด  
ตัวอยางอางอิงของวัตถุดิบ ยกเวน ตัวทําละลาย, กาซและน้ํา จะตองเก็บไวอยางนอย 2 ป หลังจากวัน

ปลอยผานผลิตภัณฑ แตในกรณีที่ความคงตัวของสารมีไมพออาจเก็บไวต่ํากวา 2 ปก็ไดโดยบันทึก ลง

ในคุณลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวของ  
ทั้งนี้ปริมาณของตัวอยางจะตองมากพอที่จะทําการทดสอบซ้ําแบบเต็มรูปแบบได 
 

การทดสอบ 
 

6.15 วิธีการทดสอบจะตองไดรับการตรวจสอบความถูกตอง 

6.16 ผลการทดสอบจะตองบันทึกและตรวจสอบเพื่อความแนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการคํานวณ 

6.17 ผลการทดสอบ อยางนอยตองประกอบดวย 

 6.17.1 ช่ือของสาร, รูปแบบของผลิตภัณฑ 

 6.17.2 เลขชุดการผลิตของผูผลิตหรือผูจัดสงสินคา 

 6.17.3 การอางถึงคุณลักษณะเฉพาะและขั้นตอนและวิธีการทดสอบที่เกี่ยวของ 

 6.17.4 ผลการทดลอง รวมถึงขอสังเกต, การคํานวณและการอางถึงใบรับรองผลการวิเคราะห 

 6.17.5 วันที่ทําการทดสอบ 

 6.17.6 ผูทําการทดสอบ 

 6.17.7 ผูสอบทาน ผลการทดสอบและการคํานวณ 

 6.17.8 การตัดสินใจที่ชัดเจนในการปลอยหรือทําลายหรือการตัดสินอื่นใด พรอมลงชื่อและวันที่ของผู

มีอํานาจรับผิดชอบ 

6.18 การควบคุมคุณภาพระหวางการผลิตทุกอยางรวมถึงที่ทําโดยบุคลากรฝายผลิตในบริเวณผลิต จะตอง

เปนไปตามที่ฝายควบคุมคุณภาพกําหนดและตองบันทึกผลไวดวย 

6.19 จะตองใหความสําคัญกับคุณภาพของสิ่งของที่ใชไดแก สารเคมี, เครื่องแกวปริมาตร, สารมาตรฐาน, 

อาหารเลี้ยงเชื้อ, อาหารเลี้ยงเซลล โดยจะตองเตรียมตามวิธีการที่กําหนดไวเปนลายลักษณอักษร 
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6.20 สารเคมีที่ใชในหองปฏิบัติการจะตองมีเครื่องหมายที่แสดงถึงวันเตรียม ผูเตรียม วันหมดอายุ และ

สําหรับอาหารเลี้ยงเชื้อและอาหารเลี้ยงเซลล จะตองระบุสภาวะการเก็บรักษาเพิ่มเติมดวย และสําหรับ
สารละลายมาตรฐานจะตองระบุวันสุดทายที่ทําการสอบเทียบมาตรฐานและคาที่ไดจากการสอบเทียบ
ดวย 

6.21 ในกรณีที่จําเปน อาจระบุวันที่รับตัวอยาง, วิธีการใชและเก็บรักษาดวยก็ได และในบางกรณีอาจ

จําเปนตองระบุการทดสอบเอกลักษณ กอนการเตรียมหรือใชงานก็ได 
6.22 การทดสอบที่ใชสัตวทดลอง จะตองมีความเหมาะสม และไดรับการกักกันกอนการใชงานสัตวทดลอง 

การใชสัตวทดลองจะตองควบคุมและตระหนักถึงความเหมาะสมของการใชสัตวทดลอง โดยตองมี
การระบุและบันทึกขอมูลตางๆ เพื่อแสดงประวัติของการใชงานอีกดวย 
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บทท่ี 7 

การจางผลติและวิเคราะห 
 

หลักการ 
 

 การจางผลิตและวิเคราะหจะตองมีการกําหนด อยางถูกตอง  สอดคลอง และควบคุมในทุกขั้นตอน 
เพื่อหลีกเลี่ยงความเขาใจผิดที่ซ่ึงเปนผลใหกระบวนการผลิตหรือการทํางานไมบรรลุวัตถุประสงคดาน
คุณภาพ  โดยการเขียนสัญญาระหวางผูวาจางและผูรับจางตองมีการระบุภาระหนาที่รับผิดชอบของแตละ
ฝายอยางชัดเจน สัญญาจางตองระบุถึงขั้นตอนและวิธีการที่ผูรับผิดชอบการปลอยผานดําเนนิการปลอย
ผานเพื่อขายแตละชุดของผลิตภัณฑ  
 

หมายเหตุ : ในบทนีก้ลาวถึงความรับผิดชอบของผูผลิต ตอหนวยงานที่มีอํานาจควบคุมการผลิต

และการขายผลิตภัณฑในแตละประเทศสมาชิก(ประเทศไทยคือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
โดยไมไดรวมถึงความรับผิดชอบของทั้งผูรับจางและผูวาจางที่มีตอผูบริโภค 

 

บทท่ัวไป 
 

7.1 สัญญาจางจะตองครอบคลุมถึงทุกขอกําหนดของกระบวนการผลิต และ/หรือ การวิเคราะหที่อยู
ภายใตสัญญานั้น และยังตองรวมถึงขอกําหนดดานเทคนิคอ่ืนที่เกีย่วของอีกดวย 

7.2 ทุกขอกําหนดของสัญญาจางผลิตและวิเคราะห  และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดทางดาน
เทคนิคและดานอื่น ๆ จะตองสอดคลองกับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

ผูวาจาง 
 

7.3 ผูวาจางมีหนาที่ในการดําเนนิการการประสิทธิภาพใหผูรับจางในการปฏิบัติตามสัญญาจางทั้งนี ้  เพื่อ
กระทําใหเกดิความสําเร็จตามความตองการของงาน และจะตองมั่นใจวาผูรับจางสามารถปฏิบัติตาม
หลักการทั่วไปของหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลติ และตามแนวทางในบทนีอี้กดวย 

7.4 ผูวาจางจะตองจัดเตรียมขอมลูที่จําเปนใหผูรับจาง  เพื่อการทําสัญญาจางมีความถูกตอง สอดคลองกับ
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือกฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นใด  ผูวาจางจะตอง
มั่นใจวาผูรับจางทราบถึงทุกปญหาและขอจํากัดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรืองานที่ทาํซ่ึงเปนอันตราย
สงผลกระทบตอ  อาคาร สถานที่ อุปกรณ เครื่องมือ บคุลากร วัสดุตางๆ  หรือผลิตภัณฑอยางอื่นของ
ผูรับจางเอง 

7.5 ผูวาจางตองมัน่ใจวาทุกกระบวนการขนสงผลิตภัณฑและวัสดุอ่ืนใดของผูรับจางมาสงมอบใหแกผูวา
จาง โดยไดรับการปลอยผานโดยผูมีอํานาจ และ มีคุณลักษณะเฉพาะตามที่กําหนดไว 
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ผูรับจาง 
 

7.6 ผูรับจางตองมีอาคาร สถานที่ อุปกรณ และเครื่องมืออยางเพยีงพอ  มีองคความรู ประสบการณและ
บุคลากร ในการปฏิบัติตามสัญญาจางไดอยางมีประสิทธิภาพ และโรงงานที่รับจางผลิตอาจจะอยู
ภายใต ผูผลิตที่เปนผูรับอนุญาตผลิตยาที่ขึ้นทะเบยีนไวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ได 

7.7 ผูรับจางตองมั่นใจวาทุกกระบวนการขนสงผลิตภัณฑและวัสดุอ่ืนใดทีม่าสงมอบใหแกผูรับจาง วามี
ความเหมาะสม  

7.8 ผูรับจางจะตองไมมีการจางตอ จางเหมาชวง หรือจางบุคคลที่สาม ในการทํางานตามสัญญาจาง     
ยกเวน ผานการประเมินและอนุมัติขอกําหนดตาง ๆ จากผูวาจาง ทั้งนี้ขอกําหนดตาง ๆ ที่ผูรับจาง
กระทํากับผูรับจางตอ ผูรับจางเหมาชวง ผูรับจางที่เปนบุคคลที่สาม จะตองเปนไปตามที่กําหนดไว
ระหวางผูวาจางและผูรับจาง  

7.9 ผูรับจางจะตอง หยุด ยับยั้ง กิจกรรมที่อาจเปนผลเสียตอคุณภาพของ ผลิตภัณฑที่รับจางผลิต  และ/

หรือ  ผลการทดสอบที่รับรับจางวิเคราะห  
 

สัญญาจาง 
 

7.10 สัญญาจางจะตองจัดเตรียมขึน้ระหวางผูวาจางและผูรับจาง  โดยระบุความความรับผิดชอบที่เกี่ยวของ
ของกับกระบวนการผลิตและการควบคุมคณุภาพผลิตภัณฑ  ขอกําหนดดานเทคนิคของสัญญาจาง
จะตองจดัเตรียมขึ้นโดยมีผูเชีย่วชาญที่เหมาะสมในดาน เทคโนโลยีเภสัชกรรม การวิเคราะห และ
หลักเกณฑและวิธีการที่ดใีนการผลิต  ทุกขอกําหนดสําหรับการผลิตและการวิเคราะหจะตอง
สอดคลองกับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผานความเหน็ชอบรวมกัน
ของผูรับจางและผูวาจาง 

7.11 สัญญาจางจะตองระบุวิธีการที่ผูมีอํานาจในการปลอยผายผลิตภัณฑ ดําเนินการปลอยผานผลิตภณัฑ
เพื่อขาย ทั้งนี้เพื่อมั่นใจวาแตละชุดการผลิต ไดรับการผลิตและตรวจสอบใหมีความสอดคลองกับที่
สํานักงานคณะกรรมการและยากําหนด  

7.12 สัญญาจางจะตองใหรายละเอยีดอยางชดัเจนถึงบุคคลที่รับผิดชอบใน การจัดซื้อ การทดสอบ และการ
ปลอยผายวัตถุดิบ ผูทําการผลิต และ ควบคุมคุณภาพ รวมถึงการควบคุมคุณภาพระหวางการผลิต และ
ผูรับผิดชอบในการสุมและดําเนินการทดสอบ ในกรณขีองการจางวิเคราะห สัญญาจางจะตองระบุวา
มีการสุมตัวอยางเพื่อการทดสอบในสถานที่ผลิตหรือไม 

7.13 บันทึกการผลิต  บันทึกการทดสอบ บันทึกการขาย และสารมาตรฐาน จะตองเกบ็รักษาโดยผูวาจาง 
หรือมีใหผูวาจางใชงานได  และบันทึก อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑทีก่าร
รองเรียนหรือพบขอบกพรอง จะตองมีการประเมินและระบุ ตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในเรื่อง
ขอบกพรอง/การเรียกเก็บคนื  ของผูวาจาง 
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7.14 สัญญาจางจะตองอนุญาตใหผูวาจางสามารถไปตรวจสถานที่ผลิตของผูรับจางได 
7.15 ในกรณีของการจางวิเคราะห  ผูรับจางตองทราบวาจะไดรับการตรวจประเมนิโดยสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 
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บทท่ี 8 

ขอรองเรียนและผลิตภัณฑเรียกคืน 

 
หลักการ 
 

 ทุกขอรองเรียนและขอมูลตาง ๆ ที่แสดงใหเห็นถึงแนวโนมในการเกิดขอบกพรองของผลิตภัณฑ  
จะตองไดรับการพิจารณาอยางรอบรอบ ทั้งนี้ตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร โดย
จะตองมีการกาํหนดเงื่อนไขสําหรับสิ่งที่ไมคาดหมายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น ถามีความจําเปนจะตองมีระบบ
ที่ออกแบบใหมีการเรียกคืนผลิตภัณฑจากตลาดอยางทันที เมื่อทราบถึงผลกระทบหรือขอบกพรองของ
ผลิตภัณฑนัน้ 
 

ขอรองเรียน 
 

8.1 ตองมีบุคคลที่รับผิดชอบดานขอรองเรียนและการตัดสนิใจเกี่ยวกับขอรองเรียนนั้น โดยตองไดรับ
การสนับสนุนอยางเพยีงพอจากทุกฝายทีเ่กี่ยวของ ซ่ึงถาบุคคลดังกลาวไมใชผูมอํีานาจตัดสินใจ 
กระบวนการทีต่ามมาตองตระหนกัถึง ทุกเรื่องรองเรียน  การสืบสวนหาสาเหตุ หรือการเรียกคืน 

8.2 ตองมีขั้นตอนและวิธีการปฏบิัติที่เปนลายลกัษณอักษร ที่อธิบายการปฏิบัติและรวมถึงขอกําหนดที่
ตองคํานึงถึง สําหรับการเรียกคืนผลิตภณัฑ สําหรับในกรณีที่ขอรองเรียนดังกลาวมแีนวโนมที่จะทํา
ใหเกดิขอบกพรองของผลิตภัณฑได 

8.3 ขอรองเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวกับขอบกพรองของผลิตภัณฑจะตองบันทึกรายละเอยีดเบื้องตนและการ
สืบสวนหาสาเหต ุและตองมบีุคคลที่รับผิดชอบการควบคุมคุณภาพรวมในการศึกษาปญหานั้นดวย 

8.4 ถาพบขอบกพรองในผลิตภณัฑของชุดการผลิตใดชุดการผลิตหนึ่ง จะตองมกีารตรวจสอบชุดการ
ผลิตอ่ืนๆ ตามลําดับวามีขอบกพรองหรือไม  ในทางปฏิบัติ ชุดการผลิตอ่ืนที่ที่มีการเกี่ยวของกับชุด
การผลิตที่มีขอบกพรองจะตองไดรับการวิเคราะหดวย 

8.5 การตัดสินใจทัง้หมดและทุกการปฏิบัติที่เปนผลสรุปของขอรองเรียน ตองบันทึกและอางถึงบันทึก
การผลิตที่เกี่ยวของทั้งหมด 

8.6 บันทึกขอรองเรียนตองไดรับการพิจารณาตรวจสอบ เปนระยะ ทั้งนี้เพือ่ใหสามารถวเิคราะห ปญหา
ที่เกิดซ้ําซากได และเพื่อพิจารณาความเปนไปไดในการเรยีกคืนผลิตภณัฑจากทองตลาด 

8.7 ตองรายงานสํานักงานคระกรรมการอาหารและยาทราบถึงมาตรการดําเนินการของผูผลิตเมื่อพบวามี 
ขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นของการผลิต  ผลิตภัณฑมีคณุภาพต่ําลง หรือพบปญหารายแรงดานคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ 

 
 
 

การเรียกคืน 
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8.8 ตองมีบุคคลที่รับผิดชอบสําหรับการดําเนนิการและรวมพิจารณาการเรยีกคืนและตองไดรับการ
สนับสนุนอยางเพียงพอจากทุกฝายที่เกีย่วของในการเรียกคืนทั้งนี้ตามระดับความเรงดวนอยาง
เหมาะสม บคุคลดังกลาวจะตองเปนอิสระจากฝายการขายและฝายการตลาด และถาบุคคลดังกลาว
ไมมีอํานาจตัดสินใจ กระบวนการที่ตามมาตองตระหนกัถึงทุกการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการเรียกคืน 

8.9 ตองมีขั้นตอนและวิธีการในการเรียกคืน ที่เปนลายลักษณอักษร ไดรับการตรวจสอบเปนระยะ และ
ทันสมัยอยูเสมอ  

8.10 การเรียกคืนตองพรอมดําเนนิการโดยทนัทีและตลอดเวลา     
8.11 ตองรายงานทนัทีตอผูรับอนุญาตของแตละประเทศที่มกีารสงผลิตภัณฑไปยังประเทศนั้น เมื่อมีการ

เรียกคืนผลิตภณัฑเพราะสาเหตุจากพบหรอืสงสัยในความบกพรองของผลิตภัณฑ 
8.12 บุคคลผูรับผิดชอบสําหรับการเรียกคืนจะตองใชบันทึกการขายไดทนัที และตองมีขอมูลอยาง

เพียงพอในหวัขอ การขายสง และ/หรือ การขายตรงตอผูบริโภค (พรอมที่อยู ,หมายเลขโทรศัพท/

หมายเลขโทรสาร ทั้งในและนอกเวลางาน ,ชุดการผลิตและปริมาณที่สง) ทั้งนี้รวมถึงการสงออก

ผลิตภัณฑหรือผลิตภัณฑตวัอยาง 
8.13 ในระหวางการรอผลการตัดสินใจ ผลิตภัณฑเรียกคนื ตองระบุสถานะและแยกเก็บในสถานที่ที่

ปลอดภัยและมั่นคง 
8.14 ความกาวหนาของกระบวนการการเรียกเก็บคืนตองมีการบันทึกและจัดทําเปนจัดพมิพเปนรายงาน

ฉบับสุดทาย ทั้งนี้รวมถึงการปรับกระทบยอดทางบญัชีระหวางปริมาณการสงและปริมาณเรียกคืน
ของผลิตภัณฑ 

8.15 ประสิทธิภาพของการเรียกคนืตองไดรับการประเมินตลอดเวลา 
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บทท่ี 9 

การตรวจประเมินตนเอง 
 
หลักการ 
 

 การตรวจประเมินตนเองตองดําเนินการในลักษณะของการเฝาระวัง ตดิตาม การใชและการปฏิบตัิ
ตามหลักการของหลักเกณฑและวิธีการทีด่ใีนการผลิต (GMP) และเพือ่ใหมีกระบวนการแกไขที่จาํเปน 
 

9.1 ทัศนคติ ความรู และคุณสมบัติที่เกี่ยวของของบุคลากร อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 
เอกสาร การดําเนินการผลิต การควบคมุคุณภาพ การจัดจําหนาย  ของผลิตภัณฑทางการแพทย  
ขอกําหนดสําหรับขอรองเรียนและการเรียกคืน และการตรวจประเมินตนเอง ตองไดรับการ
ตรวจสอบติดตามเปนระยะตามแผนงานที่กําหนดไวลวงหนา เพื่อที่จะตรวจสอบวามีการปฏบิัติตาม
หลักการของการประกันคุณภาพ 

9.2 การตรวจประเมินตนเองตองดําเนินการภายใตความเปนอิสระและเปนไปตามที่ผูมีอํานาจรับผิดชอบ
ในการตรวจประเมินภายในกําหนด   ทั้งนี้อาจใชผูตรวจประเมนิอสิระจากหนวยงานภายนอกรวม
ดวยก็ได 

9.3 การตรวจประเมินตนเองทุกกรณีตัองมีการบันทึกไวทั้งหมด รายงานผลการตรวจประเมินจะตองระบุ
ขอสังเกตระหวางการตรวจประเมินทั้งหมด และตองระบุสถานะของการปฏิบัติตางดวย ทั้งนี้ถา
จําเปนอาจตองมีวัตถุประสงคและวิธีการแกไขดวยกไ็ด   
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ภาคผนวก 
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การผลิตชีววัตถุสําหรับสัตว 
 

หลักการ 
 

การผลิตชีววัตถุสําหรับสัตว มีลักษณะพิเศษ ที่จะตองพิจารณาเมื่อจะมีการใชและประเมิน ระบบ
การประกันคุณภาพ 

ทั้งนี้เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพของ สัตวและจุลชีพที่กอโรคในสัตว จึงทําใหมีความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ และบอยครั้งที่พบวากําลังการผลิตมีปริมาณเพียงเล็กนอย ซ่ึงมีการดําเนินการ
ผลิตแบบหวงระยะเวลา และยิ่งไปกวานั้น ดวยลักษณะเฉพาะของการผลิต จึงทําใหผลิตภัณฑจําเปนตองมี
การปองกันการปนเปอน และการปนเปอนขามกันที่มีประสิทธิภาพมาก สําหรับการปองกันสภาวะแวดลอม
นั้นก็มีความสําคัญมาโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการใชจุลชีพที่สามารถกอโรคได หรือจุลชีพตางถิ่น โดย
ผูปฏิบัติงานจะตองไดรับการปองกันอยางเพียงพอเมื่อมีการใชจุลชีพที่สามารถกอโรคในมนุษยได  

จากปจจัยตางๆ ขางตนประกอบกับความหลากหลายของสายพันธของจุลชีพที่ใชผลิตชีววัตถุ
สําหรับสัตวและขอจํากัดดานขอมูลที่แสดงประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพของแอนติเจนและ
ผลิตภัณฑ จึงแสดงใหเห็นวาบทบาทของการประกันคุณภาพมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยไมสามารถจะใช
หลักการทั่วไปของ GMP (บทที่ 1-9) ไดโดยเพียงอยางเดียวยังตองประกอบการดําเนินการตามแนวทางที่

จะกลาวตอไปดวย เพื่อที่จะใหขอมูลตางๆ ที่เกิดขึ้น ไดรับการประเมิน ตัดสินใจ และปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสม และมีบันทึกไวเสมอ 

 

บุคลากร 
 

1. บุคลากรที่เขาสูบริเวณผลิต จะตองไดรับการฝกอบรมที่เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องสุขอนามัย 
จุลชีววิทยา และความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ที่ตองปฏิบัติงานดวย  

2. หัวขอของการฝกอบรมบุคลากร ตองมีหัวขอดังตอไปนี้ ตามความเหมาะสม แบคทีเรียวิทยา, ชีววิทยา, 

ชีวสถิติวิทยา, ภูมิคุมกันวิทยา, ปรสิตวิทยา, เภสัชกรรม, เวชกรรม, เภสัชวิทยา, ไวรัสวิทยา สัตว

แพทยศาสตร และจะตองมีความรูอยางเพียงพอดานการปองกันสภาวะแวดลอม 

3. บุคลากรจะตองไดรับการปองกันการติดเชื้ออยางเพียงพอ จากจุลชีพที่ดําเนินการผลิต โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งจุลชีพที่สามารถกอโรคในมนุษยได โดยตองมีมาตรการที่เหมาะสม ที่จะปองกันการติดเชื้อของ
บุคลากรที่สัมผัสกับเชื้อโรคและสัตวทดลอง 
 

บุคลากรควรไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค และมีการตรวจสุขภาพเปนประจํา 
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4. ตองมีมาตรการปองกันการออกสูนอกบริเวณผลิตของจุลชีพที่ดําเนินการผลิต ที่มีสาเหตุจากบุคลากร
เปนพาหะ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของจุลชีพ เชน การเปลี่ยนเสื้อผาทั้งหมดและอาบน้ํา กอนออกจาก
บริเวณผลิต เปนตน 

5. การผลิตชีววัตถุโดยทั่วไปนัน้ บุคลากรเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการปนเปอนและการปนเปอนขามกัน
ในอัคราที่สูงมาก 
 

การปองกันการเกิดการปนเปอนโดยมีบุคลากรเปนสาเหตุ จะตองมีทั้งมาตรการ ขั้นตอน และวิธีการที่
เกี่ยวกับการแตงกาย เครื่องปองกัน ที่เหมาะสมกับแตละขั้นตอนที่ดําเนินการผลิต 

 

การปองกันการเกิดการปนเปอนขามกัน โดยบุคลากรเปนสาเหตุนั้น จะตองมีมาตรการ ขั้นตอน และ
วิธีการที่หามบคุลาการเดินทางขามเขตพื้นที่ ยกเวน จะมมีาตรการที่จะขจัดความเสี่ยงนั้นเสียกอน ทั้งนี้
ระหวางเวลาการทํางานในแตละวัน หามบคุลากรทํางานในบริเวณที่มจีุลชีพเชื้อเปนที่ดําเนินการผลิต 
หรือที่ทํางานในอาคารสัตวทดลอง เขาสูบริเวณที่มกีารผลิตหรือการใชจลุชีพอ่ืน และหากไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได กจ็ะตองมีขั้นตอนและวิธีการที่เขียนอยางชดัเจน เกี่ยวกับการฆาเชื้อ ซ่ึงรวมถึงการเปลี่ยน
เสื้อผาและรองเทา และการอาบน้ํา(ถาจําเปน) 
 

บุคลากรที่เขาสูบริเวณควบคุมและกักกันเชื้อที่มีการผลิตเปนระบบปดอยางสมบูรณ ในชวงเวลา 12 

ช่ัวโมงที่ผานมา เพื่อตรวจสอบการเพาะเลีย้งในระบบปดการตรวจการปนเปอนภายนอก หรือกจิกรรม
อยางอื่นที่ไมเปนการสัมผัสเชื้อและไมมีการเปดระบบที่ดาํเนินการอยู ไมจัดวามีความเสี่ยงที่จะทําให
เกิดการปนเปอน ยกเวน เปนการใชจุลชีพตางถ่ิน 
 

อาคารและสถานที่ 
 

6. อาคารและสถานที่จะตองออกแบบเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑและส่ิงแวดลอม 
 

โดยการควบคมุความเสี่ยงดงักลาว สามารถดําเนินการไดโดยการใชอุปกรณควบคุมและกักกันเชื้อ, 

บริเวณสะอาด, บริเวณสะอาดและกกักนัเชือ้ หรือบริเวณควบคุม 

7. จุลชีพเชื้อเปน จะตองมกีารใชในบริเวณควบคุมและกักกนัเชื้อโดยระดบัของการควบคุมและกักกันเชื้อ 
นั้น ขึ้นอยูกับความรุนแรงในการกอโรคและความเปนเชื้อตางถ่ิน 

8. จุลชีพเชื้อตายหรือไมสามารถกอโรคได จะตองมีการใชในบริเวณสะอาด ทั้งนี้ บริเวณสะอาดยัง
สามารถใชไดกับการใช การเพาะเลี้ยงเซลล, การแยกเซลล และการกรองปลอดเชื้อ อีกดวย 

9. การทํางานแบบระบบเปดหรือการเปดระบบการทํางานระบบปด ที่ไมมีวิธีการทําใหปลอดเชื้อรวมดวย 

จะตองทํางานภายในบริเวณระดับความสะอาดระดับเอ (grade A) ในพื้นที่ที่มีความสะอาดระดับบี 
(grade B)  



คูมือแนวทางการดาํเนนิการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลติยา 

10. กรณีมีการใชอาคาร สถานที่การผลิตเพื่อกิจกรรมอยางอื่น เชน การควบคุมคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา 
หรือการวินัจฉัย เปนตน จะตองมีการแยกบริเวณและใชบริเวณควบคุมและกักกันเชื้อแยกตางหาก โดย
ระดับของการควบคุมและกักกันเชื้อ ขึ้นอยูกับความรุนแรงในการกอโรค และความเปนเชื้อตางถ่ิน 

และเมื่อมีการตรวจวินิจฉัยที่มีความเสี่ยงที่จะเปนเชื้อกอโรครุนแรงได จึงตองใชระดับของการควบคุม
และกักกันเชื้อ เพื่อรองรับความเสี่ยงดังกลาวและสําหรับกรณีที่อาคาร ควบคุมคุณภาพหรืออาคาร ทีอ่ยู
ติดหรือใกลชิดกับอาคารผลิต ก็จําเปนตองใชเครื่องควบคุมและกักกันเชื้ออีกดวย 

11. อาคารและสถานที่ที่ใชควบคุมและกักกันเชื้อนั้น จะตองงายตอการทําความสะอาด ฆาเชื้อและตองมี
ลักษณะดังตอไปนี้ 

11.1 ไมมีการรับและปลอยอากาศออกสูภายนอกโดยตรง 
11.2 การไหลเวียนอากาศแบบความดันเปนลบ จะตองมีการกรองผาน HEPA และไมมีการ

หมุนเวียนซํ้า ยกเวน ในพื้นที่เดียวกันและกรองผาน HEPA กอนใชซํ้าอีกดวย อยางไรก็

ตามการใชอากาศหมุนเวียนระหวางพื้นที่สามารถยอมรับได ถามีการกรองอากาศออกผาน 
HEPA 2 ชุด โดย HEPA ชุดแรก จะตองมีการเฝาระวังความสมบูรณของการกรองอยาง

ตอเนื่อง และตองมีมาตรการที่เพียงพอหรือการปองกันเมื่อมีความผิดพลาดในระบบกรอง
อากาศ 

11.3 อากาศจากสถานที่ผลิตจุลชีพตางถ่ิน จะตองมีการกรองอากาศออกผาน HEPA 2 ชุด ตอ 

เรียงกัน และไมมีการใชอากาศหมุนเวียนซ้ํา 
11.4 ระบบรวบรวมและบําบัดของเสียทุกชนิด ตองมีการฆาเชื้อ, ทําใหปลอดเชื้อ หรือ เผา

ทําลาย ดวยวิธีการที่เหมาะสม และตัวกรองที่ปนเปอนจะตองมีการจัดการดวยวิธีที่มีความ
ปลอดภัยดวย 

11.5 หองเปลี่ยนเสื้อผาที่ออกแบบและใชเปนแอรล็อค ซ่ึงประกอบดวยอุปกรณลางมือ และ
อาบน้ํา(ถามี) จะตองมีความดันที่ทําใหไมเกิดการไหลของอากาศ ระหวางบริเวณทํางาน

และสภาะแวดลอมภายนอกหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปอนจากชุดที่สวมใสอยู
ภายนอกบริเวณผลิต 

11.6 ระบบแอรล็อคที่ใชสําหรับสงผานอุปกรณ จะตองสรางโดยไมเกิดการปนเปอนระหวาง
บริเวณทํางานและสภาวะแวดลอมภายนอก หรือจากอุปกรณที่อยูในแอรล็อค โดยตองมี
ขนาดที่เหมาะสมกับอุปกรณ และจะตองกําหนดเวลาที่อุปกรณตองอยูในแอรล็อคดวย 
เพื่อใหมีระยะเวลาเพียงพอที่จะทําใหกระบวนการทําความสะอาดทํางานไดอยางสมบูรณ 

11.7 ในหลายกรณี การใชเครื่องนึ่งปราศจากเชื้อแบบสองประตูเพื่อความปลอดภัยในการ
ทําลายเชื้อและการทําใหปราศจากเชื้อ 
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12. หองสงอุปกรณและหองเปลี่ยนเสื้อผา จะตองใชระบบควบคุมการเปด หรือระบบอื่นๆ ที่ปองกันการ
เปดประตู มากกวา 1 บานพรอมกัน โดยหองเปลี่ยนเสื้อผาจะตองมีอากาศคุณภาพเดียวกันกับบริเวณ

ทํางานและแยกระบบอากาศจากบริเวณทํางาน สําหรับสงอุปกรณจะมีการไหลเวียนอากาศหรือไมก็ได 
13. กระบวนการผลิตตางๆ เชน การเพาะเลี้ยงเซลล, การเตรียมอาหารเลี้ยงเซลล, หรือการเพาะเลี้ยงไวรัส 

เปนตน ที่อาจเปนสาเหตุของการปนเปอน จะตองทําในบริเวณที่แยกตางหาก และสําหรับสัตวทดลอง
และผลิตภัณฑจากสัตว จะตองใชดวยความระมัดระวัง 

14. บริเวณผลิตที่ดําเนินการผลิตจุลชีพที่ทนทานตอการฆาเชื้อ เชน แบคทีเรียที่สรางสปอร จะตองแยก
บริเวณและระมัดระวังเปนกรณีพิเศษจนกวาจะทําใหหมดฤทธิ์ 

15. ภายในบริเวณและระยะเวลาเดียวกันจะตองมีผลิตภัณฑเพียงชนิดเดียวเทานั้นที่ดําเนินการ ยกเวน มี
การใชระบบการผสมและสงเขาการบรรจุทันที 

16. บริเวณผลิต ตองออกแบบเพื่อใหงายตอการทําความสะอาด ฆาเชื้อ หลังจากชวงระยะเวลาการผลิต 
ดวยวิธีการที่ผานการตรวจสอบความถูกตองแลว 

17. การผลิตจุลชีพหรือแอนติเจน จะตองกระทําในบริเวณควบคุม เพื่อควบคุมไมใหเชื้อออกสูภายนอก
และมีการใชความรอน ในการทําใหปราศจากเชื้อ ในทุกๆ ของการตอและถอดขอตอหรือการเชื่อม
ตางๆ หรืออาจจะใชวิธีการเชื่อมตอภายใตสภาวะการไหลของอากาศแบบทิศทางเดียว(grade A) โดย

ใหรวมกับเทคนิคการปลอดเชื้อ (Aseptic techniques) และประกอบกันอยางสมบูรณไมมีการรั่ว

เกิดขึ้น ทั้งนี้วิธีการทําใหปราศจากเชื้อกอนการถอดการเชื่อมตอตางๆ จะตองมีการตรวจสอบความ
ถูกตอง และภายในบริเวณพื้นที่เดียวกัน ควรใชถังเพาะเลี้ยงแยกกันตามชนิดของจุลชีพหรือแอนติเจน
ที่ทําการผลิต เพื่อปองกันความเสี่ยงของการเกิดการปนเปอนขามกันโดยไมตั้งใจ อยางไรก็ตามจุลชีพ
หรือแอนติเจนที่มีขอกําหนดพิเศษในการควบคุมและกักกันเชื้อจะตองแยกผลิตเฉพาะผลิตภัณฑนั้น
เทานั้น 

18. อาคารที่ใชสัตวทดลองเพื่อการผลิตจะตองมีมาตรการในการควบคุมและกักกันเชื้อ และ/หรือความ

สะอาดที่เหมาะสม โดยแยกสวนอื่นๆ ที่มีการใชสัตว 
 

อาคารที่ใชสัตวทดลองเพื่อการทดสอบที่มีการใชจุลชีพหรือแอนติเจน ที่สามารถกอโรคได จะตองมี
การควบคุมและกักกันเชื้อยางเหมาะสมและเพียงพอ 

 

19. การเขาสูบริเวณผลิตจะตองมีการควบคุม อนุญาตเฉพาะผูมีหนาที่เกีย่วของเทานั้น โดยตองประกาศให
เห็นอยางชัดเจนดวยขอความที่กระชับเขาใจงาย 

20. เอกสารที่เกี่ยวของกับอาคารและสถานที่จะตองปรากฎในเอกสารแมบทของโรงงาน 
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สถานที่ผลิตและอาคารจะตองมีขอมูลที่เพียงพอ(หมายความถึง แผนผัง และคําอธิบาย) ดังนั้นการ

ออกแบบและสภาวะที่ใชในแตละหองจะตองระบุใหสอดคลองกับชนิดของจุลชีพหรือแอนติเจนที่ใช 
และเสนทางการเขาออก ของบุคคลผลิตภัณฑ อุปกรณ จะตองระบุอยางชัดเจน 

 

ระบุชนิดของสัตวทดลองที่ใช 
 

ระบุกิจกรรมที่กระทําในบริเวณใกลเคียง 
 

แผนผังของบริเวณอาคาร ควบคุมและกักกันเชื้อ และ/หรือ บริเวณสะอาด จะตองระบุการไหลเวียน

ของอากาศเขา-ออก, การกรอง และคุณลักษณะเฉพาะที่ตองการ, จํานวนของอากาศเปลี่ยนตอช่ัวโมง 

และความแตกตางของความดันอากาศ โดยตองมีการตรวจวัดความดันอากาศดวยอุปกรณที่เหมาะสม 
 

อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร 
 

21. อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร จะตองออกแบบและสรางเพื่อใหเหมาะสมกับขอกําหนดของแตละ
ผลิตภัณฑ 

 

กอนการใชงาน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร จะตองมีการตรวจสอบคุณสมบัติและตรวจสอบความ
ถูกตอง และตองมีการบํารุงรักษาและตรวจสอบความถูกตองเปนระยะ 

22. อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ตองเหมาะสมกับระดับของการควบคุมและกักกันเชื้อท่ีใชผลิต และตอง
งายตอการทําความสะอาด, การฆาเชื้อหรือการทําใหปราศจากเชื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ 

23. อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ระบบปดที่ใชสําหรับการผลิตจุลชีพและแอนติเจน จะตองออกแบบและ
สรางเพื่อปองกันการรั่วหรือการเกิดหยดหรือละออง 

 

อากาศเขาและออกจากอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร จะตองมีการปองกันตามระดับของการควบคุม
และปองกันเชื้อ เชน การใชไสกรองประเภทไมชอบน้ํา ที่ทําใหปราศจากเชื้อได เปนตน 

 

การเติมและถายวัสดุ สารเคมีตางๆ จะตองมีการทําใหปราศจากเชื้อในระบบปดหรืออาจจะทําภายใต
สภาวะการไหลของอากาศแบบทิศทางเดียว(grade A)  

24. อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จําเปนตองทําใหปราศจากเชื้อ กอนใชงานแนะนําใหใชวิธีทําให
ปราศจากเชื้อโดยใชความรอนชื้น หรือวิธีอ่ืนๆ ในกรณีที่ไมสามารถใชความรอนชื้อได ทั้งนี้รวมถึง
อุปกรณ เครื่องมือที่ตั้งแยกเฉพาะ เชน เครื่องหมุนเหวี่ยงตั้งโตะ หรืออางน้ําปรับอุณหภูมิ เปนตน 

 

อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร สําหรับการทําใหบริสุทธิ์ การแยก และการทําใหเขมขน จะตองทําให
ปราศจากเชื้อหรือปลอดเชื้อ อยางนอยในระหวางเปลี่ยนผลิตภัณฑที่ทําการผลิต ซ่ึงผลกระทบจาการ
ทําใหปราศจากเชื้อตออายุการใชงานของเครื่องจักรจะตองมีการศึกษา 



คูมือแนวทางการดาํเนนิการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลติยา 

 

 ขั้นตอนและวธีิการทําใหปราศจากเชื้อ ทุกวิธีจะตองไดรับการตรวจสอบความถูกตอง 
25. อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร จะตองออกแบบเพื่อปองกันการสับสน ปนเปอนระหวางจุลชีพ 

แอนติเจน หรือผลิตภัณฑแตละชนิด ระบบทอ, วาวล, ไสกรองจะตองระบุหนาที่และผลิตภัณฑที่ใช 
 

จะตองแยกตูพักบมสําหรับสารที่มีเชื้อ และไมมีเช้ือ และยังตองแยกตามชนิดของจุลชีพหรือเซลล แต
ทั้งนี้การใชตูพักบมรวมกันของแตละจุลชีพหรือเซลล นั้น จะยอมรับไดก็ตอเมื่อมีขั้นตอนในการปด
ผนึก, การฆาเชื้อที่บริเวณพื้นผิว และการแยกภาชนะบรรจุ และตองมีปดฉลากในแตละภาชนะ เชน 

ขวดเพาะเซลล เปนตน การลางหลังการฆาเชื้อ แตละชนิดจะทําใหยากและตองใชความระมัดระวังเปน
พิเศษ 

 

อุปกรณ เครื่องมือ และหองที่ใชเก็บจุลชีพหรือแอนติเจน และผลิตภัณฑ จะตองออกแบบเพื่อปองกัน
การสับสนปนกัน และตองแสดงปายใหเห็นอยางชัดเจน และในภาชนะที่ปองกันการรั่วซึมได ทั้งนี้ 
เซลลและเชื้อจะตองเก็บแยกกัน 

26. อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่เกี่ยวของ เชน การควบคมุอุณหภูมิจะตองมีการบันทกึ และ/หรือ ระบบ

สัญญาณเตือน 
 

เพื่อหลีกเลี่ยงการลมเหลวของระบบ, จึงตอมีระบบการบํารุงรักษา ประกอบดวย จะตองมีการวิเคราะห

แนวโนม ของขอมูล ดวย 

27. การนําเขาเครือ่งดูดแหง จะตองกระทําในบริเวณสะอาดและกักกันเชื้อที่เหมาะสม 
 

การนําของออกจากเครื่องดูดแหง มีโอกาสที่จะปนเปอนออกสูส่ิงแวดลอมได ดังนั้น ในกรณีที่ใช
เครื่องดูดแหงแบบประตูเดียว จึงจําเปนตองฆาเชื้อหองสะอาดกอนการทําการผลิตชุดตอไป ยกเวน 

เปนจุลชีพหรือแอนติเจนชนิดเดียวกัน และเครื่องดูดแหงแบบ 2 ประตู จะตองทําใหปราศจากเชื้อ ทุก

คร้ังหลังใชงาน ยกเวน เปดในบริเวณสะอาด 
 

การทําใหปราศจากเชื้อของเครื่องดูดแหง จะตองปฏิบัติตามขอ 23 และในกรณีที่วิธีผลิตแบบหวง

ระยะเวลา จะตองทําใหปราศจากเชื้ออยางนอย หลังเสร็จสิ้นแตละหวงระยะเวลา 
 

สัตวทดลองและอาคารสัตวทดลอง 
 

28. ยกเลิก 

29. อาคารสัตวทดลอง จะตองแยกจากอาคารสถานที่อ่ืนๆ และออกแบบอยางเหมาะสม 

30. สุขอนามัยของสัตวทดลอง สําหรับการผลิต จะตองระบุ ติดตาม และบันทึกไว สัตว ทดลองบางชนิด
อาจตองระบุคุณลักษณะเฉพาะ เชน ไขไกปลอดเชื้อเฉพาะ เปนตน 



คูมือแนวทางการดาํเนนิการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลติยา 

31. สัตวทดลอง, จุลชีพ, แอนติเจน และวิธีการทดสอบ จะตองมีระบบการระบุเอกลักษณได เพื่อปองกัน

การสับสนและควบคุมความเสี่ยง ของอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
 

การบําบัดและฆาเชื้อของเสีย 
 

32. บรรดาของเสีย และน้ําทิ้งตางๆ มีความสําคัญ มากที่จะตองคํานึงถึง โดยเฉพาะสําหรับการผลิตชีววัตถุ 
ดังนั้น จึงตองตระหนักถึงการกําหนดขั้นตอนและวิธีการเพื่อปองกันการปนเปอนสูส่ิงแวดลอม โดย
อุปกรณ เครื่องมือ ที่ใชจะตองผานการตรวจสอบคุณสมบัติ และวิธีการที่ใชจะตองผานการตรวจสอบ
ความถูกตองกอนนําไปใช 

 

การผลิต 
 

33. เพราะความหลากหลายของผลิตภัณฑ และขั้นตอนการผลิตที่ซับซอนของการผลิตชีววัตถุสําหรับสัตว 
และธรรมชาติของกระบวนการผลิตจึงจําเปนที่ตองใหความสนใจในการตรวจสอบความถูกตองของ
วิธีการผลิต โดยตองมีความสม่ําเสมอในการเฝาระวัง การผลิตทุกขั้นตอน และการควบคุมคุณภาพ
ระหวางการผลิต นอกจากนั้น ยังตองใหความสนใจเปนพิเศษสําหรับวัตถุดิบการผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อ 
และการใชระบบการใชเชื้อเพาะเซลล อีกดวย 

 

วัตถุดิบสําหรบัการผลิต 
 

34. จะตองมีการระบุวัตถุดิบสําหรับการผลิตที่เหมาะสมอยางชัดเจนในเอกสารคุณลักษณะเฉพาะ ซ่ึง
รวมถึงรายละเอียดตางๆ ของผูคาสง, วิธีการผลิตวัตถุดิบ, แหลงกําเนิดทางภูมิศาสตร และสายพันธ

ของสัตวที่ใหวัตถุดิบนั้น รวมถึง การควบคุมคุณภาพที่จะใชควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการควบคุมคุณภาพทางดานจุลชีววิทยา 

35. ผลการทดสอบของวัตถุดิบ จะตองเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดไว และในกรณีที่ตองใช
ระยะเวลานานในการทดสอบ อาจจําเปนตองใชวัตถุดิบนําไปผลิตกอนที่ผลการทดสอบจะเสร็จสิ้น แต
การปลอยผานผลิตภัณฑยังคงตองใชการประเมินผลการทดสอบของวัตถุดิบดวยเชนเดิม 

36. จะตองใหความสําคัญกับระบบของการประกันคุณภาพของผูคาสงในการประเมินวัตถุดิบของผูคาสง
และการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบของผูคาสง 

37. ในกรณีที่เปนไปไดใหใชความรอนสําหรับการทําวัตถุดิบใหปราศจากเชื้อ แตถาจําเปนตองใชวิธีอื่นที่
ไดรับการตรวจสอบความถูกตองแลว ก็สามารถใชได (เชนการใชรังสี เปนตน) 

 

อาหารเลี้ยงเชื้อหรือเซลล 
 

38. ความสามารถของอาหารที่จะใชในการเลี้ยงเชื้อหรือเซลล จะตองตรวจสอบความถูกตองกอนนํามาใช 



คูมือแนวทางการดาํเนนิการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลติยา 

39. อาหารเลี้ยงเชื้อหรือเซลล ควรจะทําใหปราศจากเชื้อในภาชนะที่ใช โดยการใชความรอนในการทําให
ปราศจากเชื้อ กาซ, อาหาร, กรด, ดาง, สารตานฟอง, หรือสารอื่นๆ ที่จําเขาไปในถังเพาะเลี้ยงที่ทําให

ปราศจากเชื้อแลว จะตองทําใหปราศจากเชื้อกอนนําเขา 
 

ระบบการใชเชื้อและเซลล 
 

40. มีความจําเปนที่จะตองปองกันการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่ไมตองการ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเพาะขยาย
เชื้อหรือเซลล หลายรุนตอเนื่องกัน ดังนั้น การผลิตชีววัตถุสําหรับสัตวที่มีการใชเชื้อ, เซลล, เนื้อเยื่อ 

หรือตัวออน หรือสัตว จะตองมีการใชระบบชุดการผลิตเชื้อ และธนาคารเซลล (Seed lot system และ 
Cell banks) 

41. จํานวนของการเพาะขยาย (doubling, passages) ระหวางเชื้อ หรือเซลลตนแบบ กับผลิตภัณฑ

จะตองมีความคงที่ตามที่ไดยื่นไวแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
42. เชื้อหรือเซลลตนแบบจําเปนตองหาคุณลักษณะ, เอกลักษณ และทดสอบเพื่อส่ิงปนเปอน คาการ

ยอมรับของเชื้อหรือเซลลตนแบบใหมจะตองมีกําหนดไว เชื้อหรือเซลลตนแบบจะตองสราง, เก็บ

รักษา และใชโดยปองกันการปนเปอนหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขณะที่สรางเชื้อหรือเซลลตนแบบ 
จะตองไมมีการใชส่ิงมีชีวิตหรือวัสดุที่ติดเชื้อได ชนิดอื่นๆ อยูในบริเวณเดียวกันหรือบุคคลเดียวกัน 

43. การสรางเชื้อหรือเซลลตนแบบ จะตองทําในบริเวณที่เหมาะสมเพื่อปองกันเชื้อและเซลลตนแบบ, 

บุคลากร  และสภาพแวดลอมภายนอก 

44. ตนกําเนิด, รูปแบบและสภาวะการเก็บรักษาของตนกําเนิดจะตองอธิบายไวอยางเต็มรูปแบบ และตอง

บอกขอมูลที่เกี่ยวกับความคงตัวและปริมาณการฟนตัวแของเชื้อหรือเซลลตนแบบ โดยตองเก็บใน
ภาชนะที่ปดลอคแนน, ปดฉลากใหอานชัดเจนในอุณหภูมิที่เหมาะสม ทั้งนี้ตองมีการเฝาระวังสภาวะ

ของการเก็บรักษา รวมถึงคลังและหองเก็บดวย 

45. เฉพาะผูรับอนุญาตเทานั้นที่สามารถถือครองเชื้อหรือเซลลตนแบบโดยภายใตความควบคุมดูแลของ
ผูรับผิดชอบ จํานวนการเพาะขยายที่ตางกันหรือชนิดของเชื้อหรือเซลลตนแบบที่ตางกัน จะตองเก็บ
โดยปองกันการสับสนหรือสลับกัน และควรแบงเก็บเชื้อหรือเซลลตนแบบเปนสวนๆ เก็บแยกออก
จากกัน เพื่อปองกันการสูญเสียทั้งหมด 

 

หลักการของการปฏิบัติงาน 
 

46. ควรหลีกเลี่ยงการทําใหเกิดเปนหยดหรือฟอง ในระวางการผลิตกระบวนการปนเหวี่ยง การผสม 
สามารถที่ทําใหเกิดหยดกระเด็นได จึงจําเปนตองปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมและกักกันเชื้อ หรือพื้นที่
สะอาดและกักกันเชื้อ เพื่อปองกันจุลชีพ เชื้อเปนออกสูบริเวณภายนอก 
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47. การหก, การร่ัว, การลน โดยเฉพาะจุลชีพมีชีวิตจะตองจัดการอยางรวดเร็วและดวยความปลอดภัย 

มาตรการการฆาเชื้อ ที่ตรวจสอบความถูกตอง จะตองมีสําหรับทุกจุลชีพที่ดําเนินการและในกรณี
สําหรับจุลชีพเดียวกันแตตางสายพันธ หรือไวรัสที่มีลักษณะคลายกันมาก สามารถที่จะใชวิธีการเดียว
ที่ตรวจสอบความถูกตองกับเชื้อหรือไวรัสตัวใดตัวหนึ่งก็ได ยกเวนมีเหตุผลที่เช้ือไดวา อาจจะมีความ
ทนทานตางกัน อยางมีนัยสําคัญ 

48. การปฏิบัติงานที่รวมถึงการถายสง, ขนสง วัสดุหรือสารเคมี เชน อาหารที่ปราศจากเชื้อจะตองใชระบบ

ปดที่ทําใหปราศจากเชื้อกอนใชงาน ถาไมสามารถปฏิบัติได ก็ตองปฏิบัติงานภายใตสภาวะที่เปนเกรด 
A ที่อากาศไหลเปนระเบียบ 

49. การเติมอาหารเพาะเลี้ยงลงในถังเพาะเลี้ยงหรืออ่ืนๆ จะตองกระทําดวยความระมัดระวังในสภาวะ
แวดลอม เพื่อปองกันการปนเปอนและตองมั่นใจวาอุปกรณตางๆ ไดประกอบอยางถูกตองกอนการใช
งาน 

50. ในกรณีที่มีถังเพาะเลี้ยงมากกวา 1 ถัง ในบริเวณการทํางานเดียวกัน ชองการสุมและการเติมสาร 

รวมถึงขอตอตางๆ (หลังการประกอบ, กอนการผานผลิตภัณฑ และกอนการถอด) จะตองทําให

ปราศจากเชื้อโดยใชความรอนรวมกับชื้น และสําหรับกรณีอ่ืนๆ การฆาเชื้อดวยสารเคมีสําหรับชองตอ
ตางๆ การปฏิบัติงานภายใตสภาวะที่อากาศไหลเปนระเบียบ(grade A) ก็ยอมรับได 

51. อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องแกว ผิวสัมผัสภายนอกหองบรรจุกาซ, ภาชนะ หรือส่ิงอ่ืนๆ ที่มี

ลักษณะคลายกัน จะตองมีการฆาเชื้อกอนออกจากบริเวณควบคุมและกักกันเชื้อ ดวยวิธีที่ตรวจสอบ
ความถูกตองตามขอ 47 แลว เชนเดียวกันกับเอกสารประจําชุดการผลิต จะตองมีการฆาเชื้อผานกลอง

สงของกอนนําออกจากบริเวณผลิตเชนเดียวกัน หรืออาจจะใชวิธีการสงขอมูลดวยวิธีอ่ืนๆ เชน 
ภาพถาย แฟกซ หรือ อิเล็กทรอนิกส 

52. ของเสีย ทั้งของเหลวและของแข็ง จะตองทําใหปราศจากเชื้ออยางดีที่ชุด กอนสงออกจากบริเวณ
ควบคุมและกักกันเชื้อ อยางไรก็ตามอาจใชวิธีขนยายโดยภาชนะที่ปดสนิทหรือระบบทอขนยายก็ได 

53. เอกสารหรือวัสดุใดๆ ที่เขาสูบริเวณผลิต จะตองควบคุมใหดี เพื่อมั่นใจวามีเพียงเฉพาะของที่ตองการ
และจําเปนเทานั้นที่เขาไป โดยจะตองมีระบบที่ควบคุมการเขา-ออก ดังนั้น จึงจะไมมีการสะสมของ

เกิดขึ้น 

54. เอกสารหรือวัสดุใดๆ ที่ทนความรอนได เมื่อเขาสูบริเวณสะอาด หรือบริเวณสะอาดและกักกันเชื้อ 
จะตองผาน เครื่องนึ่งฆาหรือตองฆาเชื้อแบบ 2 ประตู และสําหรับเอกสารและวัสดุที่ไมสามารถทน

ความรอนได จะตองผานแอรลอคที่มีระบบปองกันการเปดประตูพรอมกัน และฆาเชื้อภายในแอรลอค
ได สําหรับการทําใหปราศจากเชื้อจากที่อ่ืนๆ ยอมรับไดก็ตอเมื่อมีการหอ 2 ช้ัน และเขาผานแอรลอค 

ดวยความระมัดระวัง 
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55. จะตองมีขอควรระวังตางๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปอนหรือการสับสนขณะบมฟกเชื้อ ดังนั้น จึงควรมี
ขั้นตอนและวิธีการสําหรับการลางและฆาเชื้อสําหรับตูบมฟก และปดฉลากบนภาชนะในตูบมฟกให
ชัดเจน 

56. ถาไมมีการผสมแลวตอการบรรจุ หรือใชระบบปดอยางสมบูรณจะตองดําเนินการผลิตจุลชีพแตละ
ชนิดเพียง 1 ชนิด ภายในหองผลิตในแตละชวงเวลา และบริเวณหองผลิตจะตองมีการฆาเชื้อที่มี

ประสิทธิภาพ กอนการเปลี่ยนชนิดของจุลชีพที่จะผลิต 

57. ผลิตภัณฑจะตองทําใหหมดฤทธิ์ดวยการเติมสารทําใหหมดฤทธิ์และผสมใหเขากันดี โดยสารผสมควร
จะมีการถายสูภาชนะปราศจากเชื้อในที่สะอาด ยกเวนภาชนะมีขนาดและรูปรางที่งายตอการกลับดาน
หรือเขยาเพื่อใหเปลือกภายในไดทั้งหมดดวยสารละลายสุดทาย 

58. ผลิตภัณฑที่หมดฤทธิ์แลว จะตองไมเปดหรือสุมในบริเวณที่มีจุลชีพเชื้อเปน และกระบวนการตอมา
ทั้งหมดจะตองทําในบริเวณสะอาด เกรด A ถึง B หรือ ภาชนะปดสนิทเทานั้น 

59. จะตองมีการพิจารณาอยางระมัดระวัง ในการที่ทําการตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการสําหรับ
ทําใหปราศจากเชื้อ, ฆาเชื้อ, การขจัดไวรัส และการทําใหหมดฤทธิ์ 

60. การบรรจุควรทําใหเร็วที่สุดตอจากกระบวนการผลิต ภาชนะที่บรรจุยารอบรรจุจะตองปดสนิท ปด
ฉลากและเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม 

61. จะตองมีระบบเพื่อประกันความสมบูรณและปดภาชนะหลังการบรรจุ 
62. กระบวนการปดฝาของผลิตภัณฑที่มีจุลชีพเชื้อเปน จะตองระวังไมใหเกิดการปนเปอน จากผลิตภัณฑ

ชนิดอื่น หรือการหลุดรอดของจุลชีพเชื้อเปนสูบริเวณอื่นหรือสูภาชนะแวดลอมภายนอก 

63. ในบางครั้ง ที่ไมสามารถปดฉลากและบรรจุลงกลองไดทันทีหลังจากการบรรจุลงขวดแลว จะตองมี
ขั้นตอนและวิธีการที่จะดําเนินการเก็บรักษาผลิตภัณฑที่ยังไมปดฉลากก เพื่อปองกันความสับสนและ
มั่นใจวาเก็บในสภาวะที่เหมาะสม และตองใหความสนใจเปนพิเศษสําหรับผลิตภัณฑที่ไมทนแสงหรือ
ความรอน จะตองกําหนดอุณหภูมิที่จะเก็บดวย 

64. สําหรับแตละขั้นตอนการผลิต จะตองกําหนดปริมาณที่ควรจะได และหากมีความแตกตางระหวาง
ปริมาณที่ควรจะไดและปริมาณที่ไดจริง อยางมีนัยสําคัญจะตองมีการวิเคราะหหาสาเหตุ 

 

การควบคุมคุณภาพ 
 

65. การควบคุมคุณภาพระหวางกระบวนการผลิต มีบทบาทสําคัญ เพื่อสรางความมั่นใจในความสม่ําเสมอ
ของคุณภาพของชีววัตถุ การควบคุมคุณภาพเหลานั้น มีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะไมสามารถ
วัดผลจากผลิตภัณฑสําเร็จรูปไดจะตองมีการควบคุมในทุกๆ ขั้นตอนที่ผลิตอยางเหมาะสม 

66. อาจจําเปนตองมีการเก็บผลิตภัณฑระหวางการผลิตไวเพื่อการทดสอบในจํานวนที่เพียงพอ และภายใต
สภาวะที่เหมาะสม เพื่อการทดสอบในอนาคต เพื่อยืนยันผลการควบคุมคุณภาพของชุดการผลิต 
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67. อาจจุมีขอกําหนดสําหรับการเฝาระวังและติดตามขอมูล ระหวางกระบวนการผลิต เชน การติดตาม
ขอมูลปจจัยทางกายภาพของการเพาะเลี้ยง เปนตน 

68. ผลิตภัณฑที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเซลลแบบตอเนื่อง จะมีขอกําหนดดานการควบคุมคุณภาพเพิ่มเติม 
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