
     (สาํเนา)

                      ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การกาํหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยา

แผนปจจุบัน  สําหรับยาชีววัตถุ  ตามกฎหมายวาดวยยา
                                                  พ.ศ. ๒๕๔๙

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

โดยที่เปนการสมควรกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการผลิต
ยาแผนปจจุบัน สําหรับยาชีววัตถุ ตามกฎหมายวาดวยยา ไวเปนการเฉพาะ
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ขอ ๖(๙) (๑๐) และขอ ๗(๔) ของกฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ     
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง  
กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
                   ขอ ๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
                   ขอ ๒ ในประกาศนี้

 “ยาชีววัตถุ” หมายถึง ยาที่ผลิตโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
                   (๑) การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย หรือเซลลชั้นสูง (eukaryotic cells)
                   (๒) การสกัดสารจากเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิต ทั้งมนุษย สัตว และพืช
                   (๓) เทคนิคดีเอ็นเอสายผสม (recombinant DNA หรือ rDNA)
                   (๔) เทคนิคการผสมตางพันธุ (hybridoma techniques)
                   (๕) การขยายพันธุจุลินทรียในตัวออนหรือในสัตว
                   (๖) วิธีการอื่น ๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ
                         ยาชีววัตถุที่ผลิตโดยกระบวนการขางตนนี้ใหหมายรวมถึง สารกอภูมิแพ
(allergens) แอนติเจน (antigens) วัคซีน  ฮอรโมน  ไซโตไคน (cytokines) เอนไซม ผลิตภัณฑที่
ไดจากเลือดและพลาสมาของมนุษย (human whole blood and plasma derivatives)
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เซรุม (immune sera)  อิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulins) แอนติบอดีที่ไดจากกลุมของเซลลที่
เกิดจากเซลลเดียว (monoclonal antibodies) และผลิตภัณฑที่ไดจากการหมักหรือจากดีเอ็นเอ
สายผสม

ขอ  ๓  นอกจากผูรับอนุญาตและผูมีหนาที่ปฏิบัติการ จะตองปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาํหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยา
แผนปจจุบัน ตามกฎหมายวาดวยยา  พ.ศ. ๒๕๔๖ แลว   ใหผูรับอนุญาตและผูมีหนาที่ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติตามความในหมวดที่ ๑ ถึงหมวดที่ ๗ ของประกาศฉบับนี้

หมวดที่ ๑
บุคลากร

ขอ ๔  การจัดการดานบุคลากร  ใหดาํเนินการ ดังนี้
        (๑)  ตองอยูภายใตการควบคุมของผูที่ไดผานการฝกอบรมดานเทคนิค ที่ใช

ในการผลิตยาชีววัตถุ และมีความรูทางวิทยาศาสตรซึ่งเปนพื้นฐานการผลิตยาชีววัตถุ
        (๒)  จัดใหมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เหมาะสมในการผลิตยาชีววัตถุ 

ตามแผนงานที่วางไว
ขอ ๕  บุคลากรที่ทาํงานในพื้นที่สะอาดและปราศจากเชื้อตอง

(๑)  ผานการคัดเลือกดวยความรอบคอบ เพื่อใหปฏิบัติตามหลักเกณฑได
อยางถูกตอง

(๒)  ไมเปนโรคหรือมีสภาวะใด ๆ ที่มีผลตอคุณภาพผลิตภัณฑ
(๓)  เขมงวดในเรื่องสุขลักษณะและความสะอาด
(๔)  รายงานการเจ็บปวยตาง ๆ  ซึ่งอาจทาํใหมีการกระจายของเชื้อสู

สภาพแวดลอมของการทาํงาน
(๕)  ไดรับการตรวจสุขภาพเปนระยะๆ  โดยตองไมมีบุคคลที่มีการเจบ็ปวย

ที่อาจสงผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑในพื้นที่การผลิต
ขอ ๖  จัดใหมีบุคลากรจาํนวนนอยที่สุดในพื้นที่สะอาดและปราศจากเชื้อในระหวาง

การผลิต และจัดใหมีการควบคุมตรวจสอบการผลิตใหอยูภายนอกหางจากพื้นที่นี้
ขอ  ๗  ระหวางปฏิบัติงานในแตละวันหามบุคลากรผานพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับจุลินทรียหรือสัตวที่มีชีวิตไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือสิ่งมีชีวิตอื่น     
นอกจากมีการตรวจสอบจนมั่นใจวามีการขจัดสิ่งปนเปอนแลว  รวมถึงการเปลี่ยนเสื้อผาและ   
รองเทา ตองทาํตามมาตรฐานการปฏิบัติโดยเครงครัด

ขอ  ๘  หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต   เขาไปในบริเวณการผลิต
แตหากมีกรณีจาํเปนตองเขาไปในบริเวณนั้น  ตองใหบุคคลเหลานั้นสวมชุดปราศจากเชื้อ
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ขอ  ๙  ใหจัดแยกการทาํงานระหวางผูทาํงานในกระบวนการผลิต  กับผูทาํงาน
รับผิดชอบดูแลสัตวทดลองออกจากกัน

ขอ  ๑๐  ตองขึ้นทะเบียนชื่อและคุณสมบัติของผูรับผิดชอบในการอนุมัติบันทึก
กระบวนการผลิตแตละรุน  ตามที่สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาํหนด

ขอ  ๑๑  ตองมีการฝกอบรมบุคลากรในกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
ในสาขาตาง ๆ อยางเหมาะสม และมีบันทึกการฝกอบรม  และประเมินความสาํเร็จของการฝก 
อบรมเปนระยะ

ขอ  ๑๒  จัดใหมีการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมแกบุคลากรทุกคนในสวนการผลิต  การ
บาํรุงรักษา  การทดสอบและการดูแลสัตวทดลอง   รวมทั้งทดสอบวัณโรคระยะติดตอเปนประจาํ 
ตองระมัดระวังปญหาของผูปฏิบัติงานบางสวนอาจสัมผัสเชื้อกอโรค สารพิษ หรือสารกอภูมิแพ  
รวมทั้งหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเกิดการปนเปอนในผลิตภัณฑดวยสารเหลานี้

ขอ  ๑๓ การเขาสถานที่ผลิตวัคซีนบีซีจีตองมคีวามเขมงวด อนุญาตใหเขาไดเฉพาะ
ผูทาํงานที่ไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจาํ พนักงานที่เกี่ยวของกับการผลิตเลือดและผลิตภัณฑ
เลือดจากมนุษยควรไดรับการฉีดวัคซีนตานไวรัสตับอักเสบบีดวย

หมวดที่  ๒
อาคารสถานที่และอุปกรณ

ขอ  ๑๔ การกาํหนด ตาํแหนงของอาคารสถานที่  การออกแบบ  การกอสราง  การ
ปรับปรุงและบาํรุงรักษา  ตองทาํดวยวิธีการอันเหมาะสม

หองปฏิบัตกิาร  หองสาํหรับปฏิบัติงาน  หองอื่นๆ  รวมตลอดถึงตัวอาคารที่ใช
สาํหรับการผลิตชีววัตถุ และอาคารสัตวทดลอง  ตองไดรับการออกแบบและกอสรางดวยวัสดุที่มี
คุณภาพมาตรฐาน  สามารถควบคุม รักษาความสะอาด ใหปราศจากฝุน แมลงและสัตวอื่น

ขอ  ๑๕  พื้นที่ผิวของผนัง  พื้น  เพดาน  ตองเรียบไมมีรอยแตก  ไมมีเศษวัสดุหลุด
รวง  ทาํความสะอาดและฆาเชื้อไดงาย

ขอ ๑๖ ในกรณีที่มีความจาํเปน ตองทาํทอระบายน้าํ  ใหแยกทอออกจากพื้นที่
ปราศจากเชื้อ  การติดตั้งทอระบายตองทาํใหแนนพอดี ดวยทอที่มีประสิทธิภาพ  มีสวนปองกัน
การไหลยอนกลับ เพื่อปองกันเชื้อจุลินทรียจากภายนอกไมใหเขามาปนเปอน และตองติดตั้ง
เครื่องทาํความรอนหรือวิธีอื่นใดเพื่อฆาเชื้อในทอ  สาํหรับชองเปดบนพื้นใด ๆ ตองเปดไดและตื้น 
สามารถทาํความสะอาดไดงายและเชื่อมตอสูทอระบายน้าํทิ้งภายนอกโดยมีระบบปองกันไมใหเชื้อ
จุลินทรียจากภายนอกไหลยอนกลับเขามาปนเปอน

ขอ  ๑๗  อางลางตองแยกออกจากพื้นที่ปราศจากเชื้อ  อางลางที่ติดตั้งไวในบริเวณ
ที่สะอาด ตองทาํจากวัสดุที่เหมาะสม ไมมีชองน้าํลน  น้าํที่ใชตองเปนไปตามมาตรฐานน้าํดื่ม
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ขอ  ๑๘  มีระบบปองกันการปนเปอนจากสารพิษ  จุลินทรียกอโรค  ไวรัสและสาร
อื่น ๆ ที่ใชในการผลิต   รวมทั้งจุลินทรียกอโรคจากผูปฏิบัติงานมิใหมาปนเปอนในระบบระบาย
น้าํ     หรือกระจายในอากาศระหวางกระบวนการผลิต

ขอ  ๑๙  การใชแสงสวาง  ความรอน  ระบบอากาศ  และเครื่องปรับอากาศ  ตอง
ควบคุมใหอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ อยูในระดับที่เหมาะสม กับการผลิตยาชีววัตถุแตละชนิด

ขอ  ๒๐  ตัวอาคารตองอยูในสภาพดี มีการตรวจสภาพของอาคารเปนประจาํ  หาก
เกิดการชาํรุดตองซอมแซมดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ ไมใหเกิดผลกระทบตอผลิตภัณฑ

เนื้อที่ของอาคารตองมีพื้นที่ปฏิบัติงานใหเพียงพอกับงานที่ตองทาํ สามารถดาํเนิน
การควบคุมและติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

หองและอาคารทั้งหมดตองมีความสะอาดถูกสุขอนามัยตลอดเวลา  ในกรณีจาํเปน
ตองใชหองสําหรับผลิตยาชีววัตถุเพื่อวัตถุประสงคอื่นเมื่อใชเสร็จแลวกอนเริ่มตนการผลิตยา     
ชีววัตถุอีกครั้ง ตองทาํความสะอาดหองอยางละเอียดรอบคอบ ใหถูกสุขลักษณะ

พื้นที่สาํหรับเตรียมเนื้อเยื่อสัตวและการเพาะเลี้ยงจุลินทรียที่ยังไมไดใชในกระบวน
การผลิต  ตองแยกออกจากพื้นที่ที่ใชสาํหรับผลิตยาชวีวัตถุปราศจากเชื้อโดยเด็ดขาด รวมทั้งการ
แยกระบบอากาศ และผูปฏิบัติงานดวย

ขอ  ๒๑  การผลิตยาชีววัตถุหลายชนิดโดยใชหอง  สถานที่และอุปกรณรวมกัน ให
จัดแผนการผลิตชีววัตถุแตละชนิดแบบแคมเพน เบซิส (campaign  basis) คือ ใหอยูในระบบ   
ตอเนื่องเปนชวงเวลาหนึ่ง   โดยมีการผลิตหลายรุนติดตอกัน และมีการหยุดผลิตเพื่อทาํความ
สะอาดฆาเชื้อภายในหองและอุปกรณตาง ๆ ใหเรียบรอย กอนที่จะผลิตยาชีววตัถุอื่นตอไป

ขอ  ๒๒  ใหแยกเก็บพันธุเชื้อแตละรุน (seed lot) และเซลลแบ็งค (cell bank)  ที่
ใชสําหรับผลิตยาชีววัตถุออกจากวัสดุอื่นๆ การนําเขาหรือนําออกใหกระทําเฉพาะผูที่มีหนาที่  
เกี่ยวของเทานั้น

ขอ  ๒๓  การใชจุลินทรียและเซลลที่มีชีวิตใหกระทาํโดยใชเครื่องมือและอุปกรณที่
สามารถควบคุมจุลินทรียและเซลลที่เพาะเลี้ยง  ใหคงความบริสุทธิ์ และไมใหเกิดการปนเปอนใน
กระบวนการผลิต

ขอ  ๒๔  การบรรจุผลิตภัณฑ   เชน  วัคซีนเชื้อตาย   ทอกซอยด  หรือสารสกัด
จากแบคทีเรีย รวมถึงผลิตภัณฑที่ผลิตจากเทคนิคดีเอ็นเอสายผสมที่ไดทาํใหหมดฤทธิ์แลว  ใน
บริเวณอาคารสถานที่รวมกับยาชีววัตถุปราศจากเชื้ออื่น ๆ  ใหกระทาํไดโดยตองขจัดการปนเปอน
อยางถูกตอง หลังการบรรจุตองใชกระบวนการทําใหปราศจากเชื้อและการลางตามความ    
เหมาะสม

ขอ  ๒๕  การผลิต ผลิตภัณฑจากจุลินทรียที่มีการสรางสปอร   ตองใชสถานที่และ
อุปกรณที่ออกแบบเฉพาะจนเสร็จสิ้นกระบวนการที่ทาํใหหมดฤทธิ์         โดยเฉพาะเชื้อแบซิลลัส
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แอนธราซิส (Bacillus anthracis)  คล็อสทริเดียม  บ็อททิวลินัม (Clostridium botulinum)    และ 
คล็อสทริเดียม  เททานิ (Clostridium tetani)  จะตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ     โดยใหใช
เครื่องมือเฉพาะสาํหรับเชื้อแตละชนิดเทานั้น

ในกรณีจําเปนตองใชสถานที่และอุปกรณรวมกัน ใหทําการผลิตครั้งละหนึ่ง     
ผลิตภัณฑ ตามแบบแคมเพน เบซิส (campaign  basis) เทานั้น

ขอ ๒๖ การผลิต ผลิตภัณฑยา ที่ไดมาจากเลือดและพลาสมาของมนุษย  ใหใช
เครื่องมือและอุปกรณแยกเฉพาะ สาํหรับผลิตภัณฑนั้น ๆ

ขอ  ๒๗  ภาชนะบรรจุของจุลินทรียหรือสารชีวภาพ (biological substances) ที่ใช
ในทุกขั้นตอนการผลิต ตองติดฉลากใหชัดเจน ไมหลุดงาย เพื่อปองกันการสับสนและตองปองกัน
การปนเปอนอยางเหมาะสม โดย

(๑)  แยกพื้นที่ของกระบวนการผลิตออกจากพื้นที่การบรรจุ
(๒) ไมทาํการผลิตผลิตภัณฑตางชนิดในเวลาเดียวกัน  เวนแตมีการแยก

สถานที่และอุปกรณการผลิตออกจากกันอยางเด็ดขาดไวแลว
(๓)  มีระบบควบคุมการแพรกระจายของเชื้อหรือสารอันตรายใด ๆ โดยใช 

ระบบแอรล็อค  ระบบการดูดอากาศทิ้ง (air  extraction)  การเปลี่ยนเสื้อผา  การลางและการ
ขจัดการปนเปอนของเครื่องมือและอุปกรณอยางมีประสิทธิภาพ

(๔) มีระบบปองกันการปนเปอนอันเนื่องมาจากการไหลเวียนกลับของ
อากาศที่ไมผานการกรอง หรือจากการกลับเขามาใหม โดยอุบัติเหตุของอากาศที่ถูกดูดทิ้ง

(๕)   ใชระบบปดในการดาํเนินการผลิต
(๖)  มีการปองกันการฟุงกระจายของละออง (aerosol)  ในอากาศที่อาจ

เกิดขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการปนแยกตะกอนหรือการบดผสม
(๗)  แยกตัวอยางที่มีพยาธิสภาพที่รับเขามาเพื่อการวินิจฉัย  ออกจากพื้นที่

ที่ใชสาํหรับการผลิตยาชีววัตถุ
(๘) ใชภาชนะที่ปราศจากเชื้อหรือที่มีเอกสารรับรองวามีปริมาณจุลินทรีย 

(bioburden) ในระดับต่าํ
ขอ ๒๘  การดาํเนินการผลิตยาชีววัตถุปราศจากเชื้อ ใหใชพื้นที่ที่มีความดันอากาศ

เปนบวก (positive pressure)ในกระบวนการผลิต  แตการปฏิบัติเกี่ยวกับเชื้อกอโรค   ใหใชพื้นที่
ซึ่งออกแบบเฉพาะที่มีความดันอากาศเปนลบ (negative pressure) และตองเปนไปตาม         
ขอกาํหนดในการควบคุมผลิตภัณฑนั้น ๆ (containment  requirements)

ขอ  ๒๙  หนวยจัดการระบบอากาศ (air-handling  units)    ตองออกแบบเฉพาะ
เพื่อใชกับพื้นที่ที่มีการผลิต (processing  area)   ตามระดับความเสี่ยงของจุลินทรียหรือสาร   
กอโรค ในกรณีที่มีการนาํอากาศไหลเวียนกลับมาใช ตองใหไหลเวียนผานเฉพาะบริเวณที่มีการ
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ผลิตเดิมเทานั้น และตองมีการตรวจพิสูจนเพื่อแสดงใหเห็นวาสามารถปองกันการปนเปอนตอ      
ผลิตภัณฑและไมเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอม การทาํงานโดยใชจุลินทรียหรือสาร
กอโรค กลุมที่มีความเสี่ยง  กลุมที่ ๔  ตองไมใหไหลเวียนกลับมาใชอีก    การดูดอากาศออกจาก
บริเวณที่มีจุลินทรียหรือสารกอโรคในกลุมที่มีความเสี่ยงระดับ ๓ และ ๔ ตองดูดออกผานเครื่อง
กรองชนิดทําใหปราศจากเชื้อ  และมีการตรวจสภาพการทาํงานของเครื่องกรองอากาศอยาง
สม่าํเสมอ

จุลินทรีย หรือสารกอโรค แบงระดับความเสี่ยงตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้
ขอ  ๓๐  กรณีที่มีการใชสิ่งที่ทาํใหติดโรคได ในกระบวนการผลิต  ของเสียจากการ

ผลิต ตองใชระบบขจัดการปนเปอนที่มีประสิทธิภาพแบบจาํเพาะ
ขอ  ๓๑  ระบบการวางทอ วาลวและตัวกรองอากาศ ตองออกแบบอยางเหมาะสม

สะดวกในการทาํความสะอาดและทาํใหปราศจากเชื้อ  วาลวบนถังหมักตองเปนชนิดที่สามารถ   
ทําใหปราศจากเชื้อดวยไอน้ํา ตัวกรองอากาศ (air-vent filter) ตองเปนชนิดไมดูดซับน้าํ
(hydrophobic) และไดรับการตรวจสอบความถูกตอง

ขอ  ๓๒  สารที่จาํเปนตองตวงหรือชั่งระหวางกระบวนการผลิต เชน บัฟเฟอร ให
เก็บในบริเวณที่ผลิตโดยไมสงกลับไปเก็บในสตอกทั่วไป วัสดุแหงที่ใชในการเตรียมบัฟเฟอร  
อาหารเลี้ยงเชื้อ และอื่น ๆ  ตองชั่งและเตรียมเปนสารละลายในพื้นที่ควบคุมเฉพาะ ที่จะไมทาํให
เกิดการปนเปอนในกระบวนการผลิต

หมวดที่ ๓
อาคารเลี้ยงสัตวและการดูแล

ขอ  ๓๓  อาคารสาํหรับการผลิตและควบคุมยาชีววัตถุที่มีการใชสัตว  ตองออกแบบ
และใชวัสดุกอสรางใหเหมาะสมกับสภาพการใชงาน  ถูกสุขลักษณะและงายตอการดูแลรักษา
ความสะอาด โดยจะตองปราศจากแมลงและสัตวอื่นมารบกวน  มีบริเวณกักกันสัตวที่เขามาใหม  
มีสถานที่เก็บอาหารสัตวแยกไวโดยเฉพาะ     มีหองปฏิบัติการสาํหรับสัตว (inoculation  room) 
โดยเฉพาะแยกออกจากหองผาชันสูตรซาก (postmortem  room)  ตองมีระบบกาํจัดเชื้อของกรง
สัตว ของเสียและซากสัตว อยางมีประสิทธิภาพ

ขอ ๓๔ การควบคุมคุณภาพและการทดสอบความปลอดภัย ของสัตวที่ใชเพื่อการ
ผลิต  ตองมีการบันทึกสุขภาพของสัตวและตดิตามตรวจสอบอยางสม่าํเสมอ  และจัดใหมีสถานที่
เปลี่ยนเสื้อผา เครื่องแตงกายเฉพาะสาํหรับเจาหนาที่ที่ทาํงานในอาคารเลี้ยงสัตว  และมีหอง  
อาบน้าํตามความจาํเปน   กรณีมีการใชลิงในการผลิตหรือควบคุมคุณภาพยาชีววัตถุ  ตองมีการ
พิจารณาใหเปนไปตามขอกาํหนดใน Revised Requirements for Biological  Substances No.7  
ขององคการอนามัยโลก
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หมวดที่  ๔
การผลิต

ขอ  ๓๕  การผลิตยาชีววัตถุตองมีมาตรฐานสาํหรับวิธีปฏิบัติการของกระบวนการ
ผลิตทั้งหมด และมีการปรับปรุงใหทันสมัย

ขอ  ๓๖  ขอกาํหนดสาํหรับสารตั้งตน ตองมีรายละเอียดของแหลงที่มา  วิธีการ
ผลิต  และรายละเอียดวิธีการควบคุม โดยเฉพาะทางจุลชีววิทยา  เพื่อใหมั่นใจวามีความเหมาะสม
แกการนาํไปใช และเปนเงื่อนไขหนึ่ง ในการปลอยผานผลิตภัณฑสาํเร็จรูป

ขอ  ๓๗  การเติมอาหารเลี้ยงเชื้อและเชื้อลงในถังหมักและถังอื่น ๆ ตองทาํดวย
ความระมัดระวัง  และตองตรวจสอบใหแนใจวาถังนั้นไดประกอบอยางถูกตอง  กอนที่จะเติมเชื้อ
ลงไป

ขอ  ๓๘  อาหารเลี้ยงเชื้อควรทาํใหปราศจากเชื้อในภาชนะที่ใชในการผลิต  สารที่
ตองเติมลงในถังหมัก  เชน  กาซ  กรด  ดาง  สารขจัดฟอง   ตองทาํใหปราศจากเชื้อโดยผานการ
กรองในระบบ

ขอ  ๓๙  การตรวจสอบความถูกตองของวิธีการทาํใหปราศจากเชื้อ ตองกระทาํดวย
ความรอบคอบ

ขอ  ๔๐  การทาํใหเชื้อหรือสารพิษหมดฤทธิ์ระหวางการผลิต ตองมีมาตรการเพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการปนเปอนระหวางผลิตภัณฑ  ที่ผานกระบวนการแลวกับผลิตภัณฑที่ยัง
ไมผานกระบวนการ

ขอ ๔๑ การผลิตชีววัตถุที่ใชกระบวนการทาํใหบริสุทธิ์ โดยวิธีโครมาโตกราฟฟ  
ตองแยกเครื่องมือและอุปกรณ สาํหรับผลิต ผลิตภัณฑแตละชนิด   ตองทาํความสะอาดอุปกรณ
และทาํใหปราศจากเชื้อในการผลิตผลิตภัณฑแตละรุน ตองกาํหนดอายุการใชงานของคอลัมนและ
วิธีการทาํใหปราศจากเชื้อของอุปกรณ   และมีการตรวจสอบติดตามปริมาณเชื้อและปริมาณ   
เอ็นโดทอกซิน (Endotoxin) ในระบบเปนพิเศษ

หมวดที่  ๕
ฉลาก

ขอ  ๔๒  ผลิตภัณฑชีววัตถุตองมีฉลากแสดงชัดเจน  และคงทนถาวรติดที่ภาชนะ
บรรจุในทุกสภาพการเก็บรักษา

ขอ  ๔๓  ขอมูลบนฉลากที่ติดบนภาชนะและฉลากที่หีบหอ ตองไดรับการอนุญาต
จากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอ   ๔๔   ฉลากบนภาชนะบรรจุตองแสดงขอมูลใหครบถวน ตามพระราชบัญญัติ
ยา  พ.ศ. ๒๕๑๐  และฉบับแกไขเพิ่มเติม  รวมทั้งตองแสดงขอมูลเพิ่มเติม  ดังนี้
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(๑)  สภาวะการเก็บรักษา  หรือขอควรระวังที่จาํเปนในการขนสง
(๒)  วิธีใช  คาํเตือน และขอควรระวังที่จาํเปน
(๓)  ชนิดและปริมาณของสารอื่นใด ที่อาจทาํใหผูใชบางรายเกิดอาการไม

พึงประสงค
ในกรณีภาชนะบรรจุยามีขนาดเล็กจนไมอาจแสดงฉลากที่มีขอความตามที่กาํหนด  

การยกเวนใหเปนไปตามมาตรา ๒๕(๓) แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐  และฉบับแกไข  
เพิ่มเติม

ขอ  ๔๕  ฉลากบนหีบหอ นอกจากตองมีขอมูลที่แสดงในฉลากบนภาชนะบรรจุ
แลว อยางนอยตองแสดงชนิดและปริมาณของสารกันเสีย (preservatives) หรือสารเติมแตง 
(additives) ในผลิตภัณฑดวย

ขอ  ๔๖  เอกสารกาํกับยา ตองระบุวิธีการใช  ขอหามใช หรืออาการไมพึงประสงค

หมวดที่  ๖
บันทึกการผลิตยาชีววัตถุ

ขอ  ๔๗  บันทึกการผลิตยาชีววัตถุ  ตองมีรายละเอียดประวัติการผลิตยาแตละรุน 
แสดงขอมูลของผลิตภัณฑที่ไดผานการผลิต  การทดสอบ  การบรรจุ  และการกระจาย   ดังนี้

(๑)  ชื่อยาและความแรง
(๒)  วันที่ผลิต
(๓)  ครั้งที่ผลิต
(๔)  สูตรตาํรับของยาแตละครั้งที่ผลิต รวมทั้งเอกลักษณ (identification) 

ของพันธุเชื้อ (seed) หรือสารตั้งตน
(๕)  ครั้งที่ผลิตของสวนประกอบแตละชนิดในสูตรยา
(๖)  ปริมาณยาหรือสารที่ไดในขั้นตอนผลิตยาระยะตาง ๆ
(๗)  การตรวจสอบและควบคุมอยางเขมงวดตลอดการผลิตและลงลายมือ

ชื่อกาํกับทุกขั้นตอนที่กาํหนด
(๘)  บันทึกการทดสอบระหวางการผลิตทุกขั้นตอน และผลการทดสอบ
(๙)  ตัวอยางฉลาก
(๑๐) ลักษณะเฉพาะของวัสดุสาํหรับการบรรจุ
(๑๑) การอนุมัติของผูรับผิดชอบในการควบคุมการดาํเนินการผลิต  โดย

การลงลายมือชื่อและวัน เดือน ป ที่อนุมัติ
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(๑๒) รายงานผลการวิเคราะห ที่ผูรับผิดชอบไดลงลายมือชื่อพรอม วัน 
เดือน  ป   รับรองวายารุนที่ผลิต เปนไปตามขอกาํหนดตามที่ขึ้นทะเบียนไวกับสาํนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

(๑๓) บันทึกการอนุมัติปลอยผานยาของฝายควบคุมคุณภาพ   ถาไมปลอย
ผานยา  ตองมีบันทึกการกาํจัดหรือการนาํไปใชประโยชนอื่นของรุนการผลิตนั้น

ขอ  ๔๘  ยาชีววัตถุแตละรุนที่ผลิต  ตองไดรับการรับรองจากสาํนักงานคณะกรรม 
การอาหารและยากอนนาํยาออกจาํหนาย  และตองเก็บบันทึกการผลิตยา  ไวอยางนอย  ๒  ป  
หลังวันสิ้นอายุของยาชีววัตถุแตละรุน  เพื่อใหสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบได
ตลอดเวลา

ขอ  ๔๙  บันทึกการผลิตยาตองสามารถตรวจสอบกลับไปไดทุกขั้นตอนของการ
ผลิต  รวมถึงบันทึกการทาํใหปราศจากเชื้อของเครื่องมือ  อุปกรณและวัสดุที่ใชในการผลิตทั้งหมด  
บันทึกการกระจายยาชีววัตถุ  ตองเรียกดูไดทันที  เมื่อจาํเปนตองเรียกเก็บยาคืน

หมวดที่  ๗
การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ

ขอ  ๕๐  ฝายประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ  มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑)  เตรียมรายละเอียด วิธีและขั้นตอนในการทดสอบหรือการวิเคราะห
(๒)  ตรวจสอบการระบุชื่อและสถานะของตัวอยางโดยละเอียดถี่ถวน และ

แยกเก็บ ไมใหเกิดการสับสนและปนเปอนระหวางกัน
(๓)  ตรวจสอบการควบคุมและติดตามสภาวะแวดลอม ความถูกตองของ

เครื่องมือใหเหมาะสมเพียงพอสาํหรับการผลิต โดยละเอียดถี่ถวน
(๔)  ปลอยผานหรือไมปลอยผานวัตถุดิบและยาระหวางผลิต
(๕)  ปลอยผานหรือไมปลอยผานวัสดุสาํหรับการบรรจุ
(๖)  ปลอยผานผลิตภัณฑสาํเร็จรูปแตละรุน
(๗) ประเมินความเหมาะสมของสภาวะที่ใชในการเก็บ วัตถุดิบ  สารหรือ

ยาระหวางผลิต และผลิตภัณฑสาํเร็จรูป
(๘)  ประเมินคุณภาพและความคงสภาพของผลิตภัณฑสาํเร็จรูป รวมทั้ง

วัตถุดิบ  สาร หรือยาระหวางผลิต
(๙)  กาํหนดวันสิ้นอายุใหมีความถูกตองตามสภาวะการเก็บรักษา
(๑๐) จัดทาํและทบทวนวิธีการควบคุมคุณภาพและขอกาํหนดตาง ๆ



- ๑๐ -

(๑๑) ตรวจสอบผลิตภัณฑที่ถูกสงคืนและพิจารณาความเหมาะสมในการ
ปลอยหรือผานใหจาํหนายไดอีกหรือนาํกลับไปผานกระบวนการผลิตใหม  หรือทาํลาย      รวม
ทั้งเก็บรักษาบันทึกการกระจายผลิตภัณฑใหสามารถตรวจสอบได

ขอ  ๕๑  หองปฏิบัติการในการควบคุมคุณภาพ    ตองออกแบบการติดตั้งอุปกรณ 
ในหองปฏิบัติการ รวมทั้งพื้นที่ใชสอยตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับสภาพการทาํงาน เพียงพอสาํหรับ
เก็บเอกสาร  ตัวอยางผลิตภัณฑ  การจัดทาํบันทึกและการทดสอบ  ควรจัดสรางเปนอาคารแยก
ออกจากพื้นที่การผลิต

ขอ  ๕๒   การควบคุมคุณภาพระหวางการผลิต      ในกรณีไมสามารถทดสอบ
ผลิตภัณฑสาํเร็จรูปได   ใหทาํการทดสอบในระหวางขั้นตอนของการผลิตที่เหมาะสม

ขอ  ๕๓  การทดสอบวัตถุดิบทั้งดานคุณภาพและปริมาณตามขอกาํหนด  ในกรณี
จาํเปนอาจใชใบรับรองของผูผลิตวัตถุดิบแทนการทดสอบ  โดยผูผลิตวัตถุดิบนั้นตองมีประวัติการ
ผลิตที่เชื่อถือไดและไดรับการตรวจสอบอยางสม่าํเสมอ

ผูผลิตผลิตภัณฑสาํเร็จรูป   ตองทดสอบเอกลักษณดวยวิธีที่นาเชื่อถือเพียงพออยาง
นอยหนึ่งการทดสอบ

ขอ  ๕๔  การเก็บตัวอยางยาระหวางผลิตและยาสาํเร็จรูป  ตองเก็บในปริมาณที่
เพียงพอ  และเก็บรักษาในสภาวะที่เหมาะสม     เพื่อการตรวจสอบซ้าํหรือการตรวจสอบยืนยัน
กระบวนการควบคุมคุณภาพยา หรือผลิตภัณฑในรุนนั้น ๆ

ขอ  ๕๕ ขั้นตอนของการปฏิบัติที่สาํคัญในการผลิต  ตองมีการตรวจสอบและบันทึก
ขอมูลอยางตอเนื่องระหวางผลิต

ขอ  ๕๖  การผลิตดวยวิธีการเพาะเลี้ยงอยางตอเนื่อง  ตองมีการควบคุมคุณภาพ
เปนพิเศษ

ประกาศ    ณ    วันที่  ๗    สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๔๙

(ลงชื่อ)    อนุทิน  ชาญวีรกูล
 (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๒๓  ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง  วันที่  ๒๐  ตุลาคม
๒๕๔๙)



บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง  การกาํหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยา

แผนปจจุบัน  สําหรับยาชีววัตถุ  ตามกฎหมายวาดวยยา
พ.ศ. ๒๕๔๙

จุลินทรีย หรือ สารกอโรค   ตามประกาศฉบับนี้ แบงตามระดับความเสี่ยงเปน ๔  กลุม 
ดังนี้

กลุมที่ ๑  ไดแก  จุลินทรีย หรือสารกอโรค   ที่ไมกอใหเกิดโรคในมนุษยหรือสัตวที่มี     
สุขภาพด ี จุลินทรียหรือสารกอโรคกลุมนี้   จัดอยูในระดับความเสี่ยงที่มีความรุนแรงเล็กนอยหรือ
ไมมีผลกระทบตอมนุษยและชุมชน

กลุมที่ ๒  ไดแก  จุลินทรีย  หรือสารกอโรค ที่สามารถกอใหเกิดโรคในมนุษยหรือสัตว  
แตภายใตสภาวะปกติแลวจะไมเปนอันตรายที่รุนแรงตอมนุษยหรือสัตว    ชุมชนหรือสิ่งแวดลอม     
และสามารถจํากัดขอบเขตการแพรกระจายไดดวยมาตรการปองกันและการจัดการที่มี          
ประสิทธิภาพ   จุลินทรียหรือสารกอโรคกลุมนี้  จัดอยูในระดับความเสี่ยงที่มีความรุนแรง     
ปานกลางตอมนุษยหรือสัตว     แตจะมีความรุนแรงเล็กนอยหรือไมมีผลกระทบตอชุมชน

กลุมที่ ๓  ไดแก  จุลินทรีย หรือสารกอโรค   ที่โดยปกติมักจะกอใหเกิดโรคในมนุษย  หรือ
สัตวที่รุนแรง แตโดยทั่วไปแลวจะไมสามารถแพรกระจายจากมนุษยสูมนุษยไดโดยการสัมผัส         
และสามารถทาํการรักษาใหหายไดดวยสารกาํจัดจุลินทรียหรือสารกาํจัดปรสิต  จุลินทรียหรือสาร
กอโรคกลุมนี้  จัดอยูในระดับความเสี่ยงที่มีความรุนแรงสูงตอมนุษยหรือสัตว   แตจะมีความ    
รุนแรงเล็กนอยหรือไมมีผลกระทบตอชุมชน

กลุมที่ ๔ ไดแก  จุลินทรีย หรือสารกอโรค  ที่โดยปกติมักจะกอใหเกิดโรคในมนุษยหรือ
สัตวที่รายแรง  ซึ่งบางครั้งไมสามารถทาํการรักษาใหหายได  และอาจพรอมที่จะแพรกระจายจาก
มนุษยไปสูมนุษยหรือจากสัตวไปสูสัตวหรือจากสัตวไปสูมนุษยได โดยการสัมผัส   จุลินทรียหรือ
สารกอโรคกลุมนี้  จัดอยูในระดับความเสี่ยงที่มีความรุนแรงสูงมากตอมนุษยและชุมชน

บัญชีการจัดแบงระดับความเสี่ยงของจุลินทรียหรือสารกอโรค ใหเปนไปตามประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย ริคเก็ตเซีย ไวรัส ราและปรสิต ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๕  และเปนไปตามที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ประกาศเพิ่มเติมภายหลัง รวมทั้งตามที่สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาํหนด
เพิ่มเติม
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