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แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการกระจายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ....
ร่างประกาศฯ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระจายยาแผนปัจจุบัน
พ.ศ. ....
อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 และข้อ 7 ของกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2546
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่..) พ.ศ. …. และข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ.
....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต หรือผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร จัดให้มีสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการกระจาย
ยา ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา ท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 ให้ผู้รับอนุญาตผลิต หรือผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ดาเนินการกระจายยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
กระจายยา ท้ายประกาศนี้
ข้อ 4 ให้เภสัชกรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา ท้ายประกาศฉบับนี้
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา ท้ายประกาศ
นิยามศัพท์ ผลิตภัณฑ์ยา : หมายถึง
ยา ตามพระราชบัญญัติยา 2510 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
การกระจายผลิตภัณฑ์ยา (Wholesale distibution): หมายถึง
กิจกรรมการดาเนินการต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ยาตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้รับอนุญาตขายยา สถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ผู้ ป ระกอบวิช าชี พทัน ตกรรม ผู้ ป ระกอบวิช าชีพ การสั ตวแพทย์ ซึ่งกิ จกรรมดัง กล่ า วประกอบด้ ว ย การจัด หา การจัด เก็ บ
การจัดส่ง การนาเข้า หรือการส่งออกผลิตภัณฑ์ยา

รับฟังความคิดเห็น

*หมายเหตุ โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมายังสานักยา หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chondarong.w@fda.moph.go.th หรือแสกน QR code
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เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการกระจายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ....
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องค์กรที่มีอานาจหน้าที่ (Competent authority) หมายความว่า
องค์กรที่ได้รับอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย มีความสามารถ หรือกาลังในการกากับดูแลการขายส่งผลิตภัณฑ์ยาในขอบเขตอานาจที่มีอยู่
(ในที่นี้คือ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

รับฟังความคิดเห็น

ผู้รับจ้าง (Contract acceptor) หมายความว่า
บริษัทที่ทาสัญญารับจ้างดาเนินกิจกรรมภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา ให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้าง (Contract giver) หมายความว่า
บริษัทที่ทาสัญญาจ้างช่วงกิจกรรมใด ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา ให้แก่นิติบุคคลอื่น
สถานะทางธุรกิจ (Due diligence) หมายความว่า
คานี้ใช้สาหรับแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนทางด้านธุรกิจ หรือบุคคล ก่อนที่จะลงนามในสัญญา หรือการกระทาที่มีมาตรฐาน
การดูแลที่ชัดเจน
การส่งออก (Export) หมายความว่า
การอนุญาตให้สินค้าผ่านออกจากอาณาเขตศุลกากรของประเทศหรือเขตเศรษฐกิจ
เขตปลอดอากร (Free zone) และ คลังสินค้าปลอดอากร (Free warehouse) หมายความว่า
เขตปลอดอากร (Free zone) และ คลังสินค้าปลอดอากร (Free warehouse) เป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตศุลกากรของประเทศหรือ
เขตเศรษฐกิจ หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตนั้น และแยกพื้นที่ออกจากส่วนที่เหลือ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบศุลกากรของประเทศนั้น ๆ

*หมายเหตุ โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมายังสานักยา หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chondarong.w@fda.moph.go.th หรือแสกน QR code
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หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา (Good Distribution Practice ; GDP) หมายความว่า
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยายังคง
อยู่ตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ยา ตั้งแต่ผู้ผลิต จนถึงสถานที่ขายยา หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับสิทธิในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ยา
สู่สาธารณะ

รับฟังความคิดเห็น

การจัดเก็บ (Holding) หมายความว่า
การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยา
การนาเข้า (Import) หมายความว่า
การอนุญาตให้สินค้าผ่านเข้าอาณาเขตศุลกากรของประเทศหรือเขตเศรษฐกิจ
การจัดหา (Procuring) หมายความว่า
การได้รับ การได้มา การจัดซื้อ หรือการซื้อ ผลิตภัณฑ์ยาจากผู้ผลิต ผู้นาเข้า หรือผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยา
การตรวจรับรอง (Qualification) หมายความว่า
การพิสูจน์และจัดทาเอกสารเพื่อยืนยันว่า เครื่องมือต่าง ๆ มีการทางานอย่างถูกต้องและได้ผลตามที่คาดหวัง คาว่า การตรวจสอบ
ความถูกต้อง บางกรณี มีความหมายครอบคลุมถึงการตรวจรับรองไว้ด้วย
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ (Quality risk management) หมายความว่า
กระบวนการเชิงระบบสาหรับการประเมิน การควบคุม การสื่อสาร และการทวนสอบความเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา
ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้น
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รับฟังความคิดเห็น

ระบบคุณภาพ (Quality system) หมายความว่า
ผลรวมของทุ ก แง่ มุ ม ของระบบที่ มี ก ารใช้ น โยบายคุ ณ ภาพ และท าให้ มั่ น ใจได้ ว่ า บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ คุ ณภาพ (อ้ างอิ งข้ อก าหนด
International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for
Human Use (ICH), Q9)
การจัดส่ง (Supplying) หมายความว่า
กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดหาให้ การจาหน่าย การบริจาค/การส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ยาให้แก่ผู้รับอนุญาตขายยา ผู้ประกอบ วิ ช า ชี พ
หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับสิทธิในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ยาสู่สาธารณะ
ยาที่สงสัยว่าเป็นยาปลอม (Suspected falsified (counterfeit) medicinal product) หมายความว่า
ผลิตภัณฑ์ยาใด ๆ ที่สงสัยว่ามีลักษณะอันเป็นเท็จ/ปลอมในส่วนของ
ก) ลักษณะเฉพาะ ซึ่งรวมถึงบรรจุภัณฑ์และฉลาก ชื่อ หรือส่วนประกอบของส่วนผสมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสารช่วยและความแรงของ
ส่วนผสมนั้น ๆ
ข) แหล่งที่มา ซึ่งรวมถึงผู้ผลิต ประเทศที่ผลิต ประเทศต้นกาเนิด หรือผู้รับอนุญาตซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ยา
ค) ประวัติ ซึ่งรวมถึงบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการกระจายที่ใช้
อุณหภูมิ (Temperature) แบ่งเป็น
อุณหภูมิเยือกแข็ง : ต่ากว่า -15 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิตู้เย็น : +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเย็น : +8 ถึง +15 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิห้อง : +15 ถึง +25 องศาเซลเซียส
*หมายเหตุ โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมายังสานักยา หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chondarong.w@fda.moph.go.th หรือแสกน QR code
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

5

แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการกระจายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ....
ร่างประกาศฯ
อุณหภูมิโดยรอบ : อุณหภูมิในการเก็บรักษาที่กาหนดไว้สาหรับผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ต้องเก็บในตู้เย็น ซึ่งมักจะเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่ากว่า
25 องศาเซลเซียส หรือต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส

รับฟังความคิดเห็น

การขนส่ง (Transport) หมายความว่า
การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ยาระหว่างสองตาแหน่ง/สถานที่ โดยไม่มีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยาเหล่านั้นในช่วงระยะเวลานานโดยปราศจาก
เหตุผล
การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) หมายความว่า
การพิสูจน์และจัดทาเอกสารเพื่อยืนยันว่า วิธีการปฏิบัติ กระบวนการ เครื่องมือ วัตถุ กิจกรรม หรือระบบ จะได้ผลตามที่คาดหวัง
(ดูหัวข้อ การตรวจรับรอง ประกอบ)
ผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยา (Wholesale distributor) หมายความว่า
(1) ผู้รับอนุญาตผลิต หรือผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
(2) ผู้รับจ้าง
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หมวดที่ 1 การบริหารจัดการคุณภาพ

รับฟังความคิดเห็น

1.1 หลักการ
ระบบคุณภาพต้องมีการจัดทาเอกสารที่แสดงรายละเอียดที่ชัดเจนโดยต้องระบุผู้รับผิดชอบ กระบวนการ และหลักการบริหารความ
เสี่ยงของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกระจายผลิตภัณฑ์ยา
ทุกขั้นตอนของกระบวนการกระจายผลิตภัณฑ์ยาต้องมีการจัดทาเป็นเอกสารขั้นตอนวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจนและผ่านการทบทวนอย่าง
เป็นระบบ
ทุกขั้นตอนที่สาคัญของกระบวนการกระจายผลิตภัณฑ์ยารวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีความสาคัญต้องมีการอธิบายรายละเอียดและต้อง
มีการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ
ระบบคุณภาพเป็นความรับผิดชอบของฝุายบริหาร โดยฝุายบริหารต้องมีภาวะผู้นาและมีส่วนร่วม ทั้งนี้ ระบบคุณภาพต้องได้รับการ
สนับสนุนจากพนักงานทุกระดับ
1.2 ระบบคุณภาพ
1.2.1 ระบบคุณภาพต้องประกอบด้วย โครงสร้างขององค์กร ขั้นตอน กระบวนการ และทรัพยากร รวมไปถึงกิจกรรมที่จาเป็น เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ยาที่ถูกกระจายไปยังคงคุณภาพและความสมบูรณ์ ทั้งนี้ ขั้นตอนการขนส่ง (Transportation) และจัดเก็บตลอดห่วงโซ่
ผลิตภัณฑ์ยา (Supply chain) ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
1.2.2 กิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพต้องมีการจัดทาเป็นเอกสารให้ครบถ้วน และมีการควบคุมที่ดี โดยจัดทาเป็นคู่มือ
คุณภาพหรือเอกสารที่เทียบเท่า
*หมายเหตุ โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมายังสานักยา หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chondarong.w@fda.moph.go.th หรือแสกน QR code
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1.2.3 ต้องแต่งตั้งผู้ที่ได้รับมอบหมาย (Designated responsible person) ในงานด้านระบบคุณภาพ โดยระบุอานาจหน้าที่แ ละความ
รับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบคุณภาพถูกนาไปใช้อย่างต่อเนื่อง

รับฟังความคิดเห็น

1.2.4 ระบบบริ ห ารการจั ด การของผู้ ก ระจายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าต้ อ งมั่ น ใจได้ ว่ า ทุ ก ส่ ว นของระบบคุ ณ ภาพมี ท รั พ ยากรเพี ย งพอ
ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ อาคารสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.2.5 หากมีการพัฒ นาหรื อปรั บ ปรุ งระบบคุณภาพ จะต้องมีการนาขนาด โครงสร้าง และความซับซ้อนในกิจกรรมการกระจาย
ผลิตภัณฑ์ยา มาพิจารณาร่วมด้วย
1.2.6 ต้องมีระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลง ที่ใช้หลักการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.7 ระบบคุณภาพจะต้องทาให้มั่นใจได้ว่า
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.

การจัดซื้อ จัดเก็บ จัดส่ง นาเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์ยา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GDP
มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของฝุายบริหารอย่างชัดเจน
ผลิตภัณฑ์ยาต้องถูกส่งไปให้ผู้รับอย่างถูกต้องภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
บันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นปัจจุบันเสมอ
มีการจัดทาเอกสารที่อธิบายถึงกระบวนการจัดการ และการสืบสวนหาสาเหตุเมื่อมีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้น
มีการนาเอามาตรการแก้ไขและปูองกัน (Corrective Action and Preventive Action, CAPA) มาใช้เพื่อแก้ไขและปูองกัน
ความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น โดยต้องเป็นไปตามหลักการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ อย่างเหมาะสม

1.3 การจัดการเกี่ยวกับการจ้างหน่วยงานภายนอก
ระบบคุณภาพต้องครอบคลุมไปถึงการควบคุมและการทบทวนกิจกรรมของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดเก็บ จัดส่ง
นาเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์ยา โดยให้นาแนวทางการประเมินความเสี่ยงมาพิจารณากับกระบวนการเหล่านี้ ซึ่งประกอบด้วย
*หมายเหตุ โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมายังสานักยา หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chondarong.w@fda.moph.go.th หรือแสกน QR code
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ก. การประเมินความเหมาะสมและความสามารถของผู้รับจ้างในการดาเนินกิจกรรมที่รับจ้าง เช่น ความสามารถในการเก็บรักษา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ แ ละปลอดภั ย การจั ด หาและการเก็ บ รั ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมไปถึ ง สถานการณ์ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
จากหน่วยงานรัฐ หรือสถานะทางธุรกิจ ในกรณีจาเป็น
ข. ระบุความรับผิดชอบและกระบวนการสื่อสารให้กับผู้รับจ้าง สาหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา
ค. มีการติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างสม่าเสมอ โดยหมายรวมถึงการปรับปรุงที่จาเป็นด้วย
1.4 การทบทวนและติดตามโดยฝุายบริหาร
1.4.1 ฝุายบริหารต้องมีการกาหนดช่วงเวลาในการทบทวนระบบคุณภาพ โดยสิ่งที่ทบทวนต้องประกอบด้วย
ก. การวัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของระบบคุณภาพ
ข. การประเมิน ตัว ชี้วัดที่สามารถใช้ติดตามประสิ ทธิผลของกระบวนการภายในระบบคุณภาพได้ เช่น กระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียน การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา การคืนผลิตภัณฑ์ยา การจัดการความเบี่ยงเบน CAPA การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ การจ้างหน่วยงาน
ภายนอก การตรวจสอบตนเอง การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
ค. กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ และประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
ง. นวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมระบบคุณภาพ
จ. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและเปูาหมายทางธุรกิจ
1.4.2 ต้องจัดทาเอกสารที่แสดงรายละเอียดของผลการทบทวนระบบคุณภาพโดยฝุายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการสื่อสาร
ภายในที่มีประสิทธิภาพ

รับฟังความคิดเห็น
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1.5 การจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ
1.5.1 การจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ คือ กระบวนการที่เป็นระบบสาหรับการประเมิน การควบคุม การสื่อสาร และการทบทวน
ความเสี่ยงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา โดยต้องสามารถนาไปประยุกต์ได้ทั้งการเตรียมการล่วงหน้าและการทบทวนย้อนหลัง
1.5.2 การจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพต้องทาให้มั่นใจว่า การประเมินความเสี่ยงต่อคุณภาพต้องอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการ และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยวิธีการจัดการต้องสัมพันธ์กับระดับของความเสี่ยง ทั้งนี้ สามารถดูตัวอย่างได้
จาก ICH Q9
หมวดที่ 2 บุคลากร
2.1 หลักการ
การกระจายผลิตภัณฑ์ยาที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับบุคลากร ดังนั้นจึงต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถเพียงพอที่จะดาเนินงานทั้งหมดที่
ผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยาต้องรับผิดชอบ บุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในความรับผิดชอบส่วนบุคคลอย่างถ่องแท้และควรมีการบันทึกไว้
2.2 ข้อกาหนดทั่วไป
2.2.1 ต้องจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถให้มีจานวนเพียงพอต่อปริมาณงานและครอบคลุมขอบเขตของงาน
2.2.2 ต้องจั ดทาแผนผังโครงสร้างองค์กรของระบบการกระจายผลิตภัณฑ์ยา และมีการระบุรายละเอียดของบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากร รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรของแต่ละฝุายอย่างชัดเจน
2.2.3 ต้องมีการเขียนใบอธิบายลักษณะงาน (Job Descriptions) ของบุคลากรหลัก และระบุอานาจหน้าที่ และอานาจการตัดสินใจให้
ชัดเจน
2.3 การกาหนดความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2.3.1 ผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยาต้องมอบหมายบุคคล ให้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตาม GDP อย่างชัดเจน อีกทั้งบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตาม GDP ควรมีความสามารถที่เหมาะสมและประสบการณ์ รวมทั้งความรู้และการฝึกอบรมในเรื่อง GDP
2.3.2 ผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยาต้องจัดให้มีบุคลากรที่ทาหน้าที่รับการติดต่อกับลูกค้านอกเวลาทาการ เช่น กรณีฉุกเฉิน หรือกรณีที่มีการ
เรียกเก็บคืนสินค้า
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2.3.3 ใบอธิบายลักษณะงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย (Designated responsible person) ต้องกาหนด อานาจการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
กับความรับผิดชอบของตน ผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยาต้องมอบอานาจการตัดสินใจ จัดหาทรัพยากรที่เพียงพอและความรับผิดชอบที่จาเป็นเพื่อให้
บรรลุในการปฏิบัติหน้าที่
2.3.4 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (Designated responsible person) ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มั่นใจว่า
ผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยาปฏิบัติตาม GDP และรับผิดชอบต่อสังคม
2.3.5 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (Designated responsible person) ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างน้อยดังนี้
ก. ทาให้มั่นใจว่าระบบคุณภาพถูกนาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ข. บริหารจัดการกระบวนงานต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว รวมถึงการจัดการให้บันทึกต่าง ๆ มีความถูกต้องและมีคุณภาพ
ค. ทาให้มั่นใจว่ามีการจัดทาโปรแกรมการฝึกอบรมบุคลากรก่อนเริ่มงานและการฝึกอบรมต่อเนื่องเป็นประจา
ง. ประสานงานและจัดการเกี่ยวกับการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ยาอย่างทันท่วงที
จ. ทาให้มั่นใจว่าคาร้องเรียนของลูกค้าได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ฉ. ทาให้มั่นใจว่า ผู้จัดส่ง และลูกค้า ได้รับการอนุมัติ
ช. อนุมัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการทาสัญญาจ้างและอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ GDP
ซ. ทาให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบตนเอง (self - inspections) เป็นประจาตามโปรแกรมที่กาหนดไว้ และมีการกาหนดมาตรการ
แก้ไขที่จาเป็น
ฌ. เก็บรักษาบันทึกต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ญ. ตัดสินใจในการจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาคืนจากลูกค้า ผลิ ตภัณฑ์ยาที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ยาที่เรียกเก็บคืน หรือ
ผลิตภัณฑ์ยาปลอม
ฎ. อนุมัติผลิตภัณฑ์ยาคืนจากลูกค้าที่ยังสามารถขายได้เพื่อเก็บเข้าคลังสินค้า
ฏ. ทาให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รับฟังความคิดเห็น
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2.4 การฝึกอบรม
2.4.1 ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการกระจายผลิตภัณฑ์ยาในเรื่อง GDP บุคลากรต้องมีความรู้
ความสามารถที่เพียงพอเหมาะสมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
2.4.2 บุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรมทั้งก่อนเริ่มงานและการฝึกอบรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของตนเป็นประจาตามเอกสาร
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และเป็นไปตามแผนการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (Designated responsible person) ต้องคงไว้ซึ่ง
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายผลิตภัณฑ์ยาโดยต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นประจา
2.4.3 ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรในหัวข้อที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ยาและการปูองกันผลิตภัณฑ์ยาปลอม
เข้ามาสู่ห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์
2.4.4 ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรที่ทางานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องจัดการเป็นพิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์ยาที่เป็นอันตราย สาร
กัมมันตรังสี ผลิตภัณฑ์ยาที่มีแนวโน้มจะนาไปใช้ในทางที่ผิด รวมทั้งยาเสพติดให้โทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และผลิตภัณฑ์ยาที่
ไวต่ออุณหภูมิ
2.4.5 ต้องจัดเก็บบันทึกการฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
2.5 สุขอนามัย
ต้องจัดทาเอกสารขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยส่วนบุคคลของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการกระจายผลิตภัณฑ์ยา
โดยมีรายละเอียดครอบคลุมถึงเรื่องสุขภาพ สุขอนามัย และการแต่งกาย
หมวดที่ 3 อาคารสถานที่และอุปกรณ์
3.1 หลักการ
ผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยาต้องจัดหาสถานที่และอุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดาเนินการจัดเก็บและกระจาย
ผลิตภัณฑ์ยาอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสถานที่ต้องสะอาด แห้ง และรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้
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3.2 อาคารสถานที่
3.2.1 อาคารสถานที่ต้องได้รับการออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถคงสภาวะการเก็บรักษาที่ต้องการ โครงสร้างแข็งแรง
เหมาะสม มีพื้นที่เพียงพอสาหรับการจัดเก็บและการปฏิบัติงาน มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เหมาะสม เพื่อให้การดาเนินงานทั้งหมด
สามารถทาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3.2.2 ในกรณีที่ผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยาไม่มีอาคารสถานที่เป็นของตนเองและมีการเช่าสถานที่เพื่อดาเนินการ จะต้องมีการทาสัญญาเป็น
ลายลักษณ์อักษร และอาคารสถานที่แห่งนั้นต้องได้รับการอนุญาตตามกฎหมาย
3.2.3 ต้องมีบริเวณแบ่งแยกสาหรับจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยา โดยมีปู ายแสดงชัดเจน และกาหนดผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบริเวณนี้ได้ ทั้งนี้
สามารถน าระบบการแบ่งแยกผลิตภัณฑ์ยารูป แบบอื่นที่มีความปลอดภัยเทียบเท่ามาใช้ทดแทนการแบ่งแยกทางกายภาพได้ เช่น ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และต้องตรวจสอบความถูกต้องของระบบดังกล่าวก่อนนามาใช้งานจริง
3.2.4 ผลิตภัณฑ์ยาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาดาเนินการ หรือถูกแยกออกจากคลังสินค้าสาหรับขาย ต้องถูกแยกออกมาอย่างชัดเจน
โดยการแบ่งแยกทางกายภาพหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวในแต่
ละพื้นที่
ผลิตภัณฑ์ยาปลอม ผลิตภัณฑ์ยาหมดอายุ ผลิตภัณฑ์ยาที่เรียกเก็บคืน ผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ผ่านข้อกาหนดและผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้
รับอนุญาตให้ขายในท้องตลาด ต้องถูกแบ่งแยกด้วยวิธีทางกายภาพเสมอ พร้อมบ่งชี้พื้นที่อย่างชัดเจน รวมถึงต้องจัดระดับการรักษาความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมสาหรับแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวจะไม่ถูกนากลับไปปะปนกับผลิตภัณฑ์ยาในคลังสินค้าสาหรับขาย
3.2.5 ผลิตภัณฑ์ยาที่กฎหมายกาหนดเงื่อนไขในการจัดเก็บ เช่น ยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท ต้องได้รับการจัดเก็บเป็นพิเศษตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ยานั้น
3.2.6 ต้องจัดเก็บสารกัมมันตรังสี หรือผลิตภัณฑ์ยาอันตรายอื่น ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิด (เช่น แก๊สที่
ใช้ทางการแพทย์ สารที่ติดไฟได้ง่าย ของเหลวและของแข็งไวไฟ) ในพื้นที่แยกเฉพาะที่มีมาตรการด้านความปลอดภัยและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.2.7 ท่าเทียบยานพาหนะรับส่งสินค้าเข้าออกต้องสามารถปูองกันผลิตภัณฑ์ยาจากสภาพอากาศได้ โดยต้องมีการแยกส่วนกันระหว่าง
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บริเวณรับ บริเวณส่ง และบริเวณเก็บสินค้า ต้องจัดทาเอกสารขั้นตอน
วิธีปฏิบัติในการควบคุมการรับส่งสินค้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับการตรวจสอบสินค้า ณ บริเวณรับสินค้า
3.2.8 ต้องมีการปูองกันการเข้าถึงพื้นที่ที่จากัดการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรุก ระบบควบคุมการเข้า
ออก ทั้งนี้ ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าสู่พื้นที่ได้ก็ต่อเมื่อเข้ามาพร้อมกับพนักงาน
ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
3.2.9 อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยาต้องสะอาด ปราศจากขยะและฝุุนผง ต้องมีการจัดทา
แผนการทาความสะอาด เอกสารขั้นตอนวิธีการทาความสะอาด และบันทึกการทาความสะอาดเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ การทาความสะอาด
ต้องไม่ทาให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ยา
3.2.10 อาคารสถานที่ต้องออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ให้สามารถปูองกันแมลง สัตว์กัดแทะ หรือสัตว์อื่นเข้ามาในอาคาร ต้องจัดให้มี
โปรแกรมการปูองกันสัตว์รบกวนดังกล่าว พร้อมบันทึกการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
3.2.11 ต้องแยกห้องน้า ห้องซักล้างและห้องพักผ่อนออกจากบริเวณจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยา ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามนาอาหาร เครื่องดื่ม และ
ยารักษาโรคส่วนตัวเข้ามาในบริเวณจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยา
3.3 การควบคุมอุณหภูมิและสภาวะแวดล้อม
3.3.1 ต้องมีเอกสารขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสาหรับการติดตามสภาวะแวดล้อมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยา โดย
ปัจจัยที่ต้องคานึงถึง ได้แก่ อุณหภูมิ แสง ความชื้น และความสะอาดของอาคารสถานที่
3.3.2 ต้องมีการศึกษาและจัดทาแผนผังอุณหภูมิ (Temperature mapping) ภายใต้สภาวะ
การจัดเก็บจริงของบริเวณจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยา ก่อนการใช้งาน
ต้องติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิตามผลการศึกษาแผนผังอุณหภูมิ เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องวัดอุณหภูมิถูกติดตั้งในจุดวิกฤต เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญในบริเวณจัดเก็บต้องทาการประเมินความเสี่ยงและศึกษาแผนผังอุณหภูมิของบริเวณจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยานั้นซ้า
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3.4 อุปกรณ์
3.4.1 อุปกรณ์ทั้งหมดที่มีผลต่อการเก็บรักษาและกระจายผลิตภัณฑ์ยาต้องได้รับการออกแบบ จัดเก็บ รักษา และทาความสะอาด ตาม
มาตรฐานที่เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายการใช้ และต้องมีแผนการบารุงรักษาสาหรับอุปกรณ์ที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงาน
3.4.2 ต้องทาการสอบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับควบคุมหรือติดตามสภาวะแวดล้อมของบริเวณ
ที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ยา โดยให้กาหนดช่วงเวลาในการสอบเทียบตามหลักการประเมินความเสี่ยง
3.4.3 การสอบเทียบอุปกรณ์ต้องสามารถสอบกลับไปยังมาตรฐานการวัดระดับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติหรือระดับสากลได้
ต้องมีระบบเตือนภัยที่เหมาะสม เพื่อแจ้งเตือนเมื่อเกิดการเบี่ยงเบนออกจากสภาวะ
การจัดเก็บที่กาหนดไว้ ระดับสัญญาณเตือนควรได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสมและควรมีการตรวจสอบ
สัญญาณเตือนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าสัญญาณเตือนยังคงทางานได้ดี
3.4.4 การซ่อมแซมอุปกรณ์ การบารุงรักษาและการสอบเทียบอุปกรณ์ควรดาเนินการในลักษณะ
ที่ไม่ทาให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพและความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ยา ในกรณีที่อุปกรณ์ทางานล้มเหลว
ต้องมีเอกสารขั้นตอนวิธีปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ยายังคงถูกรักษาไว้
3.4.5 ต้องจัดทาบันทึกการซ่อมแซม บารุงรักษา และสอบเทียบ สาหรับอุปกรณ์หลักที่สาคัญ เช่น ห้องเย็น อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือน
ระบบควบคุมการเข้าออกของบุคลากร ตู้เย็น เครื่องบันทึก อุณหภูมิและความชื้น ระบบอากาศ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่
ผลิตภัณฑ์ยา
3.5 ระบบคอมพิวเตอร์
3.5.1 ต้องทาการตรวจสอบความถูกต้องหรือการตรวจสอบยืนยันระบบคอมพิวเตอร์ก่อนนามา
ใช้งานว่าสามารถทางานได้ผลตามความต้องการอย่างถูกต้อง สม่าเสมอและสามารถทาซ้าได้
3.5.2 ต้องมีเอกสารคาอธิบายของระบบโดยละเอียดรวมถึงแผนผัง (ถ้ามี) และต้องมีการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่าง
สม่าเสมอ ทั้งนี้ ในเอกสารควรอธิบายถึงหลักการ วัตถุประสงค์ มาตรการรักษาความปลอดภัย ขอบเขตของระบบและคุณสมบัติหลัก วิธี การใช้
ระบบคอมพิวเตอร์และวิธีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ
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3.5.3 การเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลต้องทาโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
3.5.4 ข้อมูลควรได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยวิธีทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์และปูองกันการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตั้งใจหรือ
โดยไม่ได้รับอนุญาต ควรตรวจสอบการเข้าถึงของข้อมูลที่จัดเก็บอย่างสม่าเสมอ ควรมีการสารองข้อมูลเป็นประจา และแยกเก็บรักษาไว้ ณ
สถานที่อื่นที่ปลอดภัย อย่างน้อย 5 ปี
3.5.5 ต้องจัดทาเอกสารขั้นตอนวิธีปฏิบัติกรณีระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือล้มเหลว และให้รวมถึงการกู้คืนข้อมูลด้วย
3.6 การตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้อง
3.6.1 ต้องระบุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องตรวจรับรอง และ/หรือกระบวนการที่ต้องตรวจสอบความถูกต้อง โดยใช้แนวทางการประเมินความ
เสี่ยงมาพิจารณาขอบเขตของกิจกรรมการตรวจรับรอง และ/หรือการตรวจสอบความถูกต้อง เช่น การจัดเก็บ กระบวนการจ่ายสินค้าหรือการ
บรรจุ และการขนส่ง เพื่อให้มั่นใจ
ถึงความถูกต้องของกระบวนการติดตั้งและกระบวนการปฏิบัติงาน
3.6.2 ต้องตรวจรับรองอุปกรณ์ และ/หรือตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการก่อนเริ่มต้นใช้งาน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสาคัญ เช่น การซ่อมแซม หรือการบารุงรักษา
3.6.3 ต้องจัดทารายงานสรุปผลการตรวจสอบความถูกต้องและการตรวจรับรอง กรณีพบความเบี่ยงเบนจากขั้นตอนที่กาหนดไว้ให้
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมระบุความคิดเห็น และดาเนินการแก้ไขความเบี่ยงเบนและปูองกันการเกิดซ้าตามหลักการ CAPA ทั้งนี้
รายงานการตรวจสอบความถูกต้องและการตรวจรับรองต้องได้รับการอนุมัติจากบุคลากรที่เหมาะสม
หมวดที่ 4 ระบบเอกสาร
4.1 หลักการ
การดาเนินการด้านเอกสารที่ดีถือเป็นส่วนจาเป็นของระบบคุณภาพ เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะช่วยปูองกันข้อผิดพลาดจากการ
สื่อสารโดยวาจาและทาให้มีการติดตามการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระหว่างการกระจายผลิตภัณฑ์ยา ควรมีการทาบันทึก ณ เวลาที่ดาเนินการ
จริงทุกครั้ง
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4.2 ข้อกาหนดทั่วไป
4.2.1 ต้องจัดทาเอกสารที่ระบุวิธีการปฏิบัติงาน วิธีการใช้ ข้อตกลงหรือสัญญา บันทึกและข้อมูล
ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเอกสารนั้นต้องพร้อมใช้งานเสมอ
4.2.2 ต้องมีกระบวนการปกปูองข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน ผู้ร้องเรียน หรือบุคคลทั่วไป โดยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อ
ปูองกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
4.2.3 เอกสารต้องมีความครอบคลุมถึงกิจกรรมการกระจายผลิตภัณฑ์ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และไม่มีข้อผิดพลาด
4.2.4 เอกสารต้องได้รับการอนุมัติ ลงลายมือชื่อและวันที่โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องไม่เขียนเอกสารด้วยลายมือ หากจาเป็นให้เว้น
ช่องว่างสาหรับการลงบันทึกให้เพียงพอ
4.2.5 เอกสารที่มีการแก้ไข ต้องลงลายมือชื่อและวันที่กากับการแก้ไข โดยต้องให้อ่านข้อมูลเดิมได้ และบันทึกเหตุผลการแก้ไขไว้ด้วย
4.2.6 ต้องเก็บเอกสารไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด แต่อย่างน้อยต้องเก็บไว้ 5 ปี ข้อมูลที่เป็นส่วนตัวควรลบออกหรือไม่ระบุชื่อ
ทันทีที่ข้อมูลนั้นไม่จาเป็นกับกิจกรรมการกระจายผลิตภัณฑ์ยา
4.2.7 บุคลากรต้องสามารถเข้าถึงเอกสารที่จาเป็นในการทางานที่ได้รับมอบหมายได้
4.2.8 เอกสารต้องเป็นปัจจุบันและได้รับอนุมัติ โดยต้องมีข้อปฏิบัติ ดังนี้
- ต้องไม่มีข้อความที่คลุมเครือ โดยต้องระบุชื่อเรื่อง ชนิด และวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
- ต้องมีการทบทวนเอกสารอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เอกสารมีความเป็นปัจจุบัน
- ต้องจัดทาระบบควบคุมเอกสารเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร
- ต้องมีระบบดาเนินการเพื่อปูองกันไม่ให้มีการนาเอกสารที่ยกเลิกแล้วมาใช้
- ต้องนาเอกสารที่ถูกยกเลิกแล้วออกมาจากพื้นที่ทางานและบริเวณที่เก็บเอกสาร
4.2.9 การเก็บบันทึกข้อมูลต้องเก็บในรูปแบบใบแจ้งราคาซื้อ/ขายสินค้า ใบส่งมอบสินค้า หรือเก็บบันทึกในคอมพิวเตอร์ หรื อเก็บใน
รูปแบบอื่น ๆ ข้อมูลที่บันทึกต้องระบุวันที่ ชื่อของผลิตภัณฑ์ ปริมาณที่ได้รับหรือจัดหา ชื่อ -ที่อยู่ของผู้จัดส่ง และของลูกค้า หรือของผู้รับสินค้า
รุ่นการผลิต และวันหมดอายุตามที่กฎหมายกาหนด ถ้าบันทึกด้วยลายมือต้องเขียนให้ชัดเจน อ่านง่าย ด้วยปากกา
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หมวดที่ 5 การดาเนินการ
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5.1 หลักการ
ผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยาต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ไม่สูญหาย และปฏิบัติตามข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ต้องมี
มาตรการลดความเสี่ย งของการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์เข้าสู่ห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ยาทั้งหมดที่จาหน่ายใน
ท้องตลาดต้องได้รับอนุญาตโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ขั้นตอนหลักทั้งหมดที่อธิบายในหมวดนี้ ต้องอธิบายโดยละเอียดและมีการบันทึกตาม
ระบบคุณภาพ
5.2 การประเมินผู้จัดส่ง
5.2.1 ผู้กระจายผลิตภัณฑ์ต้องได้รับผลิตภัณฑ์จากผู้จัดส่ง ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
5.2.2 สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาจากผู้กระจายสินค้าหรือตัวแทนกระจายอื่นอีกที ต้องทาการทวนสอบว่าผู้กระจายดังกล่าวได้ปฏิบัติ
ตามหลักการของ GDP และได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
5.2.3 ต้องทาการประเมินและอนุมัติผู้จัดส่ง ก่อนการดาเนินการจัดซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยต้องจัดทาเป็นเอกสารขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และ
รายงานผลการดาเนินการดังกล่าว รวมถึงมีการตรวจสอบซ้าตามระยะเวลาที่กาหนดจากผลการประเมินความเสี่ยง
5.2.4 เมื่อมีการลงนามสัญญากับผู้จัดส่ง รายใหม่ ผู้กระจายผลิตภัณฑ์ต้องทาการตรวจสอบสถานะทางธุรกิจของผู้จั ดส่ง รายใหม่
เพื่อที่จะประเมินความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือของผู้จัดส่ง โดยให้พิจารณาหัวข้อต่อไปนี้
ก. ชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือ
ข. ข้อเสนอที่มีโอกาสเป็นผลิตภัณฑ์ยาปลอม
ค. การเสนอขายผลิตภัณฑ์ในปริมาณมาก ซึ่งโดยปกติผลิตภัณฑ์ยานั้นมีปริมาณจากัดในท้องตลาด
ง. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ยา
จ. ราคาผลิตภัณฑ์ยาอยู่นอกช่วงราคาปกติ
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5.3 การประเมินลูกค้า
5.3.1 ผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยาต้องมั่นใจว่าได้กระจายผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ที่ได้รับอนุญาต หรือมีสิทธิ์
ในการกระจายผลิตภัณฑ์ยาไปยังสาธารณชน หรือได้รับอนุญาตให้จัดซื้อผลิตภัณฑ์
5.3.2 ต้องมีการประเมินลูกค้าและตรวจสอบซ้าตามระยะเวลาที่กาหนด รวมถึงการร้องขอหลักฐานการได้รับอนุ ญาต และหลักฐาน
คุณสมบัติหรือสิทธิ์ตามกฎหมายของลูกค้า การทวนสอบสถานะการได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ของผู้อนุญาต
5.3.3 ผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยาต้องมีการติดตามการกระจายผลิตภัณฑ์ยาของตนเอง และมีการสืบสวนกรณีพบความผิดปกติของการขาย
ผลิตภัณฑ์ยาที่มีความเสี่ยงจะนาไปใช้ในทางที่ผิด เช่น ยาเสพติด
ให้โทษ และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทั้งนี้ การสืบสวนหาสาเหตุของรูปแบบการขายของผลิตภัณฑ์ยา ที่ผิดปกติ ต้องรายงานต่อ
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และต้องมีมาตรการจัดการเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
5.4 การรับผลิตภัณฑ์
5.4.1 กระบวนการรับสินค้าต้องทาให้มั่นใจว่า จานวนผลิตภัณฑ์ยาที่รับถูกต้อง ไม่เสียหายและมาจากผู้จัดส่ง ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
5.4.2 ผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องควบคุม จัดเก็บ หรือมีมาตรการความปลอดภัยเป็นพิเศษ ต้องได้รับการจัดการก่อน และต้องถูกนาไปจัดเก็บ
ในบริเวณที่เหมาะสมทันที
5.4.3 ผลิตภัณฑ์ยาต้องไม่ถูกย้ายไปบริเวณจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยาเพื่อขาย ก่อนได้รับอนุญาตให้ขายตามกระบวนการประกันคุณภาพที่
ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
5.4.4 หากมีข้อสงสัยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาปลอม ต้องทาการแยกผลิตภัณฑ์นั้นออกจากบริเวณจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยาเพื่อขาย และรายงาน
ต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบตามกฎหมาย
5.5 การจัดเก็บผลิตภัณฑ์
5.5.1 ต้องแยกการจั ดเก็บ ผลิ ตภัณฑ์ย าออกจากผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ และต้องปูองกันผลิ ตภัณฑ์ยาจากสภาวะแวดล้ อม เช่น
อุณหภูมิ แสงสว่าง ความชื้น และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ทั้งนี้ ต้องให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องเก็บในสภาวะเฉพาะ
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5.5.2 บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ยาต้องมีความสะอาดก่อนการจัดเก็บ หากมีการทาความสะอาด วิธีการทาความสะอาดนั้นต้องไม่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา
5.5.3 การปฏิบัติงานใดๆ ในบริเวณจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยาต้องมั่นใจว่ายังคงรักษาสภาวะการจัดเก็บได้อย่างเหมาะสม และมีระบบรักษา
ความปลอดภัย
5.5.4 ต้องนาระบบการจัดจ่ายหมุนเวียนตามอายุผลิตภัณฑ์ยาที่เหลือ (First Expired First Out: FEFO) คือ ผลิตภัณฑ์ยาที่จะสิ้นอายุ
ก่อนให้จ่ายออกก่อน มาใช้ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยา กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามระบบนี้ต้องระบุเหตุผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
5.5.5 ต้องจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยาด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อปูองกันการหก แตก ปนเปื้อน และปะปน ต้องไม่วางผลิตภัณฑ์ยาบนพื้น
โดยตรง ยกเว้นผลิตภัณฑ์ยาที่ถูกออกแบบให้วางบนพื้นได้ เช่น ถังบรรจุแก๊ส
ทางการแพทย์ (Medicinal gas cylinders)
5.5.6 ต้องนาผลิตภัณฑ์ยาที่ใกล้หมดอายุออกจากบริเวณจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยาเพื่อขายทันที
5.5.7 การจัดทารายการผลิตภัณฑ์ยาคงคลังต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และจัดทาเอกสารรายงานต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ หากมี
ความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ยาคงคลังต้องทาการสืบสวนหาสาเหตุและ
แจ้งหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ (ถ้าจาเป็น)
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5.6 การทาลายผลิตภัณฑ์
5.6.1 ผลิตภัณฑ์ยารอทาลายควรมีการบ่งชี้ที่เหมาะสม แยกออกจากผลิตภัณฑ์ยาอื่น และมีการจัดการตามเอกสารวิธีปฏิบัติที่กาหนด
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
5.6.2 การดาเนินการทาลายผลิตภัณฑ์ยา ต้องสอดคล้องกับข้อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การจัดการ การขนส่ง และการทาลายของผลิตภัณฑ์ยานั้น
5.6.3 ต้องเก็บรักษาบันทึกการทาลายผลิตภัณฑ์ยาไว้ตามระยะเวลาที่กาหนด
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5.7 การจ่ายผลิตภัณฑ์
ต้องมีกระบวนการควบคุมการจ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยาที่จ่ายออกไปนั้นถูกต้อง และผลิตภัณฑ์ยาที่จ่ายออกไปต้องไม่
หมดอายุ
5.8 การจัดส่งผลิตภัณฑ์
การจัดส่ งผลิ ตภัณฑ์ยาต้องมีเอกสาร (เช่น ใบส่งสิ นค้า รายการจัดส่ง) ที่ระบุวันที่ ชื่อและรูปแบบของผลิ ตภัณฑ์ รุ่นการผลิ ต วัน
หมดอายุตามที่กฎหมายกาหนด ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จัดส่ง ชื่อและที่อยู่ของตัวแทนจาหน่าย ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ เลขที่ขนส่ง และสภาวะการ
จัดเก็บ รวมทั้งต้องจัดให้มีบันทึก และจัดเก็บบันทึกดังกล่าวไว้เพื่อให้ทราบตาแหน่งที่อยู่ของผลิตภัณฑ์ยาว่าถูกส่งไปที่ใด
5.9 การนาเข้า และการส่งออก
5.9.1 กิจกรรมการนาเข้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงการจัดการสินค้าในเขตปลอดอากร (Free zone) ต้องดาเนินการตาม
กฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานสากล การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาผ่านผู้นาเข้าต้องมีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อปูองกันไม่ให้มีการนาผลิตภัณฑ์ยา
ที่ไม่ได้รับอนุญาตและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อการส่งออก เข้ามาจาหน่ายในประเทศ
5.9.2 ต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยาที่นาเข้ามาจากต่างประเทศหรือที่ส่งออกไปยังประเทศอื่น ได้รับสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดาเนินการได้
โดยต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศ
หมวดที่ 6 ข้อร้องเรียน การคืนผลิตภัณฑ์ ยาปลอม และการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
6.1 หลักการ
ข้อร้องเรียน การคืนผลิตภัณฑ์ยา ยาปลอม และการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา ต้องมีการบันทึกและจัดการอย่างรอบคอบตามวิธีการปฏิบัติ
ที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร บันทึกต้องมีการจัดทาไว้พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับคืนต้องถูกประเมินและได้รับอนุมัติก่อนนากลับมาจาหน่ายโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องจัดทาเอกสารบันทึกการ
จัดการข้อร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ยาคืนจากลูกค้า ยาปลอม และการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ยาทุกอย่าง โดยการบันทึกต้องทาโดยผู้มีอานาจที่มี
ความรู้ความสามารถ ต้องมีข้อกาหนดที่มีความสอดคล้องกันทุกภาคส่วนในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ยา เพื่อที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในการจัดการกับยา
ปลอม
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6.2 ข้อร้องเรียน
6.2.1 ต้องบันทึกรายละเอียดข้อร้องเรียนตามที่ลูกค้าได้ร้องเรียนมา โดยต้องแยกความแตกต่างของข้อร้องเรียนว่าเป็นข้อร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา หรือเป็นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระจายผลิตภัณฑ์ยา
กรณีมีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา และข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ยาที่อาจจะเกิดขึ้น ต้องแจ้งให้ผู้ผลิต และ/
หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาทราบโดยทันที กรณีมีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระจายยา ต้องทาการสืบสวนหาสาเหตุของข้อร้องเรียนนั้นอย่ าง
ละเอียด
6.2.2 หากพบหรือสงสัยว่ามีข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา ต้องพิจารณาขยายการสืบสวนหาสาเหตุไปยังรุ่นการผลิตอื่นด้วย
6.2.3 ต้องแต่งตั้งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการกับข้อร้องเรียน
6.2.4 หลังจากสืบสวนหาสาเหตุและการประเมินข้อร้องเรียนเสร็จสิ้น กรณีจาเป็น ต้องมีมาตรการติดตามข้อร้องเรียน (รวมถึง CAPA)
และอาจแจ้งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ
6.3 การคืนผลิตภัณฑ์
6.3.1 ต้องจัดทาวิธีปฏิบัติสาหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ยาที่รับคืน และมีกระบวนการประเมิน
ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ยา ข้อกาหนดการจัดเก็บ และระยะเวลาการจัดส่ง ทั้งนี้ต้องจัดการผลิตภัณฑ์ยาที่รับคืน ตามที่กาหนด
ไว้ในกฎหมายและตามข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน รวมถึงต้องเก็บรักษาบันทึกหรือรายการผลิตภัณฑ์ยาที่รับคืน
6.3.2 ผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับคืน สามารถเข้าคลังสินค้าเพื่อจาหน่ายได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
ก. ผลิตภัณฑ์ยาต้องบรรจุอยู่ในวัสดุบรรจุทุติยภูมิที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ถูกเปิด ไม่เสียหาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาต้องยังไม่
หมดอายุ และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาที่เรียกคืน
ข. ผลิ ตภัณฑ์ย าที่รั บคืน จากลู กค้าที่ไม่ใช่ผู้รับอนุญาตขายยาส่ ง หรือจากผู้ รับอนุญาตขายยา สามารถนากลับมาเก็บไว้ใน
คลังสินค้าเพื่อรอจาหน่ายได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดและยอมรับได้ เช่น ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์ยา
ค. ลูกค้าต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็ นว่า ผลิตภัณฑ์ยาที่ส่งคืนมีการขนส่ง จัดเก็บ และการจัดการที่เป็นไปตามข้อกาหนดของ
ผลิตภัณฑ์ยานั้น
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ง. ผลิตภัณฑ์ยาที่รับคืนต้องได้รับการพิจารณาและประเมินโดยบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งมีความสามารถและผ่านการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ อีกทั้ง ผู้กระจายต้องมีหลักฐานที่สมเหตุสมผลที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวมี
การจัดส่งให้แก่ลูกค้ารายนั้น เช่น สาเนาใบส่งสินค้า หรือเลขอ้างอิงจากใบกากับสินค้า รุ่นการผลิต วันสิ้นอายุ โดยหลักฐานดังกล่าวต้ องเป็นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ ต้องแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวไม่ใช่ยาปลอม
6.3.3 นอกจากนี้ สาหรับผลิตภัณฑ์ยาที่กาหนดสภาวะการจัดเก็บที่อุณหภูมิเฉพาะ การส่งคืน
เข้าคลังสินค้าเพื่อรอจาหน่ายสามารถดาเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวจัดเก็ บไว้
ภายใต้สภาวะการจัดเก็บที่ได้รับอนุมัติตลอดระยะเวลาที่จัดเก็บ และหากพบความเบี่ยงเบนใด ๆ จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อพิสูจน์
ความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ยา ทั้งนี้ หลักฐานที่ใช้ประกอบการประเมินจะต้องประกอบด้วย
ก. การขนส่งผลิตภัณฑ์ยาไปให้ลูกค้า
ข. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา
ค. การเปิดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับขนส่ง
ง. การนาผลิตภัณฑ์ยาที่ส่งคืนกลับเข้าบรรจุภัณฑ์
จ. การรวบรวม และการส่งคืนกลับไปยังผู้กระจาย
ฉ. บันทึกอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง
ช. การส่งคืนเพื่อนาไปจัดเก็บในสภาวะที่กาหนดของผลิตภัณฑ์ยานั้น
6.3.4 ผลิตภัณฑ์ยาที่รับคืนเข้าคลังสินค้าเพื่อรอจาหน่าย ต้องปฏิบัติตาม FEFO
6.3.5 ผลิตภัณฑ์ยาที่ถูกขโมยและได้คืนกลับมา ไม่สามารถนากลับไปเก็บไว้ในคลังสินค้าและจาหน่ายให้แก่ลูกค้าได้
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6.4 ยาปลอม
6.4.1 ต้องระงับการขายและการกระจายผลิตภัณฑ์ยาที่สงสัยว่าเป็นยาปลอมทันที
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6.4.2 ผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยา ต้องแจ้งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าของทะเบียนตารับยาทราบทันที เมื่อพบยาปลอม
หรือสงสัยว่าเป็นยาปลอม พร้อมทั้งปฏิบัติตามวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด ต้องมีวิธีการปฏิบัติเพื่อรับมือเหตุการณ์
ดังกล่าว พร้อมจัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดทั้งหมดของแหล่งที่มาและการสืบสวนหาสาเหตุ
6.4.3 กรณีพบยาปลอมในระบบห่วงโซ่ผลิต ภัณฑ์ยา จะต้องแยกออกจากผลิตภัณฑ์ยาอื่นทันที และจัดเก็บไว้ในบริเวณแยกต่างหาก
และต้องติดฉลากให้ชัดเจนว่าเป็นยาปลอม การดาเนินการในทุกกระบวนการที่เกี่ยวกับยาปลอม จะต้องจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร และ
จะต้องจัดเก็บบันทึกต่าง ๆ ไว้
6.4.4 เมื่อยืนยันได้ว่าเป็นยาปลอม ต้องมีการตัดสินใจอย่างเป็นทางการเพื่อนายาปลอมดังกล่าวออกจากท้องตลาด เพื่อให้มั่นใจว่ายา
ปลอมเหล่ านั้ นจะไม่กลั บเข้าสู่ ระบบห่ วงโซ่ผ ลิตภัณฑ์ยา รวมถึงตัวอย่างยาตามกฎหมาย ตัว อย่างยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า และการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการทาลายยาปลอม ทั้งนี้ การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
6.5 การเรียกคืนผลิตภัณฑ์
6.5.1 ต้องมีระบบเอกสารและวิธีปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถสอบกลับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับ และถูกกระจาย เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยาได้
6.5.2 ผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยาต้องแจ้งให้กับลูกค้าทุกรายทราบเกี่ยวกับระดับความเร่งด่วนในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา และรายละเอียด
ขั้นตอนการดาเนินการที่ชัดเจน
6.5.3 ต้องแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบทุกครั้งเมื่อมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา ในกรณีที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์
ยาดังกล่าวไปต่างประเทศ ต้องแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือหน่วยงานของรัฐในประเทศนั้น ๆ ทราบ
6.5.4 ต้องมีการประเมินประสิทธิผลของการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยาเป็นประจา (อย่างน้อยปีละครั้ง) 6.5.5 การด าเนิ น การเรี ย กคื น
ผลิตภัณฑ์ยาต้องสามารถดาเนินการได้ทันทีและตลอดเวลา
6.5.6 ผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยาต้องดาเนินการตามคาสั่งเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยาที่ออกโดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสมอ
6.5.7 ต้องบันทึกการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยาให้เป็นปัจจุบันเสมอ และบันทึกดังกล่าวต้องพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
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6.5.8 ผู้ที่รับผิดชอบการเรียกคืนต้องเข้าถึงบันทึกการกระจายผลิตภัณฑ์ยาได้ โดยต้องมีข้อมูลลูกค้าที่ระบุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/
โทรสาร (ทั้งในและนอกเวลาทาการ) รุ่นการผลิต และปริมาณ รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาที่มีการส่งออกและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาด้วย
6.5.9 ต้องจัดทาบันทึกความคืบหน้าในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา เพื่อใช้จัดทารายงานสรุปผลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา โดยต้องมีการ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างปริมาณที่จาหน่ายกับปริมาณที่เรียกคืนได้
หมวดที่ 7 การจ้างหน่วยงานภายนอก
7.1 หลักการ
กิจกรรมใด ๆ ที่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GDP แต่ให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดาเนินการ ต้องมีการกาหนด ตกลง และควบคุมอย่าง
ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด ซึ่งอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ยา โดยระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างต้องมีสัญญา เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ซึ่งระบุหน้าที่ของแต่ละฝุายอย่างชัดเจน
7.2 ผู้ว่าจ้าง
7.2.1 ผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ว่าจ้าง
7.2.2 ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของผู้รับจ้างในการทางานให้สาเร็จลุล่วงตามที่ต้องการ และสามารถปฏิบัติ
ตามหลักการของ GDP ได้ โดยต้องทาการตรวจสอบผู้รับจ้างก่อนเริ่มทาการจ้าง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ว่าจ้าง ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างต้อง
จัดทาข้อกาหนดและความถี่ของการตรวจสอบผู้รับจ้าง โดยอาศัยแนวทางการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมนั้น
7.2.3 ผู้ ว่าจ้ างต้องจั ดหาข้อมูล ทุก อย่ างที่จาเป็ นให้ แก่ผู้ รับจ้ างในการดาเนินการตามสั ญญาจ้ างอย่า งถูกต้องตามข้อกาหนดของ
ผลิตภัณฑ์ยาและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
7.3 ผู้รับจ้าง
7.3.1 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ดาเนินกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง โดยต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของ GDP
7.3.2 ผู้รับจ้างต้องมีอาคารสถานที่และอุปกรณ์ องค์ความรู้และประสบการณ์ มีวิธีปฏิบัติ และบุคลากรที่มีความสามารถที่เพียงพอใน
การดาเนินการตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย
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7.3.3 ผู้รับจ้างต้องไม่นางานที่ได้รับมอบหมายให้ทาตามสัญญาจ้าง ไปมอบหมายต่อให้บุคคลที่สาม ยกเว้นบุคคลที่สามจะได้รับการ
ประเมิน ตรวจสอบ และอนุมัติจากผู้ว่าจ้างเดิมก่อน ทั้งนี้ข้อตกลงที่ทาระหว่างผู้รับจ้างกับบุคคลที่สามต้องมีข้อมูลเหมือนกับที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับ
จ้างทาไว้แต่เดิม
7.3.4 ผู้รับจ้างต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ที่ส่งผลเสียต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาของผู้ว่าจ้าง
7.3.5 ผู้รับจ้างตามสัญญาต้องส่งข้อมูลใด ๆ ที่อาจมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาไปยังผู้ว่าจ้างตามข้อกาหนดของสัญญา
หมวดที่ 8 การตรวจสอบตนเอง
8.1 หลักการ
ต้องมีการตรวจสอบตนเองเพื่อติดตามการนาหลักเกณฑ์ GDP มาปฏิบัติ และเสนอมาตรการแก้ไขปรับปรุงที่จาเป็น
8.2 การตรวจสอบตนเอง
8.2.1 ต้องจัดทาแผนการตรวจสอบตนเองให้ครอบคลุมข้อกาหนดของหลักเกณฑ์ GDP ทั้งนี้
การตรวจสอบตนเองสามารถแบ่งเป็นหลายครั้ง ตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้ตามแผน
8.2.2 การตรวจสอบตนเองต้องทาอย่ างเป็นกลางและดาเนินการตามรายละเอียดที่กาหนดโดยผู้ ที่มีความรู้ความสามารถที่ได้รับ
มอบหมายจากองค์กร ซึ่งอาจทาโดยผู้ตรวจประเมินที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกก็ได้
8.2.3 ต้องจัดทาบันทึกการตรวจสอบตนเองทุกครั้ง พร้อมจัดทาเป็นรายงานผลการตรวจสอบตัวเองซึ่งประกอบด้วยข้อบกพร่องและ
ข้อสังเกตทั้งหมดที่พบระหว่างการตรวจ และต้องจัดทาสาเนารายงานผลการตรวจสอบให้กับฝุายบริหารและผู้เกี่ยวข้อง ในกรณีตรวจพบ
ข้อสังเกตที่ผิดปกติ และ/หรือพบข้อสังเกตใด ๆ จะต้องทาการค้นหาสาเหตุและจัดทา CAPA รวมทั้งการติดตามผล
หมวดที่ 9 การขนส่ง
9.1 หลักการ
9.1.1 การขนส่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องปูองกันมิให้ผลิตภัณฑ์ยาเสียหาย ถูกปลอมปน หรือโจรกรรม
และต้องทาให้มั่นใจว่าอุณหภูมิในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยาอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ตลอดการขนส่ง
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9.1.2 ผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยาต้องแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ยาไม่ได้สัมผัสกับสภาวะที่อาจส่งผลต่อคุณภาพและความน่าเชื่อถือของ
ผลิตภัณฑ์ยาในทุกวิธีการขนส่ง ทั้งนี้ต้องใช้การประเมินความเสี่ยงประกอบการพิจารณาวางแผนการขนส่ง
9.2 การขนส่ง
9.2.1 ต้องควบคุมสภาวะการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยาระหว่างการขนส่งให้เหมาะสม ตามสภาวะการเก็บรักษาที่ระบุบนฉลากของผลิตภัณฑ์
ยา และ/หรือข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
9.2.2 ต้องจัดทาเอกสารขั้นตอนวิธีปฏิบัติกรณีมีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้น ซึ่งต้องประกอบด้วยการรายงานไปยังผู้ ที่เกี่ยวข้อง การสืบสวน
หาสาเหตุ การดาเนินการแก้ไขและปูองกัน เป็นต้น
9.2.3 ผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยา ต้องทาให้มั่นใจว่า ยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแจกจ่าย จัดเก็บหรือจัดการผลิตภัณฑ์ยา มีความ
เหมาะสมกับการใช้งานและได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม เพื่อปูองกันไม่ ให้ผลิตภัณฑ์ยาอยู่ภายใต้สภาวะที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ยาและความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์
9.2.4 ต้องมีวิธีป ฏิบั ติเป็ น ลายลักษณ์อักษรส าหรับการใช้งานและการบารุงรักษายานพาหนะและอุปกรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการกระจายผลิตภัณฑ์ยา รวมทั้งข้อควรระวังในการทาความสะอาดและความปลอดภัย
9.2.5 ต้องมีการประเมินความเสี่ยงของเส้นทางการขนส่ง เพื่อกาหนดวิธีการ/รูปแบบของการขนส่งที่เหมาะสม โดยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ระหว่างการขนส่งภายในยานพาหนะ และ/หรือภาชนะบรรจุ ต้องได้รับการบารุงรักษาและสอบเทียบตามช่วงเวลาที่กาหนด
9.2.6 ต้องจัดให้มียานพาหนะและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดส่งเฉพาะผลิตภัณฑ์ยา แต่ถ้าไม่สามารถจัดหาได้ ต้องมีวิธีปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจ
ว่าคุณภาพและความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ยาจะไม่ได้รับผลกระทบ
9.2.7 ผลิตภัณฑ์ยาต้องถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุในใบส่งสินค้าเท่านั้น
9.2.8 ในกรณีที่จาเป็นต้องขนส่งฉุกเฉินนอกเวลาทาการ ต้องมีการแต่งตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบ และจัดทาวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์
อักษร
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9.2.9 ในกรณีที่ผู้ขนส่งเป็นบุคคลที่สาม สัญญาที่ทาไว้ต้องครอบคลุมตามข้อกาหนดในหมวดที่ 7 โดยผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยาต้องแจ้งผู้
ขนส่งถึงสภาวะในการขนส่งที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ยา
หากมีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยา ณ สถานที่พักผลิตภัณฑ์ยาชั่วคราวระหว่างการขนส่ง (Transportation hub) ต้องมีการตรวจ
ติดตามอุณหภูมิ ความสะอาด และมาตรการรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่การขนผลิตภัณฑ์ยาเข้า - ออก และการจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ยา
9.2.10 ต้องมีมาตรการเพื่อลดระยะเวลาในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยา ณ สถานที่พักผลิตภัณฑ์ยาชั่วคราวระหว่างการขนส่ง ในขณะที่รอ
การขนส่งขั้นต่อไป
9.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุภัณฑ์ และฉลาก
9.3.1 ต้องขนส่งผลิตภัณฑ์ยาในภาชนะบรรจุที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงสามารถปูองกันผลิตภัณฑ์ยาจาก
ปัจจัยภายนอก และการปนเปื้อนได้อย่างเหมาะสม
9.3.2 การเลือกบรรจุภัณฑ์และภาชนะบรรจุ ควรคานึงถึง
ก. ข้อกาหนดในการจัดเก็บและขนส่งของผลิตภัณฑ์ยา
ข. ความจุของภาชนะบรรจุ ซึ่งต้องสอดคล้องกับปริมาณของผลิตภัณฑ์ยาที่จะบรรจุ
ค. สภาพอากาศภายนอก
ง. ระยะเวลาสูงสุดที่ประมาณการไว้สาหรับการขนส่ง โดยรวมถึงระยะเวลาระหว่างพิธีการศุลกากรด้วย
จ. สถานะการตรวจรั บรองของบรรจุภัณฑ์และสถานะการตรวจสอบความถูกต้องของภาชนะบรรจุเพื่อการขนส่ ง (Shipping
Container)
9.3.3 ภาชนะบรรจุควรมีฉลากที่ให้ข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับสิ่งที่บรรจุอยู่ภายใน แหล่งที่มา ข้อกาหนดในการจัดการและการจัดเก็บ
รวมถึงข้อควรระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยาได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา
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9.4 ผลิตภัณฑ์ที่กาหนดสภาวะควบคุม
9.4.1 ผลิตภัณฑ์ยาที่กาหนดเงื่อนไขพิเศษในการขนส่ง เช่น ยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ผู้กระจายผลิตภัณฑ์
ยาต้องมีการรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงต้องมีวิธีการจัดการกรณีเกิดการโจรกรรมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร
9.4.2 ผลิ ตภัณฑ์ย าที่ป ระกอบด้ว ยตัว ยาที่มีฤทธิ์แรงและสารกัมมันตรังสี ต้องจัดเก็บและขนส่ งในภาชนะบรรจุและยานพาหนะ
ที่ปลอดภัย รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อตกลงสากล
9.4.3 ผลิตภัณฑ์ยาที่ไวต่ออุณหภูมิ ต้องขนส่งด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น บรรจุภัณฑ์เก็บรักษาอุณหภูมิ ภาชนะบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ยาและยานพาหนะที่ควบคุมอุณหภูมิได้
9.4.4 เมื่อมีการนายานพาหนะที่ควบคุมอุณหภูมิ ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง และต้องมีการสอบเทียบ
อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิที่ติดในยานพาหนะเป็นประจาตามช่วงเวลาที่กาหนด
ต้องทาการศึกษาและจัดทาแผนผังอุณหภูมิภายในตู้เก็บผลิตภัณฑ์ยาของยานพาหนะ โดยให้คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ตามฤดูกาลด้วย
9.4.5 ลูกค้าต้องได้รับข้อมูลที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ยาถูกเก็บรักษาตามอุณหภูมิที่กาหนดตลอดการขนส่ง (หากมีการร้องขอ)
9.4.6 ถ้ามีการนาวัสดุให้ความเย็น (Cool pack) มาใช้ในภาชนะบรรจุ จะต้องวางวัสดุให้ความเย็นในตาแหน่งที่ไม่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์
ยาโดยตรง และต้องมีการอบรมบุคลากรเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเตรียมภาชนะบรรจุและการนาวัสดุให้ความเย็นกลับมาใช้ใหม่
9.4.7 ต้องตรวจสอบวัสดุให้ความเย็นทุกครั้งก่อนนากลับมาใช้ใหม่ ถ้าพบว่ามีลักษณะชารุด เช่น ถุงมีรอยขาด จะต้องนาไปทิ้งทันที
และต้องมีการแยกเก็บระหว่างวัสดุให้ความเย็นแบบแช่แข็ง (Frozen ice pack) กับวัสดุให้ความเย็นแบบแช่เย็น (Chilled ice pack)
9.4.8 ต้องจัดทาวิธีปฏิบัติในการขนส่ งผลิตภัณฑ์ยาที่มีความไวต่ออุณหภูมิและวิธีการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ งตามการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
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