
 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน 

และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ  ตามกฎหมายว่าด้วยยา   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๕  ข้อ  ๖  (๙)  และ  (๑๐)  และข้อ  ๗  (๔)  ของกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  และข้อ  ๖  ข้อ  ๗  (๘)  (๙)  และ  (๑๐)  และข้อ  ๑๒  (๔)  ของกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิต  ขาย  นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  ออกตามความในพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และพระราชบัญญัติยา  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้  ให้ใช้บังคับกับ 
  ๑.๑ ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน  และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ผลิต 

ยาแผนปัจจุบัน  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
  ๑.๒ ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ  และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ผลิต 

ยาแผนโบราณ  ตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ของประกาศฉบับนี้  ตั้งแต่ 
   (๑) วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  สําหรับผู้ได้รับใบอนุญาตผลิต 

ยาแผนโบราณ  ตามความในประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  
และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ  ตามกฎหมายว่าด้วยยา  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

   (๒) วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  สําหรับผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ
และผู้ขออนุญาตผลิตยาแผนโบราณตามความในข้อ  ๗  และข้อ  ๘  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เร่ือง  การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ  ตามกฎหมายว่าด้วยยา  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
  ๒.๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  การกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน  สําหรับยาชีววัตถุ  ตามกฎหมายว่าด้วยยา  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
  ๒.๒ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  การกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์

และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน  ตามกฎหมายว่าด้วยยา  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
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ข้อ ๓ ให้ผู้ รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน  และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ผลิต 
ยาแผนปัจจุบัน  ต้องดําเนินการและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตยาที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  การกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ  ตามกฎหมายว่าด้วยยา  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
ลงวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๓  ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ  และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ  
ดังต่อไปน้ี  ต้องดําเนินการและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้อง  
ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันและแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ  
ตามกฎหมายว่าด้วยยา  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๑) ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณที่เป็นยารับประทานที่ผลิตยาในรูปแบบ  หรือใช้กรรมวิธีการผลิต  
ดังต่อไปนี้   

 (ก) ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม  (Film  Coated  Tablet)   
 (ข) ยาแคปซูลนิ่ม  (Soft  Capsule) 
 (ค) ยาเม็ดเคลือบน้ําตาล  (Sugar  Coated  Tablet) 
 (ง) ยาที่ใช้กรรมวิธีการผลิตแบบ  Spray  Dry  หรือ  แบบ  Freeze  Dry   
 (จ) ยาสกัดที่ใช้สารสกัดซึ่งไม่ใช่น้ําหรือแอลกอฮอล์   
 (ฉ) ยาที่ผลิตโดยใช้เภสัชเคมีภัณฑ์ชนิดที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด  

เป็นสารช่วยในกระบวนการผลิต   
(๒) ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณที่เป็นยารับประทาน  นอกจากที่กล่าวไว้ตาม  (๑)  และมีการผลิต

เป็นจํานวนมากโดยมีมูลค่าการผลิตต่อปีตั้งแต่  ๒๐  ล้านบาทข้ึนไป” 
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  วรรคแรก  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  การกําหนด

รายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ  ตามกฎหมายว่าด้วยยา  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
ลงวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๖  ในกรณีที่สถานที่ผลิตยาแผนโบราณมีการผลิตยาตามข้อ  ๓  ร่วมกับการผลิตยาตามข้อ  ๔  
หรือข้อ  ๕  ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ  และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ผลิตยาแผนโบราณน้ัน
ต้องดําเนินการและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาในส่วนที่เก่ียวข้อง  ตามที่ระบุไว้ใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต 
ยาแผนปัจจุบันและแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ  ตามกฎหมายว่าด้วยยา  
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา 
 
ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารในการผลิตยา
แผนปัจจุบันและแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ประกอบด้วย 
             
นิยามศัพท์            
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ส่วนที ่๑        
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ส่วนที ่๒        
ภาคผนวก         

ภาคผนวก ๑  การผลติยาปราศจากเชื้อ         
ภาคผนวก ๒  การผลติผลติภัณฑ์ยาชีววัตถสุําหรับใชใ้นมนุษย์    
ภาคผนวก ๓  การผลติเภสัชภัณฑ์รังสี         
ภาคผนวก ๔  การผลติผลติภัณฑ์ยาสัตว์ที่ไม่ใช่ยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน      
ภาคผนวก ๕  การผลติผลติภัณฑ์กระตุ้นภูมคุ้ิมกันสําหรับสัตว ์     
ภาคผนวก ๖  การผลติผลติภัณฑ์ยาจากพืชสมุนไพร        
ภาคผนวก ๗  การสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ       
ภาคผนวก ๘  การผลติยานํ้า ครีม และข้ีผึ้ง         
ภาคผนวก ๙  การผลติยาเตรียมแอโรโซลสําหรับสูดดมแบบกําหนดขนาดใช ้     
ภาคผนวก ๑๐ ระบบทีใ่ช้คอมพิวเตอร์         
ภาคผนวก ๑๑ การใช้รังสีชนิดก่อไอออน (Ionising radiation) ในการผลิตผลติภัณฑ์ยา    
ภาคผนวก ๑๒ การผลติผลิตภัณฑ์ยาวิจัย         
ภาคผนวก ๑๓ การผลติผลิตภัณฑ์ยาที่เตรียมจากโลหิตหรือพลาสมามนุษย์     
ภาคผนวก ๑๔ การตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกตอ้ง      
ภาคผนวก ๑๕ การปล่อยผ่านแบบพาราเมตริก        
ภาคผนวก ๑๖ ตัวอย่างอ้างองิและตัวอย่างเก็บกัน        

 

 

 



 
 

นิยามศัพท ์
 

แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการผลิต 
ยาแผนปัจจุบัน และแก้ไขเพิม่เติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต 

ยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 



๑ 
 

นิยามศัพท์ 
 

ขีดจํากัดปฏิบัติการ (Action limit) หมายความว่า เกณฑ์หรือขอบเขตที่กําหนดขึ้น ซึ่งถ้าอยู่
นอกเหนือจากเกณฑ์น้ี จะต้องได้รับการติดตามและปฏิบัติการแก้ไขโดยทันที 

แอร์ล็อค (Air lock) หมายความว่า บริเวณปิดสนิทที่มีประตู ๒ ทางหรือมากกว่า ซึ่งก้ันกลางอยู่
ระหว่างห้องหรือบริเวณที่มีระดับความสะอาดแตกต่างกัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการควบคุมการไหลของอากาศ
ระหว่างห้องหรือบริเวณเหล่าน้ีเมื่อมีการเปิดประตู แอร์ล็อคน้ีจะออกแบบและใช้สําหรับเป็นทางเข้า-ออกของ
คนและสิ่งของ 

ขีดจํากัดเตือน (Alert limit) หมายความว่า เกณฑ์หรือขอบเขตท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือเป็นการเตือนถึง
แนวโน้มที่ค่าแสดงความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะปกติ ซึ่งไม่จําเป็นต้องปฏิบัติการแก้ไข แต่ต้องมีการสืบสวน
ติดตามหาสาเหตุ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (Authorised person) หมายความว่า บุคคลผู้ที่มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคนิค และมีประสบการณ์ ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร ทั้งน้ี ให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยา 

รุ่นผลิต หรือครั้งที่รับ/ผลิต (Batch or lot) หมายความว่า ปริมาณที่กําหนดแน่นอนของวัตถุต้ังต้น 
วัสดุการบรรจุ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตในหน่ึงกระบวนการหรือกระบวนการที่ต่อเน่ืองกัน ดังน้ัน จึงคาดว่าจะมี
ความสมํ่าเสมอกัน 

 หมายเหตุ : เพ่ือให้บางขั้นตอนในการผลิตสมบูรณ์ อาจจําเป็นต้องแบ่งรุ่นผลิตเป็นรุ่นย่อย ซึ่งต่อมา 
จะนํามารวมเข้าด้วยกันเป็นรุ่นเดียวกัน ที่มีความสมํ่าเสมอในขั้นสุดท้าย หรือกรณีของการผลิตแบบต่อเน่ือง 
การกําหนดรุ่นผลิตจะเป็นส่วนหน่ึงของการผลิตที่กําหนดขึ้นโดยมีคุณลักษณะที่สม่ําเสมอกัน 

สําหรับการควบคุมผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป รุ่นผลิตของผลิตภัณฑ์ยาจะประกอบด้วยทุกหน่วยของเภสัชภัณฑ์
ที่ผลิตจากวัตถุดิบต้ังต้นที่เหมือนกัน และผ่านขั้นตอนกระบวนการผลิตเดียวกัน หรือผ่านการทําให้ปราศจากเช้ือ
ครั้งเดียวกัน ในกรณีของกระบวนการผลิตแบบต่อเน่ือง ผลิตภัณฑ์ทุกหน่วยที่ผลิตในช่วงระยะเวลาที่กําหนด
จะถือเป็นรุ่นเดียวกัน 

หมายเลขรุ่นผลิต หรือหมายเลขครั้งที่รับ/ผลิต (Batch number or lot number) หมายความว่า 
หมายเลขหรือตัวอักษร หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ซึ่งเป็นการช้ีบ่งเฉพาะถึงรุ่นหรือครั้งที่รับ / ผลิต ได้อย่างชัดเจน 

เครื่องเพาะชีวมวล (Biogenerator) หมายความว่า ระบบกักเก็บ เช่น ถังหมัก ที่นําสารชีววัตถุ
พร้อมกับวัสดุอ่ืนเข้าไปเพ่ือให้สารชีววัตถุเพ่ิมจํานวน หรือเพ่ือผลิตสารอ่ืนโดยการทําปฏิกิริยากับวัตถุอ่ืน 
เครื่องเพาะชีวมวลทั่วไปจะติดต้ังกับอุปกรณ์สําหรับกํากับดูแล ควบคุม เช่ือมต่อ เติม หรือนําวัตถุออกจากถัง 

สารชีววัตถุ (Biological agents) หมายความว่า จุลินทรีย์ รวมถึงจุลินทรีย์จากพันธุวิศวกรรม 
เซลล์เพาะเลี้ยง และเอนโดพาราไซท์ (endoparasites) ทั้งที่ก่อและไม่ก่อให้เกิดโรค 

ผลิตภัณฑ์รอบรรจุ (Bulk product) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน
อย่างสมบูรณ์ แต่ยังไม่รวมถึงการบรรจุใส่ภาชนะสุดท้าย 
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การสอบเทียบ (Calibration) หมายความว่า การดําเนินการซึ่งกําหนดขึ้นภายใต้สภาวะที่กําหนด 
เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่ได้จากเคร่ืองวัด หรือระบบการวัดกับค่ามาตรฐานอ้างอิง 

ธนาคารเซลล ์(Cell bank)  
ระบบธนาคารเซลล์ (Cell bank system) หมายความว่า ระบบที่มีการผลิตหลายรุ่นผลิตภัณฑ์อย่าง

ต่อเน่ืองโดยเพาะเลี้ยงเซลล์ที่มาจากธนาคารเซลล์แม่บท (ผ่านการตรวจสอบลักษณะอย่างสมบูรณ์ในเอกลักษณ์
และปราศจากการปนเป้ือน) ภาชนะบรรจุจํานวนมากจากธนาคารเซลล์แม่บทถูกนํามาใช้เตรียมธนาคารเซลล์
ที่ใช้งาน ต้องตรวจสอบความถูกต้องของธนาคารเซลล์แม่บทสําหรับระดับการผ่านหรือจํานวนประชากรทวีคูณ
ที่เกินกว่าที่ได้จากการผลิตที่ทําประจํา 

ธนาคารเซลล์แม่บท (Master cell bank) หมายความว่า การเพาะเลี้ยงเซลล์ที่มีการตรวจสอบ
ลักษณะอย่างสมบูรณ์ที่แจกจ่ายในภาชนะบรรจุในการปฏิบัติงานเพียงครั้งเดียว และผ่านกระบวนการที่มั่นใจ
ในความสมํ่าเสมอและเก็บรักษาที่มั่นใจในความคงตัว ปกติเก็บรักษาที่อุณหภูมิ –๗๐ องศาเซลเซียส หรือตํ่ากว่า 

ธนาคารเซลล์ที่ใช้งาน (Working cell bank) หมายความว่า การเพาะเลี้ยงเซลล์ที่มาจากธนาคารเซลล์
แม่บท และมีวัตถุประสงค์นํามาใช้เพ่ือการผลิตเซลล์เพาะเล้ียง ปกติเก็บรักษาที่อุณหภูมิ –๗๐ องศาเซลเซียส 
หรือตํ่ากว่า 

การเพาะเลี้ยงเซลล์ (Cell culture) หมายความว่า ผลที่ได้จากการเจริญเติบโตของเซลล์ภายนอก
ร่างกายที่ถูกแยกออกมาจากสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ 

บริเวณสะอาด (Clean area) หมายความว่า บริเวณที่มีการควบคุมการปนเปื้อนของอนุภาคและ
จุลินทรีย์ในสภาวะแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด การก่อสร้างและการใช้งานจะต้องทําในลักษณะที่ลดสิ่งปนเป้ือน
ที่จะนําเข้าไปที่จะเกิดขึ้น หรือที่ถูกกักอยู่ในบริเวณน้ัน 

หมายเหตุ :   ระดับความแตกต่างในการควบคุมสิ่งแวดล้อมระบุอยู่ใน Supplementary Guidelines 
for the Manufacture of Sterile Medicinal Products 

บริเวณสะอาด/กักเก็บ (Clean/ Contained area) หมายความว่า บริเวณที่สร้างขึ้นและใช้งาน  
ในลักษณะเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งเป็นบริเวณสะอาดและบริเวณกักเก็บในเวลาเดียวกัน 

การกักเก็บ (Containment) หมายความว่า การจํากัดสารชีววัตถุหรือสารอ่ืนภายในบริเวณกําหนด 
การกักเก็บปฐมภูมิ (Primary containment) หมายความว่า ระบบการกักเก็บซึ่งป้องกันการเล็ดลอด

ของสารชีววัตถุเข้าสู่สภาพแวดล้อมที่ปฏิบัติงาน ด้วยการใช้ภาชนะปิดหรือตู้ชีวนิรภัยร่วมกับมีวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย  

การกักเก็บทุติยภูมิ (Secondary containment) หมายความว่า ระบบการกักเก็บที่ป้องกันการเล็ดลอด
ของสารชีววัตถุเข้าสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก หรือเข้าสู่พ้ืนที่ปฏิบัติงาน ด้วยการใช้ห้องจัดการอากาศที่ได้รับการ
ออกแบบมาเป็นพิเศษ มีระบบแอร์ล็อค และ/หรือเคร่ืองมือทําให้ปราศจากเช้ือบริเวณทางออกของวัตถุร่วมกับ
มีวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ในหลายกรณี อาจนํามาเพ่ิมเติมเพ่ือประสิทธิผลของการกักเก็บปฐมภูมิ 

บริเวณกักเก็บ (Contained area) หมายความว่า บริเวณที่สร้างขึ้นและติดต้ังระบบอากาศ และ
การกรองอากาศที่เหมาะสม และใช้งานในลักษณะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันสภาวะแวดล้อม 
ภายนอกจากการปนเป้ือนโดยสารชีววัตถุจากภายในบริเวณน้ัน 
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บริเวณควบคุม (Controlled area) หมายความว่า บริเวณที่สร้างขึ้นและใช้งานในลักษณะเพ่ือให้มี
การควบคุมการนําเอาสิ่งปนเป้ือนเข้าไป โดยอากาศที่ให้เข้าไปที่เหมาะสมควรอยู่ในระดับ ดี (D) โดยประมาณ 
และควบคุมการปล่อยจุลินทรีย์ที่มีชีวิตออกมา ระดับการควบคุมจะขึ้นกับชนิดของจุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการ 
อย่างน้อยที่สุดบริเวณน้ีจะต้องทําให้มีความดันในห้องตํ่ากว่าสภาวะแวดล้อมภายนอกที่อยู่ติดกัน และให้มี
ประสิทธิภาพในการกําจัดสิ่งปนเป้ือน แม้มีปริมาณเล็กน้อยในอากาศ 

ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ (Computerised system) หมายความว่า ระบบที่รวมถึงการป้อนข้อมูล
เข้าไป กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์และการให้ข้อมูลออกมาเพ่ือใช้สําหรับการรายงาน หรือการควบคุมแบบ
อัตโนมัติ 

การปนเปื้อนข้าม (Cross contamination) หมายความว่า การปนเป้ือนของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ 
ด้วยวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืน 

พืชสมุนไพร  (Crude plant (vegetable drug)) หมายความว่า พืชทางยาหรือส่วนของพืชชนิด
สดหรือแห้ง 

ภาชนะแช่แข็ง (Cryogenic vessel) หมายความว่า ภาชนะที่ออกแบบเพ่ือเก็บก๊าชเหลวที่อุณหภูมิ
ตํ่ามาก 

ถังทรงกระบอก (Cylinder) หมายความว่า ภาชนะที่ออกแบบเพ่ือเก็บก๊าชความดันสูง 

สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์แปลก (Exotic organism) หมายความว่า สารชีววัตถุซึ่งไม่มีโรคอยู่ในประเทศ
หรือพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ หรือมีโรคที่อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันหรือแผนการกําจัดที่ดําเนินการอยู่ในประเทศ
หรือพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์  

ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป (Finished product) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ยาที่ผ่านทุกขั้นตอนของการ
ดําเนินการผลิต รวมถึงการบรรจุใส่ภาชนะสุดท้าย 

ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร (Herbal medicinal products) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ยาที่ประกอบด้วย 
ตัวยาสําคัญที่เป็นวัตถุจากพืชเท่าน้ัน และ/หรือผลิตภัณฑ์ยาเตรียมยาจากพืช  

การติดเชื้อ (Infected) หมายความว่า การปนเป้ือนด้วยสารชีววัตถุที่ไม่พึงประสงค์ และทําให้เกิด
การกระจายของการติดเช้ือ 

การควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต (In-process control) หมายความว่า การตรวจสอบ
ระหว่างการดําเนินการผลิต เพ่ือตรวจติดตามและปรับกระบวนการหากจําเป็น เพ่ือให้แน่ใจว่าได้ผลิตภัณฑ์ 
ถูกต้องตรงตามข้อกําหนด การควบคุมสภาวะแวดล้อมหรือเคร่ืองมืออาจถือเป็นส่วนหน่ึงของการควบคุม
ระหว่างกระบวนการ 

ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต (Intermediate product) หมายความว่า วัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการ
บางส่วนแล้วซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการผลิตต่อไปอีก ก่อนที่จะได้เป็นผลิตภัณฑ์รอบรรจุ 

ก๊าซที่เป็นของเหลว (Liquifiable gases) หมายความว่า ก๊าชที่ยังเป็นของเหลวในกระบอกขณะบรรจุ
ภายใต้อุณหภูมิและความดันปกติ 

เครื่องมือเติมก๊าชหลายถัง (Manifold) หมายความว่า เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบให้สามารถ
เติมก๊าชที่มาจากแหล่งเดียวกันลงในภาชนะบรรจุมากกว่าหน่ึงถังได้พร้อมกัน 
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 การผลิต (Manufacture) หมายความว่า การดําเนินการทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อวัตถุดิบ 
วัสดุการบรรจุและผลิตภัณฑ์ การดําเนินการผลิต การควบคุมคุณภาพ การปล่อยผ่าน การจัดเก็บ และการ
จัดส่งผลิตภัณฑ์ยา และการควบคุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ผลิต (Manufacturer) หมายความว่า ผู้รับอนุญาตผลิตยา ตามกฎหมายว่าด้วยยา 

มีเดียฟิลล์ (Media fill) หมายความว่า วิธีการประเมินกระบวนการปราศจากเช้ือ โดยใช้อาหาร
เพาะเช้ือ ซึ่งเป็นคําที่มีความหมายเดียวกับ Simulated product fills, broth trials, broth fills ฯลฯ 

พืชทางยา (Medicinal plant) หมายความว่า พืชทั้งหมดหรือบางส่วนที่นํามาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ทางยา 

ผลิตภัณฑ์ยา (Medicinal products) หมายความว่า ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 

การบรรจุ (Packaging) หมายความว่า การดําเนินการทุกอย่าง ต้ังแต่การนําผลิตภัณฑ์รอบรรจุมา
บรรจุใส่ภาชนะบรรจุปฐมภูมิและติดฉลาก จนได้เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

หมายเหตุ : การบรรจุยาปราศจากเช้ือลงในภาชนะบรรจุปฐมภูมิ ไม่ถือเป็นส่วนของการบรรจุ แต่ถือว่า
เป็นส่วนของกระบวนการผลิต  

วัสดุการบรรจุ (Packaging material) หมายความว่า วัสดุที่ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ยา อาจเป็น
ชนิดปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ขึ้นกับว่ามีการสัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์หรือไม่ แต่ไม่รวมถึงวัสดุการบรรจุ
ภายนอกท่ีใช้ในการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง 

วิธีการปฏิบัติ (Procedures) หมายความว่า คําอธิบายของการดําเนินการที่จะต้องปฏิบัติตาม     
ข้อควรระวังและมาตรการที่เก่ียวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ยาโดยทางตรงหรือทางอ้อม เป็นเอกสารที่แสดง
วิธีการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น การทําความสะอาด การแต่งกาย การควบคุมสภาวะแวดล้อม การสุ่มตัวอย่าง 
การทดสอบ การใช้เครื่องมือ 

การดําเนินการผลิต (Production) หมายความว่า การดําเนินการทุกอย่างที่เก่ียวข้องในการเตรียม
ผลิตภัณฑ์ยา เริ่มจากการรับวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ ผ่านไปยังกระบวนการผลิต และการบรรจุจนเสร็จสมบูรณ์
ได้เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

การตรวจรับรอง (Qualification) หมายความว่า การพิสูจน์และจัดทําเอกสารเพ่ือยืนยันว่า
เครื่องมือต่าง ๆ มีการทํางานอย่างถูกต้องและได้ผลตามที่คาดหวัง  คําว่า การตรวจสอบความถูกต้อง บางกรณี  
มีความหมายครอบคลุมถึงการตรวจรับรองไว้ด้วย 

การควบคมุคุณภาพ (Quality control) หมายความว่า ส่วนหน่ึงของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต 
ซึ่งเก่ียวข้องกับการสุ่มตัวอย่าง ข้อกําหนด และการทดสอบ มีการทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนภายในองค์กร  
ในการดําเนินการด้านเอกสาร และวิธีการปฏิบัติในการปล่อยผ่าน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการปล่อยผ่านวัตถุดิบ 
วัสดุการบรรจุเพ่ือนําไปใช้ หรือไม่มีการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์เพ่ือจําหน่ายหรือจัดส่ง จนกว่าจะผ่านการตัดสินว่า 
มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ  

การกักกัน (Quarantine) หมายความว่า สถานะของวัตถุดิบหรือวัสดุการบรรจุ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต 
ผลิตภัณฑ์รอบรรจุ หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่ถูกจัดแยกไว้ต่างหากโดยวิธีการทางกายภาพ หรือวิธีการอ่ืนที่มี
ประสิทธิภาพ ในระหว่างรอการตัดสินเพ่ือการปล่อยผ่านหรือไม่ผ่าน 
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เภสัชภัณฑ์รังสี (Radiopharmaceutical) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ยาพร้อมใช้ที่มีนิวไคลด์
กัมมันตรังสี (ไอโซโทปกัมมันตภาพรังสี) หน่ึงชนิดหรือมากกว่าหน่ึงชนิดที่นํามาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ทางยา  

การตรวจสอบความสอดคล้องของปริมาณ (Reconciliation) หมายความว่า การเปรียบเทียบ
ระหว่างปริมาณของผลิตภัณฑ์ตามทฤษฎีกับที่ผลิตได้จริง หรือปริมาณของวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุตามทฤษฎี
กับที่ใช้ไปจริงว่าอยู่ในช่วงการแปรผันปกติที่ยอมรับได้ 

บันทึก (Record) หมายความว่า เอกสารที่แสดงประวัติของผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น รวมถึงการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์น้ัน และข้อมูลทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

การนํากลับมาใช้ใหม่ (Recovery) หมายความว่า การนําทั้งหมดหรือบางส่วนของรุ่นของผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านมา ที่มีคุณภาพตามข้อกําหนดมาผสมรวมในรุ่นอ่ืนของผลิตภัณฑ์เดียวกันในขั้นตอนที่กําหนดของการผลิต 

การทําซํ้าด้วยกระบวนการเดิม (Reprocessing) หมายความว่า การนําผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต
หรือผลิตภัณฑ์รอบรรจุหรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปของรุ่นหรือครั้งที่ผลิตที่มีคุณภาพไม่ตรงตามข้อกําหนดใน
ขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง มาทําซ้ําด้วยกระบวนการเดิมที่ระบุไว้ในทะเบียนตํารับเพ่ือให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

การคืนผลิตภัณฑ์ (Return) หมายความว่า การคืนผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีข้อบกพร่องในเรื่อง
คุณภาพกลับคืนมายังผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่าย 

รุ่นพนัธุเ์ชื้อ (Seed lot)  
ระบบรุ่นพันธ์ุเช้ือ (Seed lot system) หมายความว่า ระบบที่รุ่นผลิตผลิตภัณฑ์หลายรุ่นได้มาจากรุ่นพันธ์ุ

เช้ือแม่บทเดียวกันในระดับการผ่านที่กําหนด สําหรับการผลิตที่ทําเป็นประจํา รุ่นพันธ์ุเช้ือที่ใช้งานถูกเตรียมขึ้น
จากรุ่นพันธ์ุเช้ือแม่บท ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ได้จากรุ่นพันธ์ุเช้ือที่ใช้งาน และไม่มีจํานวนการผ่านจากรุ่นพันธ์ุ
เช้ือแม่บทมากกว่าวัคซีนที่ได้ถูกแสดงให้เห็นในการทดลองทางคลินิกแล้วว่าเป็นที่พอใจในแง่ความปลอดภัย 
และประสิทธิผล ต้องบันทึกแหล่งกําเนิดและประวัติการผ่านของรุ่นพันธ์ุเช้ือแม่บทและรุ่นพันธ์ุเช้ือที่ใช้งาน 

รุ่นพันธ์ุเช้ือแม่บท (Master seed lot) หมายความว่า การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ที่แจกจ่ายจากแหล่งเดียว
ลงสู่ภาชนะบรรจุย่อย ๆ ในการดําเนินงานเพียงคร้ังเดียวในลักษณะเพื่อความมั่นใจในความสม่ําเสมอ เพ่ือ
ป้องกันการปนเป้ือน และเพ่ือให้มั่นใจในความคงตัว รุ่นพันธ์ุเช้ือแม่บทที่อยู่ในรูปของเหลวถูกเก็บรักษาที่
อุณหภูมิตํ่ากว่า –๗๐ องศาเซลเซียส แต่รุ่นพันธ์ุเช้ือแม่บทที่อยู่ในรูปผงเยือกแห้งถูกเก็บรักษาในอุณหภูมิที่
มั่นใจในความคงตัว 

รุ่นพันธ์ุเช้ือที่ใช้งาน (Working seed lot) หมายความว่า การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ที่ได้จากรุ่นพันธ์ุเช้ือ
แม่บทเพ่ือนํามาใช้ในการผลิต รุ่นพันธ์ุเช้ือที่ใช้งานอยู่ในภาชนะที่แจกจ่ายหรือเก็บรักษาตามที่มีคําอธิบายใน
รุ่นพันธ์ุเช้ือแม่บท  

ข้อกําหนด (Specification) หมายความว่า เอกสารที่แสดงรายละเอียดความต้องการของผลิตภัณฑ์ 
หรือวัตถุดิบ หรือวัสดุการบรรจุที่ใช้หรือได้ระหว่างการผลิต มีความถูกต้องตรงกับที่กําหนดไว้ ข้อกําหนดนี้จะใช้
เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ 

วัตถุต้ังต้น (Starting material) หมายความว่า สารที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยา แต่ไม่รวมถึงวัสดุ
การบรรจุ 
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ความปราศจากเช้ือ (Sterility) หมายความว่า การไม่มีจุลินทรีย์ที่มีชีวิต เง่ือนไขในการทดสอบ
ความปราศจากเช้ือเป็นไปตามที่ระบุในตํารายา วิธีการปฏิบัติและข้อควรระวังที่ใช้จะต้องให้ได้ผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูปที่พบจุลินทรีย์ที่มีชีวิตไม่เกินกว่าหน่ึงใน ๑๐๖ หน่วย ตามทฤษฎี 

การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) หมายความว่า การพิสูจน์และจัดทําเอกสารเพ่ือยืนยันว่า
วิธีการปฏิบัติ กระบวนการ เคร่ืองมือ วัตถุ กิจกรรม หรือระบบ จะได้ผลตามที่คาดหวัง และเป็นไปตาม
หลักการของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา (ดูหัวข้อ การตรวจรับรอง ประกอบ)  
 

อน่ึง หากปรากฏว่ามีคําศัพท์เดียวกันที่บัญญัติไว้ในส่วนที่ ๒ หรือภาคผนวกด้วย ให้ยึดถือนิยามศัพท์
ที่บัญญัติไว้ในส่วนที่ ๒ หรือภาคผนวกน้ันเป็นหลัก  



 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา 
ส่วนที่ ๑ 

 

แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการผลิต 
ยาแผนปัจจุบัน และแก้ไขเพิม่เติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต 

ยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



 

หมวด ๑ 
การบริหารจัดการคุณภาพ 

 
หลักการ 

ผู้รับอนุญาตผลิตต้องทําการผลิตผลิตภัณฑ์ยาเพ่ือให้มีความมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีความ
เหมาะสมสําหรับจุดมุ่งหมายในการใช้ มีความถูกต้องตรงตามข้อกําหนดของทะเบียนตํารับยา และไม่เกิดความเสี่ยง
ต่อผู้บริโภคอันเน่ืองมาจากผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ประสิทธิผล หรือความปลอดภัยไม่เพียงพอ การบรรลุ
วัตถุประสงค์คุณภาพเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งต้องการการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นจาก
บุคลากรทุกฝ่ายในทุกระดับขององค์กร รวมถึงผู้ส่งมอบและผู้จัดจําหน่ายเพ่ือให้วัตถุประสงค์คุณภาพประสบ
ความสําเร็จอย่างน่าเช่ือถือ ระบบของการประกันคุณภาพรวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา และการ
ควบคุมคุณภาพต้องมีการออกแบบให้มีรายละเอียดครบถ้วน ครอบคลุมอย่างเข้าใจและนําไปปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง มีการกําหนดไว้เป็นเอกสารอย่างครบถ้วนและมีการตรวจติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการ
ประกันคุณภาพทุกส่วนควรมีทรัพยากรเพียงพอและมีบุคลากรที่มีความสามารถ มีอาคารสถานที่ เครื่องมือ 
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงความรับผิดชอบทางกฎหมายสําหรับผู้รับอนุญาตผลิต 
และสําหรับผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

หลักการพ้ืนฐานของการประกันคุณภาพ หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต และการควบคุมคุณภาพจะ
มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ในหมวดน้ีได้อธิบายไว้เพ่ือเน้นถึงความสัมพันธ์และความสําคัญต่อการดําเนินการผลิต
และการควบคุมของผลิตภัณฑ์ยา 

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ส่วนที่ ๑ น้ีแล้ว ให้ปฏิบัติตาม
ภาคผนวกที่เก่ียวข้องด้วย 

 
การประกันคุณภาพ 
 ข้อ ๑ การประกันคุณภาพเป็นแนวคิดที่ครอบคลุมทุกอย่างที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็น
ผลรวมของการบริหารจัดการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยามีคุณภาพตามท่ีกําหนดสําหรับ
จุดมุ่งหมายในการใช้ ดังน้ันการประกันคุณภาพจึงเป็นการรวมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาและปัจจัยอ่ืน
ไว้ด้วยกัน 

ผู้รับอนุญาตผลิตต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ยา
ดังน้ี 

๑.๑ ผลิตภัณฑ์ยามีการออกแบบและพัฒนาโดยคํานึงถึงข้อกําหนดของหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการผลิตยา และหลักเกณฑ์และวิธีการในห้องปฏิบัติการ 

๑.๒ การดําเนินการผลิตและการควบคุมมีการกําหนดให้ชัดเจนโดยนําเอาหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการผลิตยามาใช้ 

๑.๓ กําหนดความรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้ชัดเจน 

๑.๔ มีการจัดการผลิต การจัดหา การใช้วัตถุต้ังต้นและวัสดุการบรรจุอย่างถูกต้อง 
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๑.๕ มีการควบคุมที่จําเป็นของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต มีการควบคุมระหว่างการผลิต และ    
มีการตรวจสอบความถูกต้อง 

๑.๖ ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปผ่านกระบวนการผลิตและตรวจสอบอย่างถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติที่
กําหนดไว้ 

๑.๗ ผลิตภัณฑ์ยาจะนําไปจําหน่ายหรือส่งมอบไม่ได้ถ้ายังไม่ผ่านการรับรองจากผู้ที่ได้รับ
มอบหมายว่ารุ่นผลิตน้ันมีการผลิตและควบคุมอย่างถูกต้องตามทะเบียนตํารับยาและกฎเกณฑ์อ่ืนที่เก่ียวข้อง
กับการผลิต การควบคุม และการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ยา 

๑.๘ มีการจัดการที่ดีเพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยามีการจัดเก็บ การจัดส่ง และการจัดการที่
ต่อเน่ือง เพ่ือให้มีคุณภาพตลอดอายุการใช้ 

๑.๙ มีวิธีการปฏิบัติสําหรับการตรวจสอบตนเองและการตรวจติดตามคุณภาพซึ่งทําเป็น
ประจํา เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิบัติตามระบบประกันคุณภาพ 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา 

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาเป็นส่วนของการประกันคุณภาพ ซึ่งทําให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์
ผ่านขั้นตอนการผลิตและได้รับการควบคุมอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มีคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับจุดมุ่งหมายการใช้ 
และตรงตามทะเบียนตํารับยาหรือข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาเก่ียวข้องกับการดําเนินการผลิตและการควบคุมคุณภาพ 
ข้อกําหนดพ้ืนฐานของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยามีดังน้ี 

๒.๑ มีการกําหนดกระบวนการผลิตทั้งหมดอย่างชัดเจน มีการทบทวนอย่างเป็นระบบโดย
พิจารณาจากข้อมูลและประสบการณ์ที่ผ่านมา และแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาให้มี
คุณภาพตามท่ีกําหนด และถูกต้องตามข้อกําหนดอย่างสมํ่าเสมอ 

๒.๒ มีการตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนวิกฤตของกระบวนการผลิตและเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการอย่างมีนัยสําคัญ 

๒.๓ จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอย่างเพียงพอ ประกอบด้วย 

(๑) บุคลากรที่มีคุณสมบัติและผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม 

(๒) สถานที่และเน้ือที่อย่างเพียงพอ 

(๓) เครื่องมือและการบริการที่เหมาะสม 

(๔) วัตถุ ภาชนะบรรจุ และฉลากถูกต้อง 

(๕) วิธีการปฏิบัติและคําแนะนําที่ผ่านการรับรอง 

(๖) การจัดเก็บและการขนย้ายที่เหมาะสม 

๒.๔ มีคําแนะนําและวิธีการปฏิบัติซึ่งเขียนโดยใช้ภาษาที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจได้ง่าย ไม่คลุมเครือ และ
มีความจําเพาะใช้ได้กับสิ่งอํานวยความสะดวกที่มี 
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๒.๕ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

๒.๖ มีการบันทึกระหว่างการผลิตเพ่ือแสดงให้เห็นว่าทุกขั้นตอนที่กําหนดในวิธีการปฏิบัติและ
คําแนะนําที่ระบุไว้ได้มีการปฏิบัติจริง และปริมาณกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ในกรณีที่มี
ความเบ่ียงเบนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องบันทึกและสืบสวนหาสาเหตุ 

๒.๗ บันทึกการผลิตและบันทึกการจําหน่ายต้องสามารถสอบกลับได้ถึงประวัติที่สมบูรณ์ของรุ่น
ผลิตน้ัน ต้องเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่เข้าใจได้และสามารถนําออกมาใช้ได้ 

๒.๘ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ ต้องให้มีความเสี่ยงต่อคุณภาพน้อยที่สุด 

๒.๙ มีระบบการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์จากการขายหรือการส่งมอบ 

๒.๑๐ มีระบบการตรวจสอบข้อร้องเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด การสืบสวนหาสาเหตุ
ของผลิตภัณฑ์ที่มีความบกพร่องด้านคุณภาพ และมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่มีความ
บกพร่อง และมาตรการในการป้องกันการเกิดซ้ํา 
 
การควบคุมคุณภาพ 

ข้อ ๓ การควบคุมคุณภาพเป็นส่วนของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาซึ่งเก่ียวข้องกับการสุ่มตัวอย่าง 
ข้อกําหนด และการทดสอบ มีการทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนภายในองค์กร ในการดําเนินการด้านเอกสารและ
วิธีการปฏิบัติในการปล่อยผ่าน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการปล่อยผ่านวัตถุหรือวัสดุการบรรจุเพ่ือนําไปใช้ หรือไม่
มีการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์เพ่ือจําหน่ายหรือจัดส่ง จนกว่าจะผ่านการตัดสินว่ามีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ   

ข้อกําหนดพ้ืนฐานของการควบคุมคุณภาพ ได้แก่ 

๓.๑ มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการฝึกอบรม และมีวิธีการปฏิบัติที่
ผ่านการรับรองสําหรับการสุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบและการทดสอบวัตถุต้ังต้น วัสดุการบรรจุ ผลิตภัณฑ์
ระหว่างผลิตผลิตภัณฑ์รอบรรจุ ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป และการตรวจติดตามสภาวะแวดล้อมตามความเหมาะสม
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา 

๓.๒ การสุ่มตัวอย่างวัตถุต้ังต้น วัสดุการบรรจุ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต ผลิตภัณฑ์รอบรรจุ และ
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ต้องปฏิบัติโดยผู้ปฏิบัติงานและด้วยวิธีการที่ผ่านการรับรองจากฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

๓.๓ มีการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการทดสอบ 

๓.๔ มีการบันทึกเพ่ือแสดงให้เห็นว่า วิธีการปฏิบัติในการสุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบและการทดสอบ 
ได้มีการปฏิบัติจริงตามที่กําหนด หากเกิดความเบ่ียงเบนใดๆ ต้องมีการบันทึกและสืบสวน 

๓.๕ ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปมีปริมาณสารออกฤทธ์ิถูกต้อง และมีคุณภาพตรงตามทะเบียนตํารับยา  
มีความบริสุทธ์ิตามข้อกําหนดบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมและปิดฉลากที่ถูกต้อง 

๓.๖ มีการบันทึกผลของการตรวจสอบและการทดสอบวัตถุ วัสดุการบรรจุ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต
ผลิตภัณฑ์รอบรรจุ และผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป พร้อมทั้งนําไปประเมินเปรียบเทียบกับข้อกําหนด การประเมิน
ผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยการทบทวนและการประเมินการดําเนินการด้านเอกสารของการผลิต รวมถึงการประเมิน
ความเบ่ียงเบนจากวิธีการปฏิบัติที่กําหนดไว้ 
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๓.๗ ไม่มีการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์รุ่นใดเพ่ือจําหน่ายหรือส่งมอบก่อนได้รับการรับรองโดย
หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพหรือผู้มีหน้าที่ในการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปว่าผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องตรง
ตามทะเบียนตํารับยา 

๓.๘ มีการเก็บรักษาตัวอย่างวัตถุต้ังต้นและผลิตภัณฑ์ไว้อ้างอิงในจํานวนที่เพียงพอ เพ่ือการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในอนาคตหากจําเป็น และต้องเก็บรักษาในภาชนะบรรจุที่ส่งออกจําหน่าย นอกจากเป็นกรณี
ของการผลิตในภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ 
 
การทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ข้อ ๔ มีการทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนตํารับไว้ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยา
สําหรับส่งออกด้วย โดยให้ทําเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอหรือหมุนเวียนกันทําวัตถุประสงค์ในการทบทวนจะต้อง
ครอบคลุมเร่ืองความสมํ่าเสมอของกระบวนการผลิตและการควบคุม ความเหมาะสมของข้อกําหนดที่ใช้ใน
ปัจจุบันสําหรับวัตถุต้ังต้นและผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป เพ่ือพิจารณาแนวโน้มและเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการให้ดีย่ิงขึ้นการทบทวนเหล่าน้ีต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นประจําทุกปี โดยดูจากผลการ
ทบทวนครั้งก่อนประกอบด้วย และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  

๔.๑ การทบทวนเกี่ยวกับวัตถุต้ังต้นและวัสดุการบรรจุที่ใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะใน
กรณีของวัตถุต้ังต้นและวัสดุการบรรจุที่มาจากแหล่งใหม่ 

๔.๒ การทบทวนเก่ียวกับผลของการควบคุมระหว่างกระบวนการในส่วนที่เป็นจุดวิกฤตและ
ผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป 

๔.๓ การทบทวนเกี่ยวกับทุกรุ่นผลิตที่พบว่าไม่ผ่านข้อกําหนดและการสืบสวนหาสาเหตุ 

๔.๔ การทบทวนเกี่ยวกับทุกความเบ่ียงเบน หรือการไม่สอดคล้องตามข้อกําหนดที่มีนัยสําคัญ 
การสืบสวนหาสาเหตุ ประสิทธิผลของปฏิบัติการแก้ไข และปฏิบัติการป้องกัน  

๔.๕ การทบทวนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับกระบวนการหรือวิธีวิเคราะห์ 

๔.๖ การทบทวนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของการย่ืนคําขออนุญาต การอนุญาต การปฏิเสธ
เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนตํารับยา รวมถึงเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนตํารับยาสําหรับประเทศที่ ๓ 
ในกรณีของการส่งออก  

๔.๗ การทบทวนเกี่ยวกับผลของการตรวจติดตามความคงสภาพ และแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ 

๔.๘ การทบทวนเก่ียวกับการคืนผลิตภัณฑ์ยาทั้งหมด ข้อร้องเรียน และการเรียกเก็บยาคืนที่
เก่ียวข้องกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสืบสวนหาสาเหตุทันที 

๔.๙ การทบทวนความเพียงพอของปฏิบัติการแก้ไขของกระบวนการหรืออุปกรณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า 

๔.๑๐ กรณีของยาที่ขึ้นทะเบียนตํารับใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปจากทะเบียนตํารับต้อง
ทําการทบทวนเง่ือนไขหรือคํารับรองที่ได้ทําไว้เก่ียวกับการตรวจสอบภายหลังที่ผลิตภัณฑ์ยาออกสู่ตลาดแล้ว  

๔.๑๑ สถานะของการตรวจรับรองเคร่ืองมือและระบบสนับสนุนการผลิตที่เก่ียวข้อง เช่น 
ระบบอากาศระบบนํ้า ก๊าซอัด และอ่ืนๆ 
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๔.๑๒ การทบทวนเก่ียวกับข้อตกลงทางเทคนิค (Technical agreements) เพ่ือให้แน่ใจว่า  
มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

  ผู้รับอนุญาตผลิตต้องประเมินผลของการทบทวนน้ี และต้องนํามาประเมินว่า จะต้องมี
ปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน หรือการตรวจสอบความถูกต้องซ้ําด้วยหรือไม่ เหตุผลสําหรับปฏิบัติการแก้ไขน้ัน 
ต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษร ปฏิบัติการแก้ไขและปฏิบัติการป้องกันที่ตกลงกันไว้ ต้องแล้วเสร็จทันเวลาท่ี
กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีวิธีการปฏิบัติสําหรับการบริหารจัดการ ทั้งในเรื่องของการจัดการแบบต่อเน่ือง
และการทบทวนวิธีการแก้ไขเหล่าน้ัน รวมถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติดังกล่าวต้องได้รับการทวนสอบใน
ระหว่างการตรวจสอบตนเอง การทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์อาจแบ่งเป็นกลุ่มตามประเภทของผลิตภัณฑ์ เช่น 
ยารูปแบบของแข็ง ยารูปแบบของเหลว ผลิตภัณฑ์ปราศจากเช้ือ และอ่ืนๆ 

  ในกรณีที่เจ้าของทะเบียนตํารับยาไม่ใช่ผู้รับอนุญาตผลิต ต้องมีข้อตกลงทางเทคนิคระหว่าง
ฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องในการจัดทําการทบทวนคุณภาพ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
สําหรับการรับรองรุ่นผลิตสุดท้ายและเจ้าของทะเบียนตํารับยาต้องร่วมกันสร้างความมั่นใจว่ามีการทบทวน
คุณภาพในเวลาที่กําหนดและถูกต้อง 
  
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ 

ข้อ ๕ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพคือ กระบวนการท่ีเป็นระบบสําหรับการประเมิน การ
ควบคุม การสื่อสาร และการทบทวนความเส่ียงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา โดยสามารถนําไปประยุกต์ได้ทั้ง
การเตรียมการล่วงหน้าและการทบทวนย้อนหลัง 

ข้อ ๖ ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ  

๖.๑ การประเมินความเสี่ยงต่อคุณภาพต้องใช้พ้ืนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์
เก่ียวกับกระบวนการ และท้ายสุดต้องเช่ือมโยงไปสู่การคุ้มครองผู้ป่วย 

๖.๒ ระดับของการบริหารจัดการ ระเบียบแบบแผน และเอกสารของกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพต้องสัมพันธ์กับระดับของความเสี่ยง 

ตัวอย่างของกระบวนการต่าง ๆ และการประยุกต์การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ
อย่างน้อยสามารถหาได้จากภาคผนวก ๒๐ ของเอกสาร Guide to Good Manufacturing Practices for 
Medicinal Products PE009-12, issued date 1 October 2015 



๖ 
 

หมวด ๒ 

บุคลากร 
 
หลักการ 
 การจัดทําและรักษาระบบประกันคุณภาพให้คงอยู่ได้และการผลิตผลิตภัณฑ์ยาอย่างถูกต้องน้ันขึ้นอยู่
กับผู้ปฏิบัติงาน ดังน้ัน จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้รับอนุญาตผลิตที่ต้องจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ในจํานวนที่เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน โดยแต่ละคนต้องเข้าใจในภาระหน้าที่อย่างชัดเจนและมีการบันทึกไว้ 
บุคลากรทุกคนต้องตระหนักในหลักการของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตและได้รับการฝึกอบรมก่อน
ปฏิบัติงาน มีการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีคําแนะนําเรื่องสุขอนามัยที่เก่ียวข้องกับงานที่ทํา 

 
ข้อกําหนดท่ัวไป 

ข้อ ๑ ผู้รับอนุญาตผลิตต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและประสบการณ์ในจํานวนที่
เพียงพอ ภาระหน้าที่ที่มอบหมายให้แต่ละบุคคลต้องไม่มากเกินไปจนเกิดความเสี่ยงต่อคุณภาพ 

ข้อ ๒ ผู้รับอนุญาตผลิตต้องมีผังองค์กร บุคลากรที่มีตําแหน่งรับผิดชอบต้องมีการกําหนดภาระหน้าที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรในคําบรรยายลักษณะงาน (Job descriptions) และมีอํานาจหน้าที่เพียงพอในงานที่รับผิดชอบ 
อาจมีผู้ที่มีคุณสมบัติในระดับที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ     
ในการผลิตยาต้องไม่มีภาระหน้าที่ที่ซ้ําซ้อนหรือเกิดช่องว่างที่ไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ 
 
บุคลากรหลัก 

ข้อ ๓ บุคลากรหลักประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายผลิตและหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ ต้องเป็น
อิสระไม่ขึ้นต่อกัน หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพมีหน้าที่ปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป หากองค์กรใดที่หัวหน้า
ฝ่ายควบคุมคุณภาพมิได้รับผิดชอบปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป องค์กรต้องแต่งต้ังผู้มีหน้าที่ในการปล่อยผ่าน
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

ทั้งน้ี หัวหน้าฝ่ายผลิต หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ และผู้มีหน้าที่ในการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูป ต้องเป็นเภสัชกรที่มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และต้องเป็นตําแหน่งงานประจําเต็มเวลา 

ข้อ ๔ หัวหน้าฝ่ายผลิตโดยทั่วไปมีความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 

 ๔.๑ ให้ความมั่นใจว่ามีการผลิตผลิตภัณฑ์และจัดเก็บอย่างถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ในเอกสาร 
เพ่ือให้ได้คุณภาพตามท่ีกําหนด 

 ๔.๒ รับรองวิธีการปฏิบัติทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการผลิต และต้องมั่นใจว่ามีการ
นําไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 ๔.๓ ให้ความมั่นใจว่ามีการประเมินบันทึกการดําเนินการผลิตและลงลายมือช่ือโดยผู้ที่ได้รับ
มอบหมายก่อนส่งไปยังฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

 ๔.๔ ตรวจสอบการบํารุงรักษาสถานที่และเคร่ืองมือในฝ่ายผลิต 



๗ 
 

 ๔.๕ ให้ความมั่นใจว่ามีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเหมาะสม 

 ๔.๖ ให้ความม่ันใจว่าบุคลากรในฝ่ายผลิตผ่านการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานและมีการอบรม
อย่างต่อเน่ืองตามท่ีกําหนด โดยปรับใช้ให้เหมาะสมได้ตามความต้องการ 

ข้อ ๕ หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพโดยทั่วไปมีความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 

 ๕.๑ รับรองหรือไม่รับรองผลการตรวจสอบวัตถุต้ังต้น วัสดุการบรรจุ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต 
ผลิตภัณฑ์รอบรรจุ และผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

 ๕.๒ ประเมินบันทึกการผลิต 

 ๕.๓ ให้ความมั่นใจว่ามีการทดสอบทุกอย่างที่จําเป็น 

 ๕.๔ รับรองข้อกําหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีการทดสอบและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 

๕.๕ รับรองและตรวจติดตามผู้รับจ้างวิเคราะห์ตามสัญญาการจ้างวิเคราะห์ 

๕.๖ ตรวจสอบการบํารุงรักษาสถานที่และเคร่ืองมือในฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

๕.๗ ให้ความมั่นใจว่ามีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเหมาะสม 

๕.๘ ให้ความมั่นใจว่าบุคลากรในฝ่ายควบคุมคุณภาพผ่านการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานและ   
มีการอบรมอย่างต่อเน่ืองตามท่ีกําหนด โดยปรับใช้ให้เหมาะสมได้ตามความต้องการ  

ข้อ ๖ หัวหน้าฝ่ายผลิตและหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพมีความรับผิดชอบร่วมกันในงานที่เก่ียวข้องกับ
คุณภาพ ดังต่อไปน้ี 

๖.๑ อนุมัติวิธีการปฏิบัติและเอกสารอ่ืน รวมถึงการแก้ไข 

๖.๒ ตรวจติดตามและควบคุมสภาวะแวดล้อมในการผลิต 

๖.๓ สุขลักษณะของสถานที่ผลิต 

๖.๔ ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ 

๖.๕ การฝึกอบรม 

๖.๖ รับรองและตรวจติดตามผู้ส่งมอบวัตถุดิบวัสดุการบรรจุ 

๖.๗ รับรองและตรวจติดตามผู้รับจ้างผลิตตามสัญญาการจ้างผลิต 

๖.๘ กําหนดและตรวจติดตามสภาวะการเก็บรักษาวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ และผลิตภัณฑ์ 

๖.๙ เก็บรักษาบันทึก 

๖.๑๐ ตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อกําหนดของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา 

๖.๑๑ ตรวจสอบ สืบสวน และเก็บตัวอย่าง เพ่ือตรวจติดตามปัจจัยที่อาจมีผลต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ 

 

 



๘ 
 

การฝึกอบรม 
ข้อ ๗ ผู้รับอนุญาตผลิตต้องจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทุกคนที่มีหน้าที่เข้าไปในบริเวณการดําเนินการ

ผลิตหรือห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ และบุคลากรอ่ืนที่มีกิจกรรมซึ่งมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึง
พนักงานเทคนิค พนักงานซ่อมบํารุง และพนักงานทําความสะอาดด้วย 

ข้อ ๘ บุคลากรใหม่ต้องได้รับการฝึกอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ทั้งด้านทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ รวมท้ังต้องได้รับการฝึกอบรมในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต้องมีการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง และมีการ
ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติเป็นประจํา ต้องจัดให้มีกําหนดการฝึกอบรมท่ีผ่านการรับรองจากหัวหน้า
ฝ่ายผลิตหรือหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพแล้วแต่ความเหมาะสม และต้องเก็บรักษาบันทึกการฝึกอบรมไว้ 

ข้อ ๙ บุคลากรท่ีทํางานในบริเวณที่มีการปนเป้ือนซึ่งก่อให้เกิดอันตราย เช่น บริเวณสะอาด หรือ
บริเวณที่มีสารออกฤทธ์ิสูง สารที่เป็นพิษ สารท่ีทําให้เกิดการติดเช้ือหรือทําให้เกิดการแพ้ ต้องได้รับการ
ฝึกอบรมเฉพาะด้าน 

ข้อ ๑๐ ผู้เย่ียมชมหรือบุคลากรท่ีไม่ผ่านการฝึกอบรมต้องไม่เข้าไปในบริเวณการดําเนินการผลิตและ
บริเวณควบคุมคุณภาพ แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องให้ข้อมูลล่วงหน้าโดยเฉพาะเก่ียวกับสุขอนามัยส่วนบุคคล 
และคําแนะนําในการสวมใส่เครื่องแต่งกายในการป้องกันการปนเป้ือน และต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด 

ข้อ ๑๑ แนวคิดของการประกันคุณภาพและมาตรการทุกอย่างที่ส่งเสริมความเข้าใจและการนําไป
ปฏิบัติต้องให้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในระหว่างการฝึกอบรม 
 
สุขอนามัยส่วนบุคคล 

ข้อ ๑๒ ต้องจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับสุขอนามัยและปรับให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกัน
ภายในโรงงาน ซึ่งประกอบไปด้วยวิธีการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ หลักปฏิบัติด้านสุขอนามัย และการแต่งกาย
ของบุคลากร วิธีการปฏิบัติเหล่าน้ีทุกคนที่มีหน้าที่ที่ต้องเข้าไปในบริเวณดําเนินการผลิตและบริเวณควบคุมต้อง
เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด รายละเอียดเก่ียวกับสุขอนามัย ต้องได้รับการส่งเสริมโดยฝ่ายบริหาร และ
สนับสนุนให้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในระหว่างการฝึกอบรม 

ข้อ ๑๓ บุคลากรทุกคนต้องได้รับการตรวจสุขภาพก่อนรับเข้าทํางาน เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
อนุญาตผลิตในการจัดให้มีคําแนะนําเก่ียวกับสุขภาพที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ภายหลังจากได้รับการ
ตรวจสุขภาพคร้ังแรกแล้ว ต้องมีการตรวจซ้ําตามความจําเป็นให้เหมาะสมกับงานที่ทําและสุขภาพของบุคลากร  

ข้อ ๑๔ ต้องมีขั้นตอนที่ทําให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่มีโรคติดเช้ือหรือมีแผลเปิดบนผิวหนังของร่างกายจะไม่เก่ียวข้อง
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยา 

ข้อ ๑๕ ทุกคนที่เข้าไปในบริเวณการผลิตต้องสวมใส่เครื่องแต่งกายตามความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

ข้อ ๑๖ ห้ามรับประทานอาหาร ห้ามด่ืมเคร่ืองด่ืม ห้ามเคี้ยวของขบเคี้ยว ห้ามสูบบุหรี่ หรือเก็บอาหาร 
เครื่องด่ืม บุหรี่ หรือยาประจําตัวในบริเวณดําเนินการผลิตและบริเวณจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างผลิต ต้องไม่มี
การปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขอนามัยในบริเวณการผลิตหรือบริเวณอ่ืน ซึ่งสิ่งดังกล่าวอาจมีผลไม่พึงประสงค์ต่อ
ผลิตภัณฑ์ 



๙ 
 

ข้อ ๑๗ ห้ามผู้ปฏิบัติงานใช้มือสัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงส่วนของวัสดุการบรรจุปฐมภูมิ
และบริเวณของเครื่องมือที่มีการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์  

ข้อ ๑๘ บุคลากรต้องได้รับคําแนะนําการใช้สิ่งอํานวยความสะดวกในการล้างมือ 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีข้อกําหนดเฉพาะสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม เช่น การเตรียมยาปราศจากเช้ือ
ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดเฉพาะด้วย 
 
 



๑๐ 
 

หมวด ๓ 
อาคารสถานที่และเครื่องมือ 

 
หลักการ 
 อาคารสถานที่และเคร่ืองมือต้องอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม มีการออกแบบ สร้าง ดัดแปลง และ
บํารุงรักษาให้เหมาะสมกับการใช้งาน การวางผังและออกแบบต้องมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เกิดความเสี่ยงต่อความ
ผิดพลาดน้อยที่สุด การทําความสะอาดและบํารุงรักษาต้องทําได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ือหลีกเลี่ยงการปนเป้ือนข้าม 
การสะสมของฝุ่นละออง และสิ่งอ่ืนใดที่จะมีผลไม่พึงประสงค์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
 
อาคารสถานท่ี 
 ข้อกําหนดทั่วไป 
 ข้อ ๑ อาคารสถานที่ต้องต้ังอยู่ในสภาวะแวดล้อมซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับมาตรการอ่ืนในการปกป้อง
การผลิตแล้ว มีความเสี่ยงน้อยที่สุดที่จะเป็นสาเหตุในการปนเป้ือนของวัตถุและวัสดุการบรรจุ หรือผลิตภัณฑ์ 

ข้อ ๒ อาคารสถานที่ต้องมีการบํารุงรักษาอย่างระมัดระวัง การซ่อมแซมและการบํารุงรักษาต้องมั่นใจว่า
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต้องทําความสะอาดสถานที่และฆ่าเช้ือตามความเหมาะสม ตาม
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติที่เขียนไว้ 

 ข้อ ๓ ต้องมีแสงสว่าง อุณหภูมิ ความช้ืน และการระบายอากาศอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดผลอัน   
ไม่พึงประสงค์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลิตภัณฑ์ยาระหว่างการผลิตและการจัดเก็บ หรือมีผลต่อความแม่นยํา
ของเคร่ืองมือ 

 ข้อ ๔ อาคารสถานที่ต้องออกแบบ ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้แมลงและสัตว์อ่ืนเข้ามาได้ 

 ข้อ ๕ ต้องจัดให้มีขั้นตอนการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เข้าไปในบริเวณดําเนินการผลิต คลังสินค้า 
และบริเวณการควบคุมคุณภาพ รวมถึงต้องไม่เป็นทางเดินผ่านของบุคลากรที่ไม่ได้ทํางานในบริเวณน้ัน 

บริเวณการดําเนินการผลิต 
 ข้อ ๖ ยาที่มีอันตรายร้ายแรง เช่น ยาที่ทําให้เกิดการแพ้สูง ได้แก่กลุ่มเพนิซิลลินกลุ่มเซฟาโลสปอรินหรือ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Biological preparation) ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ที่มีชีวิต ผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะ ฮอร์โมน
ยาที่เป็นพิษต่อเซลล์ ยาที่ออกฤทธ์ิแรงตามการจัดประเภทโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาต้องแยก
พ้ืนที่เฉพาะที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบถ้วนสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดการปนเป้ือนข้าม (Cross contamination) ในบางกรณีผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีอาจยอมรับให้ผลิตในบริเวณการ
ผลิตเดียวกันกับการผลิตยาอื่นได้ ด้วยการใช้หลักการของการแยกเวลาผลิต (Campaign) และต้องจัดให้มี    
ข้อควรระวังเฉพาะที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องตามความเห็นชอบของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตสําหรับการผลิตสารที่เป็นพิษ เช่น สารฆ่าสัตว์รังควาน (Pesticides) สารฆ่าวัชพืช 
(Herbicides) ไม่อนุญาตให้ทําการผลิตในอาคารสถานที่เดียวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ยา 

 ข้อ ๗ ต้องวางผังอาคารสถานที่ให้การดําเนินการผลิตต่อเน่ืองไปตามลําดับของขั้นตอนการดําเนินการ 
และระดับความสะอาดที่กําหนด 



๑๑ 
 

 ข้อ ๘ ต้องมีพ้ืนที่เพียงพอในการทํางานและการจัดเก็บระหว่างกระบวนการเพ่ือให้มีการวางเคร่ืองมือ
และวัตถุต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบในตําแหน่งที่สมควร เพ่ือให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดต่อการปะปนระหว่าง
ผลิตภัณฑ์ยาต่างชนิดกันหรือส่วนประกอบต่างชนิดกัน รวมถึงเพ่ือหลีกเลี่ยงการปนเป้ือนข้าม และให้เกิดความเสี่ยง
น้อยที่สุดในการข้ามขั้นตอนหรือความผิดพลาดในข้ันตอนการผลิตหรือการควบคุม 

 ข้อ ๙ ในบริเวณที่วัตถุต้ังต้นและวัสดุการบรรจุปฐมภูมิ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือผลิตภัณฑ์รอบรรจุ
มีการสัมผัสกับสภาวะแวดล้อม พ้ืนผิวภายในสถานที่ (ผนัง พ้ืน และเพดาน) ต้องเรียบ ปราศจากรอยแตกร้าว 
หรือรอยต่อที่เช่ือมไม่สนิท รวมทั้งไม่ปล่อยอนุภาค ต้องทําความสะอาดได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ ในกรณี
จําเป็นต้องสามารถทําการฆ่าเช้ือได้ 

 ข้อ ๑๐ ท่อ หลอดไฟ จุดระบายอากาศ และงานบริการอ่ืน ต้องหลีกเลี่ยงการออกแบบและติดต้ังที่ทําให้
มีซอกมุมซึ่งทําความสะอาดได้ยาก หากเป็นไปได้การบํารุงรักษาต้องทําได้จากภายนอกบริเวณการผลิต 

 ข้อ ๑๑ ท่อระบายนํ้าให้มีขนาดเหมาะสม และมีที่ดักเพ่ือป้องกันการย้อนกลับ หากเป็นไปได้ต้องไม่เป็น
ทางระบายนํ้าที่เป็นระบบเปิด แต่ถ้าจําเป็น ต้องเป็นชนิดต้ืนเพ่ือให้ทําความสะอาดและฆ่าเช้ือได้ง่าย 
 ข้อ ๑๒ บริเวณการดําเนินการผลิตต้องมีการถ่ายเทอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการควบคุมอากาศ เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน และการกรองอากาศให้เหมาะสมท้ังต่อผลิตภัณฑ์ การดําเนินการ
ที่ทําอยู่ภายในบริเวณน้ัน และต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก 

 ข้อ ๑๓ การช่ังวัตถุต้ังต้นต้องทําในห้องช่ังซึ่งแยกต่างหากท่ีมีการออกแบบสําหรับการช่ังเป็นการเฉพาะ 

 ข้อ ๑๔ ในกระบวนการที่มีการเกิดฝุ่น เช่น ระหว่างสุ่มตัวอย่าง ช่ัง ผสม ดําเนินการผลิต และบรรจุผลิตภัณฑ์ 
ชนิดแห้ง ต้องให้ความสําคัญเป็นกรณีพิเศษเพ่ือหลีกเลี่ยงการปนเป้ือนข้ามและให้ทําความสะอาดได้ง่าย 

 ข้อ ๑๕ อาคารสถานที่สําหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ยา ต้องออกแบบและวางผังเพ่ือให้หลีกเลี่ยงการ
ปะปน หรือการปนเป้ือนข้าม 

ข้อ ๑๖ บริเวณการดําเนินการผลิตต้องมีแสงสว่างเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการควบคุมด้วย
สายตาในสายการผลิต 

 ข้อ ๑๗ การควบคุมระหว่างกระบวนการอาจทําภายในบริเวณการดําเนินการผลิตได้โดยมีเง่ือนไขว่า
ต้องไม่นําความเสี่ยงมาสู่การดําเนินการผลิต 

บริเวณจัดเก็บ 
 ข้อ ๑๘ บริเวณจัดเก็บต้องมีพ้ืนที่เพียงพอในการจัดเก็บวัตถุต้ังต้น วัสดุการบรรจุ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต 
ผลิตภัณฑ์รอบรรจุ ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ในสถานะกักกัน ปล่อยผ่านหรือไม่ผ่าน ผลิตภัณฑ์ส่งคืน หรือ
ผลิตภัณฑ์เรียกคืนได้อย่างเป็นระเบียบ 

 ข้อ ๑๙ บริเวณจัดเก็บต้องออกแบบหรือดัดแปลงให้อยู่ในสภาวะที่ดีสําหรับการจัดเก็บ โดยเฉพาะต้อง
สะอาดและแห้ง และรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในขีดจํากัดที่ยอมรับ โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องมีการจัดเก็บในสภาวะ
พิเศษ เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน ต้องจัดให้มีสถานที่พร้อมทั้งต้องมีการตรวจสอบและตรวจติดตาม 
 ข้อ ๒๐ บริเวณรับและส่งสินค้าต้องสามารถป้องกันสินค้าจากสภาพอากาศ บริเวณรับสินค้าต้อง
ออกแบบและติดต้ังอุปกรณ์ทําความสะอาดภาชนะบรรจุวัตถุและวัสดุการบรรจุที่ส่งเข้ามา ก่อนนําไปจัดเก็บ 



๑๒ 
 

 ข้อ ๒๑ สินค้าในสถานะกักกันให้จัดเก็บในบริเวณแยกต่างหาก บริเวณน้ีต้องบ่งช้ีให้ชัดเจน และผู้ที่
ได้รับมอบหมายเท่าน้ันที่สามารถเข้าสู่บริเวณน้ีได้ ระบบอ่ืนที่ใช้แทนการกักกันทางกายภาพต้องให้ระดับการ
ป้องกันที่เท่าเทียมกัน 

 ข้อ ๒๒ ต้องมีบริเวณแยกต่างหากสําหรับการสุ่มตัวอย่างวัตถุต้ังต้น ถ้าทําการสุ่มตัวอย่างในบริเวณ
จัดเก็บ ต้องทําโดยมีการป้องกันการปนเป้ือนและการปนเป้ือนข้าม 

 ข้อ ๒๓ ต้องมีบริเวณแยกต่างหากสําหรับการจัดเก็บวัตถุและวัสดุการบรรจุ หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่าน
ข้อกําหนด ผลิตภัณฑ์เรียกคืน หรือผลิตภัณฑ์ส่งคืน 

 ข้อ ๒๔ วัตถุหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธ์ิแรง ต้องจัดเก็บในบริเวณที่มีความปลอดภัยและมั่นคง 

 ข้อ ๒๕ วัสดุการบรรจุที่พิมพ์ข้อความแล้ว ต้องมีความถูกต้องตรงกันกับผลิตภัณฑ์ยา และเก็บรักษาใน
บริเวณที่มีการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา 

บริเวณควบคุมคุณภาพ 

 ข้อ ๒๖ ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพต้องแยกจากบริเวณการดําเนินการผลิต โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพชีววัตถุ จุลชีววิทยา และไอโซโทปกัมมันตรังสี ซึ่งแต่ละห้องต้องแยกจากกันด้วย 

 ข้อ ๒๗ ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการดําเนินการ มีพ้ืนที่เพียงพอที่จะ
ไม่ทําให้เกิดการปะปนและการปนเป้ือนข้าม มีบริเวณสําหรับจัดเก็บตัวอย่างและจัดเก็บบันทึกได้อย่าง
เหมาะสมเพียงพอ 

 ข้อ ๒๘ เครื่องมือที่มีความไวต่อการสั่นสะเทือน การรบกวนของกระแสไฟฟ้า ความช้ืนและอ่ืน ๆ ต้อง
มีห้องแยกต่างหาก 
 ข้อ ๒๙ ต้องมีข้อกําหนดเฉพาะของห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการปฏิบัติกับตัวอย่างสารบางชนิด เช่น 
ตัวอย่างชีววัตถุ หรือตัวอย่างกัมมันตรังสี 

บริเวณอ่ืน ๆ 

 ข้อ ๓๐ ห้องพักผ่อนต้องแยกออกจากบริเวณอ่ืน ๆ  

 ข้อ ๓๑ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า อ่างล้างมือ และสุขา ต้องสามารถเข้าใช้ได้ง่ายและมีจํานวนเพียงพอสําหรับ
ผู้ใช้ห้องสุขาต้องไม่อยู่ติดกับบริเวณการดําเนินการผลิตหรือบริเวณจัดเก็บ 

 ข้อ ๓๒ ห้องสําหรับงานซ่อมบํารุงต้องแยกจากบริเวณการดําเนินการผลิต หากเก็บอะไหล่หรืออุปกรณ์
การบํารุงรักษาในบริเวณการดําเนินการผลิตต้องเก็บในห้องหรือตู้เก็บของที่จัดไว้เฉพาะ 

 ข้อ ๓๓ สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องแยกต่างหากจากบริเวณอ่ืน รวมถึงต้องมีทางเข้าของสัตว์และระบบ
อากาศแยกต่างหาก 
 
เครื่องมือ  
 ข้อ ๓๔ เครื่องมือการผลิตต้องออกแบบ จัดวางและบํารุงรักษาให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายการใช้ 

 ข้อ ๓๕ การซ่อมแซมและบํารุงรักษาต้องไม่ทําให้เกิดอันตรายต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์   



๑๓ 
 

 ข้อ ๓๖ เครื่องมือการผลิตต้องออกแบบให้ล้างได้ง่ายและสะอาดอย่างทั่วถึง การทําความสะอาดต้อง
ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติที่เขียนไว้ ภายหลังจากทําความสะอาดแล้วให้เก็บไว้ในสภาวะที่สะอาดและแห้ง 

 ข้อ ๓๗ ต้องเลือกใช้อุปกรณ์สําหรับการล้างและทําความสะอาดที่ไม่เป็นแหล่งกําเนิดของการปนเป้ือน 

 ข้อ ๓๘ ต้องติดต้ังเคร่ืองมือในลักษณะที่ป้องกันความเสี่ยงต่อความผิดพลาดหรือการปนเป้ือน 

 ข้อ ๓๙ เครื่องมือการผลิตต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผลิตภัณฑ์ รวมถึงช้ินส่วนของเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การผลิตที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ต้องไม่เกิดปฏิกิริยา ปล่อยสาร หรือดูดซับสารจนเกิดผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
หรือทําให้เกิดอันตราย 

 ข้อ ๔๐ เครื่องช่ังและเคร่ืองวัดต้องมีช่วงการใช้งานและความแม่นยําที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการผลิต
และการควบคุม 

 ข้อ ๔๑ เครื่องช่ังเคร่ืองวัด เครื่องบันทึก และเคร่ืองควบคุมต้องสอบเทียบและตรวจสอบในช่วงเวลาที่
กําหนดไว้ด้วยวิธีที่เหมาะสมต้องมีการเก็บรักษาบันทึกการทดสอบไว้ 

 ข้อ ๔๒ ท่อที่ติดต้ังไว้ต้องมีการบ่งช้ีสิ่งที่อยู่ภายใน และทิศทางการไหลให้ชัดเจน 

 ข้อ ๔๓ ท่อนํ้ากลั่น ท่อนํ้าบริสุทธ์ิ และท่อนํ้าชนิดอ่ืน ต้องมีการกําจัดเช้ือตามวิธีการปฏิบัติที่เขียนไว้ 
ซึ่งต้องมีรายละเอียดของขีดจํากัดปฏิบัติการสําหรับการปนเป้ือนจุลินทรีย์ และมาตรการที่ต้องทํา 

 ข้อ ๔๔ เครื่องมือที่ชํารุด ต้องนําออกไปจากบริเวณการดําเนินการผลิตและบริเวณการควบคุมคุณภาพ 
หรืออย่างน้อยต้องติดป้ายให้ชัดเจนว่าชํารุด 
 
 



๑๔ 
 

หมวด ๔ 
การดําเนินการด้านเอกสาร 

 
หลักการ 
 การดําเนินการด้านเอกสารที่ดีเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของระบบประกันคุณภาพ และเป็นกุญแจ
สําคัญในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา เอกสารและสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ต้องมีการกําหนด
ไว้อย่างครบถ้วนในระบบบริหารจัดการคุณภาพของผู้ผลิต อาจอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมถึงสิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือภาพถ่าย ระบบเอกสารที่ใช้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้าง ควบคุม ตรวจสอบและบันทึก
กิจกรรมทั้งหมด ซึ่งส่งผลโดยตรงหรือทางอ้อมต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาในทุกด้าน ในระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพ นอกจากต้องมีการบันทึกของกระบวนการต่าง ๆ และการประเมินผลของข้อสังเกตใด ๆ แล้ว 
ต้องมีรายละเอียดของคําแนะนําที่เพียงพอ เพ่ือช่วยให้มีความเข้าใจในความต้องการหรือข้อกําหนดให้ตรงกัน 
และอาจแสดงถึงการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองตามความต้องการหรือข้อกําหนดน้ัน 

เอกสารที่ใช้ในการจัดการและบันทึกการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา แบ่งได้เป็น
สองประเภทหลัก คือ คําแนะนํา (แนวทาง ข้อกําหนด) และบันทึก/รายงาน ซึ่งต้องใช้หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การดําเนินการด้านเอกสารตามประเภทของเอกสารตามความเหมาะสม  

 ต้องมีการควบคุมที่เหมาะสมเพ่ือให้มั่นใจว่าเอกสารน้ันมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน และพร้อมใช้งาน 
เอกสารประเภทคําแนะนํา ต้องไม่มีความผิดพลาด จัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมใช้งาน คําว่า "เขียน" 
หมายถึง การบันทึก หรือบันทึกบนสื่อใด ๆ ที่ข้อมูลอาจแสดงผลในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ 
 
เอกสารจําเป็นท่ีเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา (แบ่งตามประเภท) 

ข้อมูลแม่บทของสถานท่ีผลิตยา : เอกสารที่ให้รายละเอียดของกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการผลิตตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา 

ประเภทของคําแนะนํา (แนวทางหรือข้อกําหนด) :  
ข้อกําหนด : อธิบายรายละเอียดความต้องการที่ผลิตภัณฑ์ วัตถุ หรือวัสดุการบรรจุ ที่ใช้หรือ

ที่ได้รับในระหว่างการผลิตจะต้องปฏิบัติตาม ข้อกําหนดเหล่าน้ีเป็นพ้ืนฐานในการประเมินคุณภาพ 

สูตรการผลิต คําแนะนํากระบวนการผลิต การบรรจุ และวิธีการทดสอบ : อธิบาย
รายละเอียดของวัตถุต้ังต้น เครื่องมือ และระบบคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี) ที่ใช้ทั้งหมด และให้ระบุถึงวิธีการ
ดําเนินการทั้งหมดของกรรมวิธีการผลิต การบรรจุ การสุ่มตัวอย่าง และการทดสอบ ถ้ามีการควบคุมระหว่าง
ขั้นตอนการผลิต และการใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ให้ระบุตามความเหมาะสม รวมถึงเกณฑ์การยอมรับ   

วิธีการปฏิบัติ : (หรือมาตรฐานวิธีการปฏิบัติ หรือ SOPs) ให้คําอธิบายวิธีการดําเนินการใน
แต่ละการปฏิบัติงาน 

โปรโตคอล (เกณฑ์วิธี) : ให้คําแนะนําในการปฏิบัติงานและการบันทึกอย่างรอบคอบในแต่ละ
การปฏิบัติงาน 



๑๕ 
 

สัญญาทางเทคนิค : เป็นสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างสําหรับการดําเนินกิจกรรมโดย
บุคคลภายนอก  

ประเภทของบนัทึก/รายงาน : 
บันทึก : เป็นหลักฐานของการดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือแสดงว่ามีการปฏิบัติตามคําแนะนํา เช่น 

กิจกรรม เหตุการณ์ การสืบสวน รวมถึงบันทึกของการผลิตและการจําหน่ายของแต่ละรุ่นผลิตของผลิตภัณฑ์ 
บันทึกให้รวมถึงข้อมูลดิบที่ ใช้ในการสร้างหรือทําให้เกิดบันทึกอ่ืน ๆ ด้วย สําหรับการบันทึกโดยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ต้องระบุว่าใช้ข้อมูลดิบใดในการทําบันทึกน้ัน อย่างน้อยข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการตัดสินใจด้าน
คุณภาพต้องได้รับการกําหนดให้เป็นข้อมูลดิบ 

ใบรับรองผลการวิเคราะห์ : เป็นผลสรุปของการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุ 
วัสดุการบรรจุ พร้อมกับการประเมินความสอดคล้องกับข้อกําหนดที่ระบุไว้หรืออีกทางหน่ึง การรับรองอาจ
ขึ้นอยู่กับผลการประเมินข้อมูลตามเวลาจริง (real time) ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วน (บทสรุปหรือ
รายงานข้อยกเว้น) ที่มาจากรุ่นผลิตที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการ พารามิเตอร์ หรือ
เมตริกซ์ตามเอกสารทะเบียนตํารับยาที่ได้รับการอนุมัติ 

รายงาน : เอกสารที่เก่ียวกับการดําเนินกิจกรรม โครงการ หรือการสืบสวน พร้อมกับผลการ
ดําเนินการ ข้อสรุป และข้อเสนอแนะ 

 
การจัดทําและการควบคุมเอกสาร 

ข้อ ๑ เอกสารทุกประเภทต้องมีการกําหนดไว้อย่างชัดเจนและต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด ซึ่งบังคับใช้
อย่างเท่าเทียมกันในเอกสารทุกรูปแบบและประเภทของสื่อ กรณีที่ใช้ระบบที่ซับซ้อน ต้องทําความเข้าใจ มีการ
บันทึก ตรวจสอบความถูกต้อง และมีระบบการควบคุมที่เหมาะสม เอกสารหลายประเภท (คําแนะนําและ/หรือ
บันทึก) อาจอยู่ในหลายรูปแบบ เช่น มีบางส่วนอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนอ่ืน ๆ เป็นรูปแบบสิ่งพิมพ์ 
ความสัมพันธ์ และมาตรการการควบคุมของเอกสารต้นแบบ สําเนาอย่างเป็นทางการ การจัดการข้อมูล และ
การบันทึกต้องมีการกําหนดไว้สําหรับระบบเอกสารท่ีใช้สื่อชนิดเดียว และเอกสารที่ใช้สื่อหลายชนิดประกอบกัน
ต้องมีการควบคุมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม เช่น แม่แบบเอกสาร แบบฟอร์ม เอกสารต้นแบบ ที่ต้องมี
การควบคุมที่เหมาะสมเพ่ือให้มั่นใจในความถูกต้องสมบูรณ์ของบันทึกตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 
 ข้อ ๒ เอกสารต้องออกแบบจัดทําทบทวน และแจกจ่ายอย่างระมัดระวังมีความถูกต้อง หรือสอดคล้อง
ตรงกับเอกสารในส่วนที่เก่ียวข้องกับข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ การผลิตและทะเบียนตํารับยาตามความ
เหมาะสม การเตรียมเอกสารที่ใช้ในการทํางานต้องไม่ให้มีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นในกระบวนการทําสําเนา
จากเอกสารต้นแบบ 

ข้อ ๓ เอกสารที่เก่ียวกับวิธีปฏิบัติต้องมีการรับรองลงลายมือช่ือและวันที่โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เอกสารต้องไม่มีข้อความท่ีคลุมเครือ เน้ือหาต้องระบุอย่างชัดเจน และต้องกําหนดวันที่มีผลบังคับใช้ 

ข้อ ๔ เอกสารที่เก่ียวกับคําแนะนําการปฏิบัติต้องจัดรูปแบบให้เป็นระเบียบและตรวจสอบได้ง่าย 
ภาษาและและรูปแบบของเอกสารต้องตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน มาตรฐานวิธีการปฏิบัติ คําแนะนําและ
วิธีต่าง ๆ ต้องเขียนในลักษณะเป็นข้อบังคับ  



๑๖ 
 

ข้อ ๕ เอกสารในระบบบริหารจัดการคุณภาพต้องมีการทบทวนอย่างสม่ําเสมอและเป็นปัจจุบัน เมื่อมี
การปรับปรุงเอกสารต้องมีระบบการดําเนินการเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนําเอกสารที่ยกเลิกแล้วมาใช้ 

ข้อ ๖ เอกสารต้องไม่เขียนด้วยลายมือถ้าเอกสารที่ต้องมีการลงบันทึกข้อมูล ต้องเว้นช่องว่างสําหรับ
การลงบันทึกให้เพียงพอ 

 
ข้อปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินการด้านเอกสาร 

ข้อ ๗ การลงบันทึกข้อมูลด้วยการเขียนให้ใช้หมึกถาวรเขียนให้ชัดเจนอ่านง่าย 
ข้อ ๘ ต้องลงบันทึกให้สมบูรณ์เมื่อปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นการบันทึกกิจกรรมสําคัญที่เก่ียวข้อง

กับการผลิตผลิตภัณฑ์ยาต้องตรวจสอบกลับได้ 
ข้อ ๙ การแก้ไขบันทึกต้องลงลายมือช่ือและวันที่กํากับการแก้ไขข้อมูลหลังแก้ไขแล้ว ต้องให้อ่านข้อมูล

เดิมได้ ต้องบันทึกเหตุผลการแก้ไขไว้ด้วยตามความเหมาะสม 
 
การเก็บรักษาเอกสาร 

ข้อ ๑๐ ต้องระบุไว้อย่างชัดเจนว่า บันทึกใดเป็นบันทึกที่เก่ียวข้องกับแต่ละกิจกรรมการผลิต รวมทั้ง
สถานที่ที่เก็บบันทึก และต้องมีระบบการควบคุมความปลอดภัยของเอกสารเพ่ือให้มั่นใจว่าบันทึกมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ตลอดช่วงเวลาเก็บรักษาและมีการตรวจสอบความถูกต้อง ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๑๑ มีข้อกําหนดเฉพาะสําหรับเอกสารที่เก่ียวกับรุ่นผลิตที่ต้องเก็บรักษาไว้ ๑ ปีหลังวันสิ้นอายุของ
ผลิตภัณฑ์รุ่นผลิตน้ัน หรืออย่างน้อย ๕ ปีหลังจากผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองรุ่นผลิตน้ัน โดยให้ยึดถือระยะเวลาท่ี
นานกว่า เอกสารที่เก่ียวกับรุ่นผลิตของผลิตภัณฑ์ยาวิจัย ต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อย ๕ ปีหลังจากที่การทดลองทาง
คลินิกล่าสุดที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยารุ่นผลิตน้ันได้เสร็จสิ้นหรือสิ้นสุดอย่างเป็นทางการ ข้อกําหนดอื่นที่เก่ียวกับ
ระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสาร อาจมีการกําหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้องกับประเภทของผลิตภัณฑ์เฉพาะน้ัน 
เช่น ผลิตภัณฑ์ยาเพ่ือการบําบัดรักษาขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products) และมีการกําหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสารบางประเภทนานกว่า 

ข้อ ๑๒ ระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสารสําหรับเอกสารประเภทอ่ืน ๆ ให้ขึ้นกับกิจกรรมทางธุรกิจที่
เก่ียวกับเอกสารเหล่าน้ัน เอกสารสําคัญซึ่งรวมถึงข้อมูลดิบ (เช่น เอกสารที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบความ
ถูกต้อง หรือความคงตัว) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้สนับสนุนทะเบียนตํารับยาจะต้องเก็บรักษาไว้หากทะเบียนตํารับยาน้ัน
ยังมีผลบังคับใช้อยู่ อาจพิจารณายกเลิกเอกสารบางอย่าง (เช่น ข้อมูลดิบสําหรับสนับสนุนรายงานการ
ตรวจสอบความถูกต้อง หรือความคงตัว) ถ้าข้อมูลเหล่าน้ันถูกแทนที่ด้วยข้อมูลใหม่ทั้งชุด การยกเลิกเอกสาร
ต้องให้เหตุผลและทําเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องคํานึงถึงการเก็บรักษาเอกสารที่เก่ียวกับรุ่นผลิต เช่น ใน
กรณีของข้อมูลดิบของการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ จะต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลา
อย่างน้อยเท่ากับบันทึกของทุกรุ่นผลิตที่ปล่อยผ่านโดยใช้พ้ืนฐานของการตรวจสอบความถูกต้องน้ัน 

ข้อต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของเอกสารที่จําเป็นบางอย่างในระบบการบริหารจัดการคุณภาพต้องระบุ
เอกสารที่จําเป็นทุกประเภท ทั้งน้ีเพ่ือให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยของผู้ป่วย 
 
 



๑๗ 
 

ข้อกําหนด 
 ข้อ ๑๓ ต้องมีข้อกําหนดที่ได้รับการอนุมัติและลงวันที่กํากับไว้สําหรับวัตถุต้ังต้น วัสดุการบรรจุ 
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต ผลิตภัณฑ์รอบรรจุ และผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

 ข้อกําหนดสําหรับวัตถุต้ังต้นและวัสดุการบรรจุ 
ข้อ ๑๔ ข้อกําหนดสําหรับวัตถุต้ังต้นและวัสดุการบรรจุปฐมภูมิหรือวัสดุการบรรจุที่พิมพ์ข้อความแล้ว

อย่างน้อยต้องประกอบด้วย หรือให้มีเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 

๑๔.๑ ข้อมูลของวัตถุและวัสดุการบรรจุ ประกอบด้วย 

(๑) ช่ือที่กําหนดและรหัสอ้างอิง 

(๒) เอกสารอ้างอิง เช่น หัวข้อ (โมโนกราฟ) ในตํารายา  

(๓) ผู้ส่งมอบ (หมายถึงผูข้ายหรือผูใ้ห้บรกิาร) ที่ผ่านการรับรองหรือผูผ้ลติของวัตถุต้ังต้น
และวัสดุการบรรจุตามความเหมาะสม หรือผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์ 

(๔) ตัวอย่างของวัสดุการบรรจุที่พิมพ์ข้อความแล้ว 

๑๔.๒ วิธีการสุม่ตัวอย่างและการทดสอบ 

๑๔.๓ ข้อกําหนดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณพร้อมขีดจํากัดการยอมรับ 

๑๔.๔ สภาวะการเก็บรักษาและข้อควรระวัง 

๑๔.๕ ระยะเวลานานที่สุดของการเก็บรักษาก่อนที่จะมีการตรวจสอบซ้ํา 

 ข้อกําหนดสําหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตและผลิตภัณฑ์รอบรรจุ  
 ข้อ ๑๕ ต้องจัดทําข้อกําหนดสําหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตและผลิตภัณฑ์รอบรรจุสําหรับขั้นตอน
สําคัญ หรือในกรณีที่มีการซื้อเข้ามาหรือส่งออกขายข้อกําหนดน้ีต้องคล้ายคลึงกับข้อกําหนดของวัตถุต้ังต้นหรือ
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปตามความเหมาะสม   

 ข้อกําหนดสําหรับผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 
 ข้อ ๑๖ ข้อกําหนดสําหรับผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหรือให้มีเอกสารอ้างอิง
ดังต่อไปน้ี 

  ๑๖.๑ ช่ือผลิตภัณฑ์ตามท่ีขึ้นทะเบียน และรหัสอ้างอิง (ถ้ามี) 

  ๑๖.๒ สูตรตํารับ 
 ๑๖.๓ ข้อมูลลักษณะรูปแบบของเภสัชภัณฑ์และรายละเอียดของภาชนะหีบห่อ 

 ๑๖.๔ วิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบ 

 ๑๖.๕ ข้อกําหนดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พร้อมด้วยขีดจํากัดการยอมรับ 

 ๑๖.๖ สภาวะการเก็บรักษา และข้อควรระวังพิเศษ (ถ้ามี) 

 ๑๖.๗ อายุการใช้ 



๑๘ 
 

สูตรการผลิตและคําแนะนํากระบวนการผลิต 
 สูตรการผลิตและคําแนะนํากระบวนการผลิต ต้องจัดทําสําหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ และแต่ละขนาดของ
รุ่นที่จะทําการผลิต เป็นเอกสารที่ต้องมีการอนุมัติอย่างเป็นทางการ เอกสารเหล่าน้ีมักรวมเป็นเอกสารชุด
เดียวกัน 

ข้อ ๑๗ สูตรการผลิต อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  

 ๑๗.๑ ช่ือผลิตภัณฑ์ตามท่ีขึ้นทะเบียนตํารับยา และรหัสอ้างอิงของผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์
กับข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์น้ี 

 ๑๗.๒ รูปแบบและลักษณะเภสัชภัณฑ์ ความแรงของผลิตภัณฑ์ และขนาดของรุ่นผลิต 

 ๑๗.๓ รายการของวัตถุต้ังต้นทุกชนิดที่ใช้ พร้อมทั้งปริมาณของแต่ละชนิด เขียนโดยใช้ช่ือที่
กําหนดและรหัสอ้างอิงที่เฉพาะของวัตถุต้ังต้นน้ัน และต้องระบุด้วยว่าสารใดบ้างที่อาจหายไประหว่าง
กระบวนการผลิต 

 ๑๗.๔ กําหนดผลผลิตที่คาดว่าจะได้พร้อมกับขีดจํากัดการยอมรับ และผลผลิตระหว่างการผลิต 
(ถ้ามี) 

ข้อ ๑๘ คําแนะนํากระบวนการผลิต อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

๑๘.๑ ระบุสถานที่ของกระบวนการผลิตและเครื่องมือหลักที่ใช้ในการผลิต 

๑๘.๒ วิธีการหรืออ้างอิงวิธีการที่ใช้สําหรับการเตรียมเครื่องมือทีส่ําคัญ เช่น การทําความสะอาด 
การประกอบอุปกรณ์การสอบเทียบการทําให้ปราศจากเช้ือ 

๑๘.๓ การตรวจสอบว่าเครื่องมือและสถานที่ผลิตปราศจากผลิตภัณฑ์ เอกสาร และวัตถุจาก
การผลิตครั้งก่อนหน้าน้ี และที่ไม่ต้องใช้ในการวางแผนกระบวนการผลิตครั้งน้ีและเคร่ืองมือสะอาดเหมาะสม
กับการใช้งาน 

๑๘.๔ รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการผลิตเช่น การตรวจสอบวัตถุ การเตรียมขั้นต้น ลําดับ
การเติมวัตถุพารามิเตอร์ของกระบวนการวิกฤต (เช่น เวลา อุณหภูมิ) 

 ๑๘.๕ การควบคุมระหว่างกระบวนการ พร้อมทั้งขีดจํากัดที่กําหนด 

 ๑๘.๖ ข้อกําหนดการจัดเก็บผลิตภัณฑ์รอบรรจุ รวมถึงภาชนะ ฉลาก และสภาวะพิเศษของ
การเก็บรักษา (ถ้ามี) 

 ๑๘.๗ ข้อควรระวังพิเศษ 

 คําแนะนําการบรรจุ  
ข้อ ๑๙ ต้องมีคําแนะนําการบรรจุสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดในเรื่องของขนาด และประเภทภาชนะ

บรรจุที่รับการอนุมัติแล้ว ต้องประกอบด้วยหรือมีเอกสารอ้างอิงดังต่อไปน้ี 

๑๙.๑ ช่ือผลิตภัณฑ์ตามท่ีขึ้นทะเบียนตํารับยารวมถึงรุ่นผลิตของผลิตภัณฑ์รอบรรจุและ
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

๑๙.๒ รูปแบบและลักษณะเภสัชภัณฑ์ และความแรง(ถ้ามี) 



๑๙ 
 

๑๙.๓ ขนาดบรรจุแสดงเป็นจํานวน นํ้าหนัก หรือปริมาตรของผลิตภัณฑ์ในภาชนะบรรจุสุดท้าย 

๑๙.๔ รายการของวัสดุการบรรจุทั้งหมดที่ต้องการสําหรับขนาดของรุ่นผลิต รวมทั้งปริมาณ 
ขนาด และประเภท พร้อมทั้งรหัสหรือหมายเลขอ้างอิงที่มีความสัมพันธ์กับข้อกําหนดของวัสดุการบรรจุแต่ละชนิด 

๑๙.๕ ตัวอย่างหรือสําเนาของวัสดุการบรรจุที่พิมพ์ข้อความแล้ว และตัวอย่างที่ระบุตําแหน่ง
ของการพิมพ์หมายเลขรุ่นและวันสิ้นอายุ 

๑๙.๖ การตรวจสอบเครื่องมือและสถานที่ทํางานว่าต้องปราศจากผลิตภัณฑ์ เอกสาร หรือ
วัตถุหรือวัสดุการบรรจุจากการทํางานคร้ังก่อนหน้าน้ี และที่ไม่ต้องใช้ในขั้นตอนของการบรรจุครั้งน้ี (line 
clearance) และเคร่ืองมอืต้องสะอาดเหมาะสมกับการใช้งาน 

๑๙.๗ สถานที่และเครื่องมือก่อนเริ่มการปฏิบัติงานต้องตรวจสอบอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ
ว่าปราศจากสิ่งตกค้างหรือหลงเหลือจากการผลิตครั้งก่อน 

 ๑๙.๘ การอธิบายวิธีการบรรจุรวมถึงขั้นตอนการดําเนินการย่อยที่มีนัยสําคัญและเครื่องมือที่
จะนํามาใช้ 

๑๙.๙ รายละเอียดของการควบคุมระหว่างการบรรจุ พร้อมทั้งคําแนะนําสําหรับการสุ่มตัวอย่าง
และขีดจํากัดที่ยอมรับ 

 บันทึกกระบวนการผลิต  
 ข้อ ๒๐ บันทึกกระบวนการผลิตต้องเก็บรักษาไว้สําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นที่ทําการผลิตซึ่งต้องมีข้อมูล
ที่เก่ียวข้องตามสูตรตํารับและคําแนะนํากระบวนการผลิตที่ได้การรับอนุมัติครั้งล่าสุด และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

๒๐.๑ ช่ือผลิตภัณฑ์ตามท่ีขึ้นทะเบียนตํารับยาและรุ่นผลิต 

๒๐.๒ วันและเวลา นับต้ังแต่เริ่มต้นการผลิต ขั้นตอนที่สําคัญระหว่างการผลิต จนกระทั่งการผลิต
เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

๒๐.๓ ลายมือช่ือของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนสําคัญของกระบวนการผลิต และมีลายมือช่ือ
ของผู้ตรวจสอบขั้นตอนเหล่าน้ีตามความเหมาะสม 

๒๐.๔ หมายเลขรุ่นหรือหมายเลขควบคุมการวิเคราะห์และปริมาณของวัตถุต้ังต้นแต่ละชนิดที่   
ช่ังจริง รวมถึงหมายเลขรุ่นและปริมาณของวัตถุต้ังต้นที่นํากลับมาใช้ใหม่หรือนํามาผ่านกระบวนการใหม่ที่ผสม
เข้าไปด้วย 

๒๐.๕ กระบวนการผลิตใด ๆ ที่เก่ียวข้อง และเครื่องมือหลักที่ใช้ 

๒๐.๖ บันทึกของการควบคุมระหว่างกระบวนการผลิตและลายมือช่ือของผู้ปฏิบัติ และผล
การควบคุมที่ได้ 

 ๒๐.๗ ปริมาณผลผลิตที่ได้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต 

 ๒๐.๘ บันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งรายละเอียด และลายมือช่ือผู้อนุมัติความเบ่ียงเบนไป
จากสูตรการผลิต และคําแนะนํากระบวนการผลิตในกรณีที่ยอมรับได้ 



๒๐ 
 

  ๒๐.๙ อนุมัติโดยผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต 
หมายเหตุ : ในกรณีที่กระบวนการที่ถูกตรวจสอบความถูกต้องแล้วถูกตรวจติดตามและควบคุมอย่าง

ต่อเน่ือง รายงานที่ออกโดยอัตโนมัติอาจถูกจํากัดให้มีเฉพาะรายงานบทสรุปการปฏิบัติตามข้อกําหนด และ
ข้อยกเว้นหรือการไม่ผ่านข้อกําหนด (out-of-specification) 
 บันทึกรุ่นการบรรจุ 

 ข้อ ๒๑ ต้องเก็บรักษาบันทึกรุ่นการบรรจุของผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นหรือบางส่วนของรุ่นในกรณีที่มีการ
บรรจุไม่ต่อเน่ืองกันตามคําแนะนําการบรรจุที่เก่ียวข้อง 

บันทึกรุ่นการบรรจุของผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปน้ี 

๒๑.๑ ช่ือผลิตภัณฑ์ตามท่ีขึ้นทะเบียนตํารับยาและรุ่นผลิต 

๒๑.๒ วันและเวลาของการบรรจุ 

๒๑.๓ ลายมือช่ือของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนสําคัญของการดําเนินการบรรจุ และมี
ลายมือช่ือของผู้ตรวจสอบขั้นตอนเหล่าน้ีตามความเหมาะสม 

๒๑.๔ บันทึกการตรวจสอบเอกลักษณ์และความถูกต้องตรงกันกับคําแนะนําการบรรจุ รวมถึง
ผลของการควบคุมระหว่างการบรรจุ 

๒๑.๕ รายละเอียดของวิธีการบรรจุ เคร่ืองมือ และสายการบรรจุที่ใช้ 

๒๑.๖ ตัวอย่างของวัสดุการบรรจุที่พิมพ์ข้อความแล้ว ซึ่งระบุหมายเลขรุ่น วันสิ้นอายุ และ 
อ่ืน ๆ ที่พิมพ์เพ่ิมเติม 

๒๑.๗ บันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งรายละเอียด และลายมือช่ือผู้อนุมัติความเบ่ียงเบนไป
จากคําแนะนําการบรรจุ  

๒๑.๘ ปริมาณและหมายเลขอ้างอิง หรือการบ่งช้ีของวัสดุการบรรจุที่พิมพ์ข้อความแล้วทุกชนิด 
และผลิตภัณฑ์รอบรรจุที่รับมาใช้ไปทําลายหรือส่งคืนคลัง เพ่ือการตรวจสอบความสอดคล้องของปริมาณ
ทั้งหมดกับปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุได้ในกรณีที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์น่าเช่ือถือในการควบคุม
การบรรจุอาจมีเหตุผลที่ไม่ต้องมีข้อมูลเหล่าน้ี  

๒๑.๙ อนุมัติโดยผู้รับผิดชอบในการบรรจุ 
 

วิธีการปฏิบัติและบันทึก 
 การรับ   

ข้อ ๒๒ ต้องมีวิธีการปฏิบัติและบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับการรับแต่ละคร้ังของวัตถุต้ังต้น
(รวมถึงผลิตภัณฑ์รอบรรจุ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป) วัสดุการบรรจุปฐมภูมิวัสดุการ
บรรจุทุติยภูมิ และวัสดุการบรรจุที่พิมพ์ข้อความแล้ว 

ข้อ ๒๓ บันทึกการรับอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

 ๒๓.๑ ช่ือของวัตถุ วัสดุการบรรจุในใบส่งของ และบนภาชนะบรรจุ 



๒๑ 
 

 ๒๓.๒ ช่ือที่กําหนด และ/หรือรหัสของวัตถุวัสดุการบรรจุ (ถ้าแตกต่างจากข้อ๒๓.๑)  

 ๒๓.๓ วันที่รับ 

 ๒๓.๔ ช่ือผู้ส่งมอบ และช่ือของผู้ผลิต 

 ๒๓.๕ หมายเลขรุ่นผลิตของผู้ผลิต หรือหมายเลขอ้างอิง 

 ๒๓.๖ ปริมาณทั้งหมด และจํานวนของภาชนะบรรจุที่รับ 

 ๒๓.๗ หมายเลขรุ่นที่กําหนดหลังจากการรับ 

 ๒๓.๘ ข้อสังเกตที่เก่ียวข้อง  

 ข้อ ๒๔ ต้องมีวิธีการปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับการติดฉลาก การกักกัน และการจัดเก็บ
วัตถุต้ังต้นวัสดุการบรรจุและวัตถุอ่ืนตามความเหมาะสม 
 การสุ่มตัวอย่าง 
 ข้อ ๒๕ ต้องมีวิธีการปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่าง และอุปกรณ์ที่ใช้ ปริมาณตัวอย่างที่เก็บ และข้อควรระวังที่ต้องสังเกตเพ่ือหลีกเลี่ยงการปนเป้ือน 
หรือการเสื่อมคุณภาพของวัตถุและวัสดุการบรรจุ 
 การทดสอบ 
 ข้อ ๒๖ ต้องมีวิธีการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับการทดสอบวัตถุ วัสดุการบรรจุ และผลิตภัณฑ์
ในแต่ละขั้นตอนของการผลิต ซึ่งอธิบายถึงวิธีการและเครื่องมือที่ใช้รวมทั้งต้องบันทึกผลการทดสอบ 

อ่ืน ๆ 
 ข้อ ๒๗ ต้องมีวิธีการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรในการปล่อยผ่านและไม่ผ่านสําหรับวัตถุและวัสดุการ
บรรจุ รวมถึงผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะการออกเอกสารการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ต้องออกโดยผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทําหน้าที่น้ี บันทึกทั้งหมดต้องเก็บรักษาเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเรียกใช้ได้ ต้องจัดให้มีระบบ
แสดงผล เมื่อพบข้อสังเกตที่ผิดปกติและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลที่สําคัญ 
 ข้อ ๒๘ ต้องเก็บรักษาบันทึกของการจําหน่ายผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นเพ่ือเป็นข้อมูลในกรณีมีเหตุจําเป็นที่
ต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์รุ่นน้ัน  

ข้อ ๒๙ ต้องมีนโยบาย วิธีการปฏิบัติ โปรโตคอล (เกณฑ์วิธี) รายงาน และบันทึกการดําเนินการที่
เก่ียวข้อง หรือข้อสรุปที่ได้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามความเหมาะสม ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

 ๒๙.๑ การตรวจสอบความถูกต้องและการตรวจรับรองของกระบวนการ เครื่องมือ และระบบ 

 ๒๙.๒ การประกอบเคร่ืองมือและการสอบเทียบ 

๒๙.๓ การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

๒๙.๔ การบํารุงรักษาการทําความสะอาดและสุขอนามัย 



๒๒ 
 

๒๙.๕ เรื่องเก่ียวกับบุคลากรซึ่งรวมถึงบัญชีลายมือช่ือ การฝึกอบรมท่ีเก่ียวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการผลิตยาและเร่ืองทางเทคนิคการแต่งกาย สุขอนามัย และการตรวจสอบประสิทธิผลของการ
ฝึกอบรม 

 ๒๙.๖ การตรวจติดตามสภาวะแวดล้อม 

 ๒๙.๗ การควบคุมสัตว์และแมลง 

 ๒๙.๘ ข้อร้องเรียน 

 ๒๙.๙ การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ 

 ๒๙.๑๐ การคืนผลิตภัณฑ์ 

 ๒๙.๑๑ การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 

 ๒๙.๑๒ การสืบสวนเมื่อพบความเบ่ียงเบน และผลที่ไม่สอดคล้องกัน 

 ๒๙.๑๓ การตรวจสอบภายในด้านคุณภาพ หรือการตรวจประเมินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการผลิตยา 

 ๒๙.๑๔ สรุปบันทึกต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง (เช่น การทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์) 

 ๒๙.๑๕ การตรวจประเมินผู้ผลิต/ผู้จัดจําหน่าย 

 ข้อ ๓๐ ต้องมีวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนเก่ียวกับการใช้เคร่ืองมือหลักของการผลิตและการทดสอบ 

 ข้อ ๓๑ ต้องจัดให้มีและเก็บรักษาสมุดบันทึกสําหรับเคร่ืองมือหลัก หรือเคร่ืองมือสําคัญที่ใช้สําหรับ
การวิเคราะห์ การผลิต และพื้นที่ที่ใช้ทํางาน สมุดบันทึกต้องบันทึกโดยเรียงตามลําดับการใช้ตามความ
เหมาะสม การใช้งานใด ๆ ของพ้ืนที่เครื่องมือหรือวิธีทําการสอบเทียบการบํารุงรักษาการทําความสะอาดหรือ
การซ่อมแซมต้องมีการบันทึกลงลายมือช่ือผู้ปฏิบัติงานและวันที่กํากับ 
 ข้อ ๓๒ รายการของเอกสารในระบบการบริหารจัดการคุณภาพต้องเก็บรักษาไว้ 

 



๒๓ 
 

หมวด ๕ 
การดําเนินการผลิต 

 
หลักการ 
 การดําเนินการผลิตต้องทําตามวิธีการปฏิบัติที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน และต้องถูกต้องตามหลักการของ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามท่ีกําหนดและเป็นไปตามทะเบียนตํารับยา 
 
ข้อกําหนดท่ัวไป 
 ข้อ ๑ การดําเนินการผลิตต้องปฏิบัติและควบคุมโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 

 ข้อ ๒ การจัดการทุกอย่างเกี่ยวกับวัตถุวัสดุการบรรจุและผลิตภัณฑ์ เช่น  การรับการกักกัน การสุ่ม
ตัวอย่าง การเก็บรักษา การติดฉลาก การเบิกจ่าย กระบวนการผลิต การบรรจุ และการจําหน่าย ต้องทําให้
ถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติหรือคําแนะนําที่เขียนไว้ และต้องมีการบันทึก 

 ข้อ ๓ วัตถุและวัสดุการบรรจุที่รับเข้ามาทุกครั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าถูกต้องตรงกับที่สั่งซื้อ 
ภาชนะบรรจุต้องทําความสะอาดและมีฉลากที่มีข้อมูลตามที่กําหนด 

 ข้อ ๔ ภาชนะบรรจุที่เสียหายและมีปัญหาอ่ืน ๆ ซึ่งอาจเกิดผลที่ไม่ต้องการต่อคุณภาพของวัตถุวัสดุ
การบรรจุ ต้องสืบสวน บันทึก และรายงานให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพทราบ 

 ข้อ ๕ วัตถุวัสดุการบรรจุและผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่รับเข้ามา ต้องกักกันไว้ทันทีหลังจากรับหรือ
ผลิตเสร็จ จนกว่าจะมีการปล่อยผ่านให้นําไปใช้หรือจําหน่ายได้ 

 ข้อ ๖ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต(Intermediates)และผลิตภัณฑ์รอบรรจุ (Bulk products)ที่ซื้อมา ต้อง
มีการจัดการในการรับเข้ามาเช่นเดียวกับวัตถุต้ังต้น   

 ข้อ ๗ วัตถุวัสดุการบรรจุและผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ต้องเก็บรักษาในสภาวะที่เหมาะสมตามที่ผู้ผลิตกําหนด 
และเก็บให้เป็นระเบียบ จัดแยกแต่ละรุ่น และสะดวกต่อการหมุนเวียนไปใช้ 

 ข้อ ๘ ต้องทําการตรวจสอบผลผลิตและตรวจสอบความสอดคล้องของปริมาณเมื่อจําเป็น เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าไม่มีความแตกต่างเกินกว่าขีดจํากัดที่ยอมรับ 

 ข้อ ๙ ต้องไม่ทําการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกันในห้องเดียวกันในเวลาเดียวกันหรือผลิตต่อเน่ืองกัน 
นอกจากว่าไม่มีความเสี่ยงของการปะปนหรือการปนเป้ือนข้าม 

 ข้อ ๑๐ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ต้องมีการป้องกันผลิตภัณฑ์และวัตถุจากการปนเป้ือนจุลินทรีย์
และสิ่งปนเป้ือนอ่ืน 

 ข้อ ๑๑ ในการทํางานกับวัตถุหรือผลิตภัณฑ์ชนิดแห้ง ต้องระวังเป็นพิเศษเพ่ือป้องกันการเกิดและการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่น โดยเฉพาะวัตถุต้ังต้นที่ออกฤทธ์ิแรงหรือทําให้เกิดการแพ้ 

 ข้อ ๑๒ ตลอดเวลาระหว่างกระบวนการผลิต วัตถุทั้งหมด ภาชนะที่บรรจุผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนต่าง ๆ 
เครื่องมือหลัก และห้องผลิตต้องติดฉลากหรือมีป้ายบ่งช้ีของผลิตภัณฑ์หรือวัตถุที่กําลังอยู่ในกระบวนการต้อง
ระบุความแรง หมายเลขรุ่น และขั้นตอนของการดําเนินการผลิตด้วย 



๒๔ 
 

 ข้อ ๑๓ ฉลากที่ติดบนภาชนะบรรจุ เครื่องมือหรือสถานที่ต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ และมีรูปแบบตามที่
องค์กรกําหนด ฉลากนอกจากจะมีข้อความแล้ว อาจใช้สีช่วยเพ่ือบ่งช้ีสถานะ เช่น กักกัน ปล่อยผ่าน ไม่ผ่าน 
สะอาด 

 ข้อ ๑๔ ต้องมีการตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าท่อและช้ินส่วนอ่ืนของเครื่องมือที่ใช้สําหรับการส่งลําเลียง
ผลิตภัณฑ์จากบริเวณหน่ึงไปยังอีกบริเวณหน่ึง มีการเช่ือมต่อในลักษณะที่ถูกต้อง 

 ข้อ ๑๕ ต้องหลีกเลี่ยงความเบ่ียงเบนจากคําแนะนําหรือวิธีการปฏิบัติ ถ้ามีความเบ่ียงเบนเกิดขึ้นต้อง
รับรองเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมของฝ่ายควบคุมคุณภาพตาม
ความเหมาะสม 

 ข้อ ๑๖ การเข้าไปในบริเวณการดําเนินการผลิต ต้องจํากัดเฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๑๗ ให้หลีกเลี่ยงการดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาในบริเวณเดียวกันกับที่ใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยา และไม่ใช้เครื่องมือที่ใช้สําหรับการดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ยา 
 
การป้องกันการปนเปื้อนข้ามในการดําเนินการผลิต 
 ข้อ ๑๘ ต้องหลีกเลี่ยงการปนเป้ือนวัตถุต้ังต้นหรือการปนเป้ือนผลิตภัณฑ์จากวัตถุหรือจากผลิตภัณฑ์
ชนิดอ่ืน ความเสี่ยงของการปนเป้ือนข้ามโดยไม่ต้ังใจเกิดขึ้นจากการไม่มีการควบคุมการปล่อยฝุ่น ก๊าซ ไอ 
สเปรย์ หรือจุลินทรีย์จากวัตถุและผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต จากสิ่งที่ตกค้างบนเคร่ืองมือ และเสื้อผ้าของ
ผู้ปฏิบัติงานความเสี่ยงของการปนเปื้อนข้าม มีความสําคัญแปรผันตามประเภทของสิ่งปนเป้ือนและของ
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดการปนเป้ือนสิ่งปนเป้ือนที่มีอันตรายมากคือสารที่ทําให้เกิดการแพ้สูง ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มี
จุลินทรีย์ที่มีชีวิต ฮอร์โมนบางชนิด สารที่เป็นพิษต่อเซลล์ และวัตถุที่ออกฤทธ์ิแรงผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายมากที่สุด
เมื่อมีการปนเป้ือน คือ ยาฉีด ยาใช้ในปริมาณมากต่อครั้ง หรือยาที่ใช้ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน 

 ข้อ ๑๙ ต้องหลีกเลี่ยงการปนเป้ือนข้ามโดยเทคนิคที่เหมาะสม หรือมีมาตรการในการจัดการเช่น  

  ๑๙.๑ ดําเนินการผลิตในบริเวณแยกต่างหาก ซึ่งเป็นข้อกําหนดสําหรับผลิตภัณฑ์พวก 
เพนิซิลลิน วัคซีนที่มีชีวิต ผลิตภัณฑ์แบคทีเรียที่มีชีวิต และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุบางชนิด หรือทําการผลิตโดยการ
แยกเวลาผลิต หลังจากน้ันให้ทําความสะอาดอย่างเหมาะสม 

  ๑๙.๒ จัดให้มีแอร์ล็อค และการกําจัดอากาศตามความเหมาะสม 

  ๑๙.๓ ให้มีการกรองอากาศที่หมุนเวียนหรืออากาศท่ีนํากลับเข้ามาใหม่เพ่ือลดความเสี่ยงของ
การปนเป้ือนจากอากาศ 

  ๑๙.๔ เก็บเครื่องแต่งกายสําหรับใช้ปฏิบัติงานไว้ภายในบริเวณที่ทําการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเสี่ยงเป็นพิเศษที่ทําให้เกิดการปนเป้ือนข้าม 

  ๑๙.๕ ใช้วิธีการทําความสะอาดและการกําจัดสิ่งปนเป้ือนที่มีประสิทธิผล เน่ืองจากการทํา
ความสะอาดเคร่ืองมือที่ไม่มีประสิทธิผลมักเป็นแหล่งเกิดการปนเป้ือนข้าม 

  ๑๙.๖ ใช้ “ระบบปิด” ในการดําเนินการผลิต 

  ๑๙.๗ มีการทดสอบสารตกค้างและใช้ฉลากแสดงสถานะสะอาดติดที่เครื่องมือที่ผ่านการทํา
ความสะอาดแล้ว 



๒๕ 
 

 ข้อ ๒๐ ต้องมีการตรวจสอบมาตรการและประสิทธิผลในการป้องกันการปนเปื้อนข้ามเป็นระยะตาม
วิธีการปฏิบัติที่กําหนดไว้ 
 
การตรวจสอบความถูกต้อง  
 ข้อ ๒๑ การศึกษาการตรวจสอบความถูกต้อง ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติที่กําหนดไว้ รวมทั้ง
ต้องมีการบันทึกและสรุปผลการศึกษา 

 ข้อ ๒๒ เมื่อมีสูตรการผลิตหรือวิธีการผลิตใหม่ต้องมีขั้นตอนที่แสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่ทําเป็น
ประจํามีความเหมาะสม รวมถึงต้องแสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่กําหนด การใช้วัตถุและเครื่องมือตามที่ระบุ 
จะให้ผลผลิตของผลิตภัณฑ์ที่มีความสมํ่าเสมอและมีคุณภาพตามท่ีต้องการ  

 ข้อ ๒๓ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่สําคัญในกระบวนการผลิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือ 
วัตถุซึ่งอาจมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ/หรือกระบวนการผลิตที่ทําซ้ําได้เหมือนเดิม ต้องทําการ
ตรวจสอบความถูกต้อง 

 ข้อ ๒๔ ต้องทําการตรวจสอบความถูกต้องซ้ําของกระบวนการและวิธีการปฏิบัติเป็นระยะ เพ่ือให้
แน่ใจว่ายังคงมีความสามารถทําให้ได้ผลตามที่ต้องการ 
 
วัตถุตั้งต้น (Starting Materials) 
 ข้อ ๒๕ การจัดซื้อวัตถุต้ังต้นเป็นการดําเนินการที่สําคัญต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้โดยเฉพาะและมี
รายละเอียดของผู้ส่งมอบ 

 ข้อ ๒๖ ต้องจัดซื้อวัตถุต้ังต้นจากผู้ส่งมอบที่ผ่านการรับรองและมีรายช่ืออยู่ในข้อกําหนดของวัตถุต้ังต้น
ชนิดน้ันซึ่งจัดทําโดยผู้ผลิตยาและต้องมีการพิจารณาร่วมกับผู้ส่งมอบเท่าน้ัน และต้องซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตวัตถุ
ต้ังต้นการผลิตและการควบคุมวัตถุต้ังต้นที่มีข้อสงสัยให้มีการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้ผลิตยาและผู้ส่งมอบ 
ประกอบด้วยข้อกําหนดสําหรับการจัดการ การติดฉลากและการบรรจุที่กําหนดรวมถึงวิธีการปฏิบัติสําหรับการ
จัดการกับข้อร้องเรียนและการไม่ยอมรับวัตถุต้ังต้น 

ข้อ ๒๗ การส่งมอบทุกครั้งต้องตรวจสอบความสมบูรณ์และการปิดผนึกของภาชนะบรรจุ รวมท้ัง
ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันระหว่างใบส่งของกับฉลากของผู้ส่งมอบ 

 ข้อ ๒๘ การส่งมอบวัตถุต้ังต้นแต่ละครั้งหากวัตถุต้ังต้นชนิดเดียวกันมีหลายรุ่นผลิต ต้องแยกการสุ่ม
ตัวอย่าง การทดสอบและการปล่อยผ่านของแต่ละรุ่น 

 ข้อ ๒๙ วัตถุต้ังต้นที่จัดเก็บในบริเวณจัดเก็บต้องมีการติดฉลากที่เหมาะสม (ดูหมวด ๕ ข้อ ๑๓) ฉลาก
ต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

๒๙.๑ ช่ือที่กําหนดและรหัสอ้างอิง (ถ้ามี) 

๒๙.๒ หมายเลขรุ่นที่กําหนดเมื่อมีการรับ 

๒๙.๓ สถานะของวัตถุต้ังต้นเช่น กักกัน รอการทดสอบ ปล่อยผ่าน ไม่ผ่าน 

๒๙.๔ วันสิ้นอายุ หรือวันครบกําหนดการทดสอบซ้ํา 



๒๖ 
 

 ถ้าใช้ระบบที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บวัตถุต้ังต้นข้อมูลทั้งหมดไม่จําเป็นต้องอยู่
ในรูปของฉลาก 

 ข้อ ๓๐ ต้องมีวิธีการปฏิบัติหรือมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือให้มั่นใจในเอกลักษณ์ของวัตถุต้ังต้นที่อยู่ใน
แต่ละภาชนะ รวมถึงต้องมีการบ่งช้ีภาชนะวัตถุต้ังต้นที่ถูกสุ่มตัวอย่าง 
 ข้อ ๓๑ วัตถุต้ังต้นที่มีการปล่อยผ่านโดยฝ่ายควบคุมคุณภาพและยังอยู่ภายในอายุการใช้เท่าน้ันจึงจะ
นําไปใช้ได้ 

 ข้อ ๓๒ วัตถุต้ังต้นต้องจ่ายโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่าน้ัน และปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติที่เขียนไว้
เพ่ือให้แน่ใจว่าจ่ายวัตถุต้ังต้นที่ถูกต้อง มีการช่ังหรือตวงอย่างแม่นยํา บรรจุในภาชนะที่สะอาด และติดฉลาก
ถูกต้อง 

 ข้อ ๓๓ ต้องมีการตรวจสอบชนิด และน้ําหนัก หรือปริมาตรของวัตถุต้ังต้นที่จ่ายโดยให้มีบุคคลที่สอง
ทําการตรวจสอบซ้ํา และมีการบันทึกผล 

 ข้อ ๓๔ วัตถุต้ังต้นที่จ่ายสําหรับการผลิตแต่ละรุ่นต้องเก็บรวมไว้ด้วยกันและติดฉลากให้ชัดเจน 
 
การดําเนินการกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตและผลิตภัณฑ์รอบรรจุ 
 ข้อ ๓๕ ก่อนที่จะเริ่มดําเนินการกระบวนการผลิตต้องแน่ใจว่าบริเวณที่ทํางานและเคร่ืองมือมีความ
สะอาด ปราศจากวัตถุต้ังต้น ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ตกค้างหรือเอกสารที่ไม่เก่ียวข้องกับการดําเนินการ
กระบวนการผลิตครั้งน้ีหลงเหลืออยู่ 

 ข้อ ๓๖ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตและผลติภัณฑ์รอบรรจุต้องเก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม 

 ข้อ ๓๗ กระบวนการวิกฤตต้องตรวจสอบความถูกต้องตามท่ีกําหนดในภาคผนวก ๑๔ การตรวจรับรอง
และการตรวจสอบความถูกต้อง 

 ข้อ ๓๘ ต้องทําการควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต และการควบคุมสภาวะแวดล้อมการผลิต รวมถึง
มีการบันทึก 

 ข้อ ๓๙ ผลผลิตที่ได้ถ้ามีความเบ่ียงเบนอย่างมีนัยสําคัญจากที่กําหนดไว้ ต้องมีการบันทึกและสืบสวน
หาสาเหตุ 
 
วัสดุการบรรจุ 
 ข้อ ๔๐ การจัดซื้อ การจัดการ และการควบคุมวัสดุการบรรจุปฐมภูมิและวัสดุการบรรจุที่พิมพ์ข้อความแล้ว
ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับวัตถุต้ังต้น 

 ข้อ ๔๑ วัสดุการบรรจุที่พิมพ์ข้อความแล้ว ต้องเก็บรักษาไว้ในสภาวะที่ปลอดภัยเพียงพอ เช่น ห้ามผู้ที่
ไม่เก่ียวข้องเข้าถึง ฉลากชนิดที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือวัสดุการบรรจุที่พิมพ์ข้อความแล้วที่แยกเป็นช้ิน ต้อง
เก็บและขนย้ายในภาชนะปิดแยกกันเพ่ือหลีกเลี่ยงการปะปน วัสดุการบรรจุที่จะนําไปใช้ต้องได้รับการอนุมัติ
จ่ายโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่าน้ัน และปฏิบัติตามเอกสารวิธีการปฏิบัติที่รับรองแล้ว 

 ข้อ ๔๒ วัสดุการบรรจุที่พิมพ์ข้อความแล้วและวัสดุการบรรจุปฐมภูมิที่ส่งมอบทุกครั้งหรือทุกรุ่น ต้อง
ให้หมายเลขอ้างอิงเฉพาะหรือเคร่ืองหมายบ่งช้ีเฉพาะ 



๒๗ 
 

 ข้อ ๔๓ วัสดุการบรรจุปฐมภูมิที่ล้าสมัยหรือเป็นรุ่นเก่าที่เลิกใช้งานแล้ว หรือวัสดุการบรรจุที่เหลือจาก
การใช้งานซึ่งพิมพ์หมายเลขรุ่นผลิตแล้ว ต้องนําไปทําลายและมีบันทึกการทําลาย 
 
การดําเนินการบรรจุ 
 ข้อ ๔๔ ในการจัดกําหนดการสําหรับดําเนินการบรรจุ ต้องลดความเส่ียงของการปนเป้ือนข้าม การปะปน 
หรือการสลับกัน โดยต้องไม่ทําการบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกันในสถานท่ีใกล้ชิดกัน นอกจากมีการแยกทาง
กายภาพตามความเหมาะสม เช่น มีผนังก้ันเป็นสัดส่วน 

 ข้อ ๔๕ ก่อนเริ่มดําเนินการบรรจุหีบห่อต้องจัดให้บริเวณที่ทํางาน สายการบรรจุ เครื่องพิมพ์ 
และอุปกรณ์อื่นมีความสะอาดและปราศจากผลิตภัณฑ์อื่นใด วัสดุการบรรจุ หรือเอกสารของการ
บรรจุครั้งก่อนหลงเหลืออยู่ โดยต้องทําการตรวจสอบตามรายการตรวจสอบที่เหมาะสม 

 ข้อ ๔๖ ต้องแสดงช่ือและหมายเลขรุ่นผลิตของผลิตภัณฑ์ที่กําลังบรรจุในแต่ละตําแหน่งหรือสายการ
บรรจุ  

 ข้อ ๔๗ ต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์และวัสดุการบรรจุทุกชนิดที่จะใช้ เมื่อมีการส่งมายังแผนกบรรจุว่ามี
ปริมาณ เอกลักษณ์ และความถูกต้องตรงกับคําแนะนําการบรรจุ 

 ข้อ ๔๘ ภาชนะบรรจุก่อนการบรรจุต้องสะอาด และกําจัดสิ่งปนเป้ือน เช่น  เศษแก้ว เศษโลหะ 

 ข้อ ๔๙ เมื่อบรรจุใส่ภาชนะและปิดผนึกแล้ว ต้องทําการติดฉลากให้เร็วที่สุด ถ้าไม่สามารถทําได้ต้องมี
วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมเพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีการปะปนหรือการติดฉลากผิด 

 ข้อ ๕๐ ต้องทําการตรวจสอบและบันทึกความถูกต้องของการพิมพ์ เช่น รุ่นผลิต วันสิ้นอายุไม่ว่าจะทําการ
พิมพ์แยกกันหรือพิมพ์ในระหว่างบรรจุ ในกรณีที่เป็นการพิมพ์ด้วยมือต้องตรวจสอบซ้ําเป็นระยะ 

 ข้อ ๕๑ กรณีที่ใช้ฉลากที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วและมีการพิมพ์นอกสายการบรรจุ ต้องป้องกันมิให้มี
การปะปนกัน หากเป็นไปได้ให้ใช้ฉลากชนิดม้วน 

 ข้อ ๕๒ ต้องมีการตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์สําหรับอ่านรหัส เครื่องนับฉลาก หรือ
อุปกรณ์คล้ายกันมีการทํางานอย่างถูกต้อง 

 ข้อ ๕๓ ข้อมูลที่พิมพ์หรือประทับนูนบนวัสดุการบรรจุ ต้องเห็นชัดเจนและทนทานไม่ลบเลือน 

ข้อ ๕๔ การควบคุมผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ระหว่างการบรรจุ ต้องมีการตรวจสอบดังต่อไปน้ี 

 ๕๔.๑ ลักษณะทั่วไปของภาชนะบรรจุ 

 ๕๔.๒ ความสมบูรณ์ของภาชนะบรรจุ 

 ๕๔.๓ ความถูกต้องของผลิตภัณฑ์และวัสดุการบรรจุที่ใช้ 

 ๕๔.๔ ความถูกต้องของการพิมพ์ 

 ๕๔.๕ ความถูกต้องในการทํางานของอุปกรณ์ตรวจติดตามท่ีสายการบรรจุ 

ตัวอย่างที่นําออกไปจากสายการบรรจุ ต้องไม่นํากลับคืนมาใช้อีก 



๒๘ 
 

 ข้อ ๕๕ ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ สามารถนํากลับคืนมาในกระบวนการได้หลังจาก 
มีการตรวจสอบเป็นพิเศษ สืบสวน และผ่านการรับรองจากผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้วเท่าน้ัน และต้องเก็บ
บันทึกรายละเอียดในการดําเนินการ 

 ข้อ ๕๖ การตรวจสอบความสอดคล้องของปริมาณผลิตภัณฑ์รอบรรจุและวัสดุการบรรจุที่พิมพ์
ข้อความแล้ว กับจํานวนผลิตภัณฑ์ที่บรรจุได้ ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญหรือผิดปกติ ต้อง
สืบสวนสาเหตุและได้เหตุผลที่น่าพอใจก่อนจึงปล่อยผ่านได้ 

 ข้อ ๕๗ หลังจากดําเนินการบรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้ว วัสดุการบรรจุที่มีการพิมพ์หมายเลขรุ่นผลิตแล้ว 
ต้องนําไปทําลายและบันทึกการทําลาย ถ้ายังไม่มีการพิมพ์ให้ส่งกลับคืนคลังโดยทําตามวิธีการปฏิบัติที่เขียนไว้ 
 
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 
 ข้อ ๕๘ ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปต้องกักกันจนกว่าจะมีการปล่อยผ่านภายใต้เง่ือนไขที่กําหนดโดยผู้ผลิต 

 ข้อ ๕๙ ต้องมีการประเมินผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปและเอกสารก่อนการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ไปจําหน่าย  

 ข้อ ๖๐ หลังจากปล่อยผ่าน ต้องเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปในคลังสินค้าภายใต้เง่ือนไขที่กําหนดโดย
ผู้ผลิต 
 
วัตถุท่ีไม่ผ่านข้อกําหนด วัตถุท่ีนํากลับมาใช้ใหม่ และวัตถุท่ีส่งกลับคืน  
 ข้อ ๖๑ วัตถุและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านข้อกําหนดต้องทําเคร่ืองหมายให้ชัดเจนและเก็บแยกในบริเวณ
ควบคุม อาจต้องส่งกลับคืนไปยังผู้ส่งมอบหรืออาจไปทําซ้ําด้วยกระบวนการเดิมหรือทําลายแล้วแต่ความ
เหมาะสม ไม่ว่าจะปฏิบัติการโดยวิธีใดต้องผ่านการรับรองและบันทึกโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๖๒ การนําผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านข้อกําหนดไปทําซ้ําด้วยกระบวนการเดิมเป็นกรณีพิเศษ สามารถทําได้
เมื่อไม่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้าย มีความถูกต้องตรงตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ และถูกต้องตาม
วิธีการปฏิบัติที่กําหนดซึ่งได้รับอนุมัติภายหลังจากผ่านการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง รวมทั้งต้องเก็บรักษา
บันทึกผลการดําเนินการดังกล่าวไว้ 

 ข้อ ๖๓ การนําผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนของรุ่นที่ผ่านมาที่มีคุณภาพตามข้อกําหนดกลับมาใช้ใหม่ 
โดยผสมกับอีกรุ่นหน่ึงของผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันในขั้นตอนที่กําหนดของการผลิต ต้องถูกต้องตามวิธีการ
ปฏิบัติที่กําหนดซึ่งได้รับการอนุมัติหลังจากผ่านการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง รวมถึงผลที่อาจจะเกิดต่อ
อายุการใช้ของผลิตภัณฑ์ โดยต้องมีการบันทึกผลการดําเนินการดังกล่าวไว้ 

 ข้อ ๖๔ ฝ่ายควบคุมคุณภาพต้องจัดให้มีการทดสอบเพ่ิมเติมสําหรับผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่ได้มีการนําไป
ทําซ้ําด้วยกระบวนการเดิม หรือมีการนําผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ผสมร่วมลงไป 

ข้อ ๖๕ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนมาจากท้องตลาดซึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ผลิตต้องนําไปทําลาย
ยกเว้นในกรณีที่ผู้ผลิตพิจารณาแล้วว่าการนําไปจําหน่ายใหม่ นําไปติดฉลากใหม่ หรือนํากลับมาใช้ใหม่ร่วมกับ
รุ่นต่อไปได้ผ่านการประเมินอย่างเข้มงวดจากฝ่ายควบคุมคุณภาพตามวิธีการปฏิบัติที่กําหนดไว้ และพบว่าไม่มี
ข้อสงสัยในคุณภาพการประเมินน้ีต้องพิจารณาถึงประเภทของผลิตภัณฑ์ สภาวะพิเศษของการเก็บรักษาที่
กําหนด สภาพและประวัติ และเวลาที่ผ่านไปหลังจากจําหน่ายถ้ามีข้อสงสัยในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต้องไม่นํา



๒๙ 
 

กลับมาจําหน่ายหรือนํากลับมาใช้ใหม่ แม้ว่าสามารถนําตัวยาสําคัญกลับคืนมาใช้ใหม่ได้การปฏิบัติการทุกอย่าง
ต้องมีการบันทึกอย่างเหมาะสม 

 



๓๐ 
 

หมวด ๖ 
การควบคุมคุณภาพ 

 
หลักการ 
 การควบคุมคุณภาพเป็นการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการสุ่มตัวอย่าง ข้อกําหนดการทดสอบ และ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนภายในองค์กรในการบริหารจัดการระบบเอกสารและวิธีการปฏิบัติในการปล่อยผ่าน 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าวัตถุวัสดุการบรรจุได้รับการปล่อยผ่านไปใช้ หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปได้รับการปล่อย
ผ่านไปจําหน่าย ต่อเมื่อมีการตัดสินแล้วว่าได้ผ่านการทดสอบที่จําเป็นและมีคุณภาพการควบคุมคุณภาพไม่ได้
จํากัดเฉพาะการดําเนินการในห้องปฏิบัติการ แต่เก่ียวข้องในการตัดสินใจทุกอย่างที่อาจเก่ียวข้องกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ ความเป็นอิสระของการควบคุมคุณภาพจากการดําเนินการผลิตเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญต่อการ
ดําเนินการของการควบคุมคุณภาพ 
   
ข้อกําหนดท่ัวไป 
 ข้อ ๑ ผู้รับอนุญาตผลิตยาต้องมีฝ่ายควบคุมคุณภาพที่เป็นอิสระจากฝ่ายอ่ืน บริหารจัดการโดยผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ทํางานในห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ รวมถึงต้องมีทรัพยากรอย่าง
เพียงพอมีการจัดการควบคุมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือ 

 ข้อ ๒ หน้าที่หลักของหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพได้กําหนดไว้ในหมวด ๒ บุคลากร นอกจากน้ีฝ่าย
ควบคุมคุณภาพยังมีหน้าที่อ่ืนอีก เช่น การจัดทําวิธีการปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพทั้งหมด การตรวจสอบ
ความถูกต้องของวิธีการปฏิบัติเหล่าน้ีและการนําไปปฏิบัติ การเก็บตัวอย่างอ้างอิงของวัตถุวัสดุการบรรจุและ
ผลิตภัณฑ์ การควบคุมความถูกต้องของการติดฉลากของภาชนะบรรจุ วัตถุวัสดุการบรรจุ และผลิตภัณฑ์ การ
ควบคุมความถูกต้องของการตรวจติดตามความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีส่วนร่วมในการสืบสวนข้อร้องเรียน
ที่เก่ียวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ การดําเนินการทั้งหมดเหล่าน้ี ต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรและทําการบันทึกไว้ 

 ข้อ ๓ การประเมินผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปต้องรวบรวมปัจจัยทุกอย่างที่เก่ียวข้อง ซึ่งประกอบด้วยสภาวะ
ในการดําเนินการผลิต ผลของการทดสอบในระหว่างกระบวนการผลิต การทบทวนเอกสารบันทึกกระบวนการผลิต
และเอกสารบันทึกการบรรจุ ความสอดคล้องกับข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปและการตรวจสอบภาชนะบรรจุ
ของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

 ข้อ ๔ บุคลากรฝ่ายควบคุมคุณภาพสามารถเข้าไปยังบริเวณการดําเนินการผลิตเพ่ือทําการสุ่มตัวอย่าง
และตรวจสอบตามความเหมาะสม 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ  
 ข้อ ๕ ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพและเครื่องมือต้องสอดคล้องกับข้อกําหนดทั่วไปและข้อกําหนดเฉพาะ
สําหรับบริเวณการควบคุมคุณภาพ  

 



๓๑ 
 

 ข้อ ๖ บุคลากร สถานที่ และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการต้องเหมาะสมกับงานที่ทํา โดยลักษณะและ
ขนาดของการผลิต การใช้ห้องปฏิบัติการภายนอกต้องดําเนินการให้สอดคล้องตามหลักการที่กําหนดไว้ในหมวด ๗
การจ้างการผลิตและการวิเคราะห์ ทั้งน้ี การจ้างวิเคราะห์ อาจยอมรับได้สําหรับบางกรณีโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และต้องระบุไว้ในบันทึกการควบคุมคุณภาพ 
 
การดําเนินการด้านเอกสาร 
 ข้อ ๗ การจัดทําเอกสารที่เก่ียวข้องกับการควบคุมคุณภาพสําหรับห้องปฏิบัติการต้องมีรายละเอียด ดังน้ี 

๗.๑ ข้อกําหนด 

๗.๒ วิธีการปฏิบัติในการสุ่มตัวอย่าง 

๗.๓ วิธีการปฏิบัติในการทดสอบและบันทึก ประกอบด้วยบันทึกการวิเคราะห์และสมุดบันทึก 

๗.๔ รายงานการวิเคราะห์และใบรับรองการวิเคราะห์ 

๗.๕ ข้อมูลจากการตรวจติดตามสภาวะแวดล้อมตามท่ีกําหนด 

๗.๖ บันทึกการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการทดสอบตามท่ีเก่ียวข้อง 

๗.๗ วิธีการปฏิบัติ บันทึกของการสอบเทียบและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ 

 ข้อ ๘ เอกสารการควบคุมคุณภาพที่เก่ียวข้องกับบันทึกการผลิต ต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี 
หลังจากวันสิ้นอายุของผลิตภัณฑ์รุ่นน้ัน 
 ข้อ ๙ ข้อมูลบางชนิด เช่น ผลการวิเคราะห์และการทดสอบ ผลผลิต การควบคุมสภาวะแวดล้อม ต้อง
บันทึกในลักษณะที่สามารถประเมินแนวโน้มได้ 

 ข้อ ๑๐ นอกจากข้อมูลที่เป็นส่วนหน่ึงของบันทึกการผลิต ข้อมูลที่เป็นต้นฉบับอ่ืน เช่น สมุดบันทึกการ
ปฏิบัติการและ/หรือบันทึกการปฏิบัติการ ต้องเก็บรักษาไว้และพร้อมให้ตรวจสอบได้ 
 
การสุ่มตัวอย่าง 
 ข้อ ๑๑ การสุ่มตัวอย่างต้องดําเนินการตามวิธีการปฏิบัติที่ผ่านการอนุมัติซึ่งอธิบายถึง 

๑๑.๑ วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

๑๑.๒ เครื่องมือที่ใช้ 

๑๑.๓ ปริมาณตัวอย่างที่สุ่ม 

๑๑.๔ คําแนะนําสําหรับการแบ่งตัวอย่าง 

๑๑.๕ ชนิดและสภาพของภาชนะบรรจุตัวอย่าง 

๑๑.๖ การบ่งช้ีถึงภาชนะบรรจุที่ถูกสุ่มตัวอย่าง 

๑๑.๗ ข้อควรระวังพิเศษที่ต้องสังเกต โดยเฉพาะการสุ่มตัวอย่างวัตถุที่ปราศจากเช้ือหรือที่
เป็นอันตราย 



๓๒ 
 

๑๑.๘ สภาวะการเก็บรักษา 

๑๑.๙ ข้อแนะนําสําหรับการทําความสะอาด และการเก็บเคร่ืองมือที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่าง 

 ข้อ ๑๒ ตัวอย่างอ้างอิง ต้องเป็นตัวแทนของรุ่นของวัตถุวัสดุการบรรจุ หรือผลิตภัณฑ์ที่สุ่มตัวอย่าง 
อาจมีการเก็บตัวอย่างอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือตรวจติดตามขั้นตอนสําคัญของกระบวนการ เช่น ตอนเริ่มต้นหรือตอน
สุดท้ายของกระบวนการผลิต 

 ข้อ ๑๓ ภาชนะบรรจุตัวอย่างต้องติดฉลากระบุถึงสิ่งที่บรรจุอยู่ภายใน รวมท้ังหมายเลขรุ่น วันที่สุ่ม
ตัวอย่าง และภาชนะที่ได้ทําการสุ่มตัวอย่างมา 

 ข้อ ๑๔ ตัวอย่างอ้างอิงจากผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปแต่ละรุ่นต้องเก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุสุดท้ายและ
เก็บรักษาภายใต้สภาวะที่แนะนําไว้อย่างน้อย ๑ ปีหลังจากวันสิ้นอายุของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปตัวอย่างของวัตถุ
ต้ังต้น(ยกเว้น ตัวทําละลาย ก๊าซ และน้ํา) ถ้ามีความคงสภาพดี ต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อย ๒ ปีหลังจากปล่อย
ผ่านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ถ้าผลความคงสภาพตามที่ระบุในข้อกําหนดสั้นกว่า ระยะเวลาการเก็บอาจจะสั้นกว่าน้ี
ตัวอย่างอ้างอิงของวัตถุวัสดุการบรรจุและผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปต้องมีจํานวนเพียงพอท่ีจะทําการตรวจสอบอย่าง
สมบูรณ์ได้อย่างน้อยสองครั้ง 
 
การทดสอบ 
 ข้อ ๑๕ วิธีการวิเคราะห์ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง การทดสอบทั้งหมดที่อธิบายไว้ในทะเบียน
ตํารับยาต้องดําเนินการตามวิธีการที่ได้รับอนุมัติ 

 ข้อ ๑๖ ต้องบันทึกและตรวจสอบผลการทดสอบที่ได้ในการคํานวณต้องตรวจสอบอย่างระมัดระวัง 

 ข้อ ๑๗ ต้องมีการบันทึกการทดสอบ ซึ่งบันทึกอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปน้ี 

๑๗.๑ ช่ือของวัตถุวัสดุการบรรจุ หรือผลิตภัณฑ์และรูปแบบของเภสัชภัณฑ์ 

๑๗.๒ หมายเลขรุ่น ช่ือผู้ผลิตผู้ส่งมอบ ตามความเหมาะสม 

๑๗.๓ การอ้างอิงถึงข้อกําหนดและวิธีการปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

๑๗.๔ ผลการทดสอบประกอบด้วยข้อสังเกต การคํานวณ และการอ้างอิงถึงใบรับรองผลการ
วิเคราะห์ 

๑๗.๕ วันที่ทําการทดสอบ 

๑๗.๖ ลายมือช่ือของผู้ที่ทําการทดสอบ 

๑๗.๗ ลายมือช่ือของผู้ที่ทําการทวนสอบการทดสอบและการคํานวณตามความเหมาะสม 

๑๗.๘ ข้อความที่แสดงให้ชัดเจนถึงการปล่อยผ่านหรือไม่ผ่าน หรือสถานะการตัดสินใจอ่ืน
และลายมือช่ือพร้อมวันที่ของผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๑๘ การควบคุมระหว่างกระบวนการผลิตทั้งหมดที่ทําในบริเวณการดําเนินการผลิตโดยบุคลากร
ฝ่ายผลิต ต้องดําเนินการตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายควบคุมคุณภาพ และมีการบันทึกผลการทดสอบไว้ 



๓๓ 
 

 ข้อ ๑๙ คุณภาพของสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เครื่องแก้วสําหรับตวงวัด และสารละลาย สาร
มาตรฐานอ้างอิง และอาหารเพาะเช้ือต้องทําการเตรียมให้ถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติที่เขียนไว้ 

 ข้อ ๒๐ สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการที่จะเก็บไว้ใช้เป็นเวลานาน ต้องมีฉลากระบุวันที่ที่เตรียมและ
ลายมือช่ือผู้ที่เตรียม สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการที่ไม่คงตัวและอาหารเพาะเช้ือ ต้องระบุวันสิ้นอายุและ
สภาวะการเก็บรักษาบนฉลากนอกจากนี้ สําหรับสารละลายที่ทราบความเข้มข้นแน่นอน ต้องระบุวันที่หาค่า
ความเข้มข้นครั้งสุดท้ายและค่าแฟคเตอร์ล่าสุด 

 ข้อ ๒๑ ให้ระบุวันที่ที่รับและเปิดใช้สารที่ใช้ในการทดสอบไว้บนภาชนะบรรจุ เช่น สารเคมีที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ สารมาตรฐานอ้างอิง และต้องปฏิบัติตามคําแนะนําในการใช้และการเก็บรักษาในบางกรณีสารเคมี
ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการอาจจําเป็นต้องทําการทดสอบพิสูจน์เอกลักษณ์และ/หรือการทดสอบอ่ืนภายหลังการรับหรือ
ก่อนการใช้ 

 ข้อ ๒๒ สัตว์ทดลองที่ใช้สําหรับทดสอบต้องกักกันไว้ก่อนนํามาใช้ตามความเหมาะสม สัตว์ทดลอง
เหล่าน้ีต้องดูแลและควบคุมให้มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่จะใช้ นอกจากน้ี ต้องมีการบ่งช้ีและบันทึกที่
เพียงพอเพ่ือแสดงประวัติของการใช้สัตว์ทดลองเหล่าน้ี 
 
การติดตามความคงสภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อ ๒๓ ภายหลังปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ต้องมีการตรวจติดตามความคงสภาพของผลิตภัณฑ์
ยาตามท่ีกําหนดไว้ในแผนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถตรวจหาปัญหาที่เก่ียวกับความคงสภาพของสูตรตํารับ
ในภาชนะบรรจุที่จําหน่าย เช่น การเปลี่ยนแปลงของระดับปริมาณสิ่งปนเป้ือน หรือข้อมูลการละลาย 

 ข้อ ๒๔ วัตถุประสงค์ของการศึกษาความคงสภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตรวจติดตามอายุการใช้ของ
ผลิตภัณฑ์ยา และเพ่ือพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์น้ันมีคุณภาพและคาดว่ายังคงมีคุณภาพตามข้อกําหนดภายใต้
สภาวะการเก็บรักษาที่ระบุไว้บนฉลาก 

ข้อ ๒๕ การติดตามความคงสภาพอย่างต่อเน่ือง ให้ใช้กับผลิตภัณฑ์ยาที่บรรจุในภาชนะที่จําหน่าย
สําหรับผลิตภัณฑ์รอบรรจุให้มีแผนการติดตามความคงสภาพด้วย เช่น เมื่อเก็บผลิตภัณฑ์รอบรรจุไว้เป็น
เวลานานก่อนทําการบรรจุหรือรอการส่งต่อจากสถานที่ผลิตไปยังสถานที่บรรจุ ต้องมีการประเมินและศึกษา
ผลกระทบต่อความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะปกติ รวมถึงต้องติดตามความคงสภาพอย่างต่อเน่ือง
ของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตที่เก็บและรอใช้เป็นเวลานานหากมีการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ผสมนํ้า
หรือตัวทําละลายอ่ืนก่อนใช้ได้ศึกษาภายหลังการผสมตามช่วงเวลาต่างๆในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว ใน
การตรวจติดตามความคงสภาพอย่างต่อเน่ืองของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่จําเป็นต้องตรวจในแต่ละช่วงเวลาภายหลัง
การผสม อย่างไรก็ตาม ยังคงแนะนําว่าหากสามารถทําได้ ต้องติดตามความคงสภาพอย่างต่อเนื่องของ
ผลิตภัณฑ์ผสมนํ้าหรือตัวทําละลายอ่ืนก่อนใช้ตามช่วงเวลาต่าง ๆ 

 ข้อ ๒๖ ต้องมีการเขียนโปรโตคอลและจัดทํารายงานผลการติดตามความคงสภาพอย่างต่อเน่ือง ตาม
หลักการที่กําหนดไว้ในหมวด ๔ การดําเนินการด้านเอกสารรวมทั้งต้องมีการตรวจรับรองและบํารุงรักษา
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามความคงสภาพอย่างต่อเน่ือง เช่น ตู้สําหรับติดตามความคงสภาพที่สภาวะตาม
หลักการที่ระบุไว้ในหมวด ๓ อาคารสถานที่และเครื่องมือ และภาคผนวก ๑๔ การตรวจรับรองและการ
ตรวจสอบความถูกต้อง 



๓๔ 
 

 ข้อ ๒๗ โปรโตคอลสําหรับการติดตามความคงสภาพอย่างต่อเน่ือง ต้องครอบคลุมถึงวันสิ้นอายุการใช้
ของผลิตภัณฑ์ยาน้ัน และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

  ๒๗.๑ จํานวนรุ่นผลิตสําหรับแต่ละความแรง และขนาดรุ่นผลิต (ถ้ามี) 

๒๗.๒ วิธีการทดสอบทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และชีววิทยา 

๒๗.๓ เกณฑ์การยอมรับ 

๒๗.๔ อ้างอิงวิธีการทดสอบที่ใช้ 

๒๗.๕ รายละเอียดของระบบภาชนะบรรจุและการปิดผนึก 

๒๗.๖ ช่วงเวลาการทดสอบที่เวลาต่างๆ 

  ๒๗.๗ รายละเอียดของสภาวะการเก็บ โดยเฉพาะสภาวะในการทดสอบให้ใช้ตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  ๒๗.๘ พารามิเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงสําหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ยา (ถ้ามี) 

 ข้อ ๒๘ โปรโตคอลการติดตามความคงสภาพอย่างต่อเน่ืองอาจแตกต่างจากการศึกษาความคงสภาพ
แบบระยะยาวที่ได้ย่ืนขอข้ึนทะเบียนตํารับยาไว้ โดยมีข้อแม้ว่าต้องมีการให้เหตุผลที่สมควรและระบุไว้ใน
โปรโตคอล เช่น ความถี่ของการทดสอบ หรือปรับให้เป็นปัจจุบันตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

 ข้อ ๒๙ จํานวนรุ่นผลิตและความถี่ของการทดสอบ ต้องให้ข้อมูลเพียงพอสําหรับการวิเคราะห์แนวโน้ม 
นอกจากมีเหตุผลเพียงพอ ให้ทําการติดตามความคงสภาพอย่างน้อย ๑ รุ่นผลิตต่อปี ในทุกความแรงและทุก
ประเภทของวัสดุการบรรจุปฐมภูมิที่ใช้ เว้นแต่ไม่มีการผลิตในระหว่างปี สําหรับผลิตภัณฑ์ที่การตรวจติดตาม
ความคงสภาพอย่างต่อเน่ืองซึ่งปกติทดสอบโดยใช้สัตว์ทดลองและไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ความถี่ของการทดสอบอาจจะพิจารณาจากความเสี่ยงและประโยชน์ที่ได้รับการติดตาม
ความคงสภาพอย่างต่อเน่ืองอาจนําหลักการของการออกแบบแบบแบรกเกตติง และการออกแบบแบบเมทริกซิงมาใช้ 
หากมีการระบุเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ในโปรโตคอล 

 ข้อ ๓๐ ในบางสถานการณ์ การติดตามความคงสภาพอย่างต่อเน่ืองอาจมีการเพ่ิมจํานวนรุ่นผลิตที่
ศึกษา เช่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความเบ่ียงเบนอย่างมีนัยสําคัญในกระบวนการหรือวัสดุการบรรจุ 
รวมถึงการทําซ้ําด้วยกระบวนการใหม่ การทําซ้ําด้วยกระบวนการเดิม หรือการนํากลับมาใช้ใหม่ 

 ข้อ ๓๑ ผลของการติดตามความคงสภาพอย่างต่อเน่ือง ต้องเสนอไปยังบุคลากรหลัก โดยเฉพาะผู้ที่
ได้รับมอบหมายการติดตามความคงสภาพอย่างต่อเน่ืองที่สถานที่อ่ืนนอกเหนือจากสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์รอ
บรรจุหรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ต้องมีข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รายงานผล
การติดตามความคงสภาพอย่างต่อเน่ืองให้มีเก็บไว้ที่สถานที่ที่ได้รับอนุญาตผลิตยา เพ่ือให้ตรวจสอบได้ 

 ข้อ ๓๒ การไม่ผ่านข้อกําหนด หรือแนวโน้มที่มีความผิดปกติอย่างมีนัยสําคัญ ต้องมีการสืบสวนหา
สาเหตุการยืนยันผลของการไม่ผ่านข้อกําหนดหรือแนวโน้มเชิงลบที่มีนัยสําคัญต้องมีการรายงานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อแต่ละรุ่นผลิตในท้องตลาดต้องพิจารณาตามที่ระบุไว้ใน
หมวด ๘ ข้อร้องเรียนและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์และต้องแจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



๓๕ 
 

 ข้อ ๓๓ ผลสรุปของข้อมูลทั้งหมด รวมถึงผลสรุปแต่ละช่วงเวลาของแผนการติดตาม ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์
อักษรและเก็บรักษาไว้ ผลสรุปน้ีต้องมีการทบทวนเป็นระยะ 
 



๓๖ 
 

หมวด ๗ 
การจ้างการผลิตและการวิเคราะห์ 

 
หลักการ 
 การจ้างการผลิตและการวิเคราะห์ต้องมีการกําหนดเง่ือนไข ข้อตกลง และการควบคุมให้ชัดเจนเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรืองานที่ทํามีคุณภาพไม่เป็นที่น่าพอใจ โดยต้องทําสัญญาจ้าง
เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างซึ่งกําหนดหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน โดยสัญญาจ้าง
ดังกล่าวต้องระบุถึงวิธีการและความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบหมายปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น
ออกจําหน่ายให้ชัดเจน 

 หมายเหตุ : เน้ือหาในหมวดนี้เ ก่ียวกับความรับผิดชอบของผู้รับอนุญาตผลิตที่มีต่อสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเป็นผู้อนุญาตการผลิตและรับขึ้นทะเบียนตํารับยา โดยไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด
ของผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างที่มีต่อผู้บริโภค 
 
ข้อกําหนดท่ัวไป 

ข้อ ๑ ต้องมีการจัดทําสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมข้อตกลงของการผลิตการวิเคราะห์ 
รวมถึงข้อตกลงทางเทคนิคที่เก่ียวข้องภายใต้สัญญาดังกล่าว 

 ข้อ ๒ ข้อตกลงทุกอย่างของสัญญาจ้างการผลิตและการวิเคราะห์ รวมถึงข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลง
เทคนิคหรือข้อตกลงอื่น ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามทะเบียนตํารับยาของผลิตภัณฑ์น้ัน 
 
ผู้ว่าจ้าง 
 ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของผู้รับจ้าง ในการทํางานให้สําเร็จลุล่วง
ตามท่ีต้องการ และปฏิบัติตามหลักการของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาที่กําหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับน้ี 

 ข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างต้องจัดให้มีข้อมูลทุกอย่างที่จําเป็นแก่ผู้รับจ้างในการดําเนินการตามสัญญาจ้างอย่าง
ถูกต้องตามทะเบียนตํารับยาและกฎเกณฑ์อ่ืนที่กําหนดผู้ว่าจ้างต้องแน่ใจว่าผู้รับจ้างมีความระมัดระวังต่อปัญหา
ทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรืองานที่ทําซึ่งอาจเกิดอันตรายต่ออาคารสถานท่ี เครื่องมือ บุคลากร วัตถุอ่ืน
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนของผู้รับจ้าง 

 ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างต้องทําให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และวัตถุทุกอย่างที่ผู้รับจ้างส่งมอบมาให้ถูกต้องตรงกับ
ข้อกําหนด หรือผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมาให้น้ันได้มีการปล่อยผ่านโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
ผู้รับจ้าง 
 ข้อ ๖ ผู้รับจ้างต้องมีอาคารสถานท่ีและเครื่องมือที่เพียงพอ มีความรู้และประสบการณ์ มีบุคลากรท่ีมี
ความสามารถทํางานตามท่ีผู้ว่าจ้างสั่งทํา สัญญาจ้างการผลิตต้องทํากับผู้รับอนุญาตผลิตเท่าน้ัน 



๓๗ 
 

 ข้อ ๗ ผู้รับจ้างต้องทําให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์หรือวัตถุทุกอย่างที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบมาให้ มีความเหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์ 

 ข้อ ๘ ผู้รับจ้างต้องไม่นํางานที่ได้รับมอบหมายให้ทําตามสัญญาจ้าง ไปมอบหมายต่อให้บุคคลที่สาม
โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง ข้อตกลงที่ทําระหว่างผู้รับจ้างและบุคคลที่สามต้องมีข้อมูลเก่ียวกับการผลิต
และการวิเคราะห์เหมือนกับที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างทําไว้แต่เดิม 

 ข้อ ๙ ผู้รับจ้างต้องไม่ทํากิจกรรมใด ๆ ที่อาจเกิดผลเสียต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือวิเคราะห์
ให้ผู้ว่าจ้าง 
 
สัญญาจ้าง 
 ข้อ ๑๐ สัญญาจ้างต้องทําขึ้นระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างซึ่งต้องกําหนดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่
เก่ียวข้องกับการผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑ์เกณฑ์ทางเทคนิคของสัญญาจ้างต้องทําขึ้นโดยผู้ที่มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมในด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม การวิเคราะห์ และหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา
ข้อตกลงทุกอย่างสําหรับการผลิตและการวิเคราะห์ต้องถูกต้องตามทะเบียนตํารับยาและเห็นพ้องกันทั้งสองฝ่าย 

 ข้อ ๑๑ สัญญาจ้างต้องกําหนดวิธีการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นเพ่ือจําหน่ายของผู้ที่ได้รับ
มอบหมายว่าแต่ละรุ่นได้ทําการผลิตและตรวจสอบว่าถูกต้องตามข้อกําหนดที่ระบุในทะเบียนตํารับยา 

 ข้อ ๑๒ สัญญาจ้างต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าผู้ใดรับผิดชอบสําหรับการจัดซื้อ การทดสอบ และปล่อยผ่าน
วัตถุต้ังต้นวัสดุการบรรจุ ผู้ใดรับผิดชอบในการดําเนินการผลิตและการควบคุมคุณภาพ รวมถึงการควบคุม
ระหว่างการผลิต ผู้ใดรับผิดชอบในการสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์กรณีของสัญญาจ้างการวิเคราะห์ ต้องกําหนด
ว่าผู้รับจ้างจะทําการสุ่มตัวอย่างที่สถานที่ของผู้ผลิตหรือไม่ 

 ข้อ ๑๓ บันทึกการผลิต บันทึกการวิเคราะห์ บันทึกการจําหน่าย และตัวอย่างอ้างอิง ต้องเก็บหรือจัด
ให้มีโดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างต้องมีบันทึกที่เก่ียวข้องกับการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในกรณีของการ
ร้องเรียนหรือสงสัยว่าบกพร่องให้ตรวจสอบได้ อีกทั้งต้องกําหนดวิธีการปฏิบัติในการดําเนินการกับข้อบกพร่อง
หรือการเรียกเก็บคืนของผู้ว่าจ้าง 

 ข้อ ๑๔ สัญญาจ้างต้องระบุให้ผู้ว่าจ้างสามารถเข้าตรวจเย่ียมสถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างได้ 

 ข้อ ๑๕ สัญญาจ้างการวิเคราะห์ ต้องระบุว่าผู้รับจ้างยินยอมให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เข้าไปตรวจสอบได้ 
 
 



๓๘ 
 

หมวด ๘ 
ข้อร้องเรียนและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ 

 
หลักการ 
 ข้อร้องเรียนทุกอย่างและข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้องกับความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นต้องมีการ
ทบทวนอย่างเอาใจใส่ตามวิธีการปฏิบัติที่เขียนไว้ เพ่ือให้มีความพร้อมสําหรับทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงต้อง
กําหนดให้มีระบบการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องหรือสงสัยว่ามีข้อบกพร่องจากท้องตลาดอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อร้องเรียน 
 ข้อ ๑ ต้องกําหนดผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการกับข้อร้องเรียน การหามาตรการแก้ไข รวมทั้งทีมงาน
สนับสนุนอย่างเพียงพอ ถ้าผู้ที่รับผิดชอบไม่ใช่ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ ต้องมีการแจ้งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ทราบถึงข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น รวมถึงการสืบสวนหรือการเรียกเก็บคืน 

 ข้อ ๒ ต้องเขียนวิธีการปฏิบัติที่ระบุถึงการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับข้อร้องเรียน รวมถึงความจําเป็นที่
ต้องมีการเรียกเก็บคืนในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง 

 ข้อ ๓ ต้องบันทึกรายละเอียดข้อร้องเรียนที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์บกพร่อง และการสืบสวนที่ดําเนินการ
ทั้งหมด ผู้ที่รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาถึงปัญหาดังกล่าวด้วย 

 ข้อ ๔ ถ้าพบว่าผลิตภัณฑ์รุ่นใดบกพร่องหรือสงสัยว่าบกพร่อง ต้องพิจารณาตรวจสอบผลิตภัณฑ์รุ่นอ่ืน
ด้วย เพ่ือตรวจสอบว่ามีผลด้วยหรือไม่ โดยเฉพาะต้องทําการสืบสวนผลิตภัณฑ์รุ่นที่นําเอาผลิตภัณฑ์รุ่นที่มี
ข้อบกพร่องมาทําซ้ําและผสมรวมเข้าไป 

 ข้อ ๕ ต้องบันทึกการตัดสินและมาตรการทุกอย่างที่ทําเน่ืองจากผลของข้อร้องเรียน โดยมีการอ้างอิง
ถึงบันทึกการผลิตของรุ่นดังกล่าวด้วย 

 ข้อ ๖ บันทึกข้อร้องเรียนต้องมีการทบทวนเป็นประจํา สําหรับปัญหาเฉพาะหรือปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ํากัน
หลายคร้ังต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษและอาจต้องเรียกเก็บผลิตภัณฑ์คืนจากท้องตลาด 

 ข้อ ๗ ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อข้อร้องเรียนที่มีสาเหตุมาจากยาปลอม 

 ข้อ ๘ ผู้ผลิตต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบถึงแนวทางที่จะดําเนินการในกรณีที่
พบข้อผิดพลาดร้ายแรงในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาเสื่อมคุณภาพ ตรวจพบยาปลอม หรือปัญหารุนแรงอ่ืนที่เกิดกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
 
การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ 
 ข้อ ๙ ต้องกําหนดผู้ที่รับผิดชอบในการดําเนินการและประสานงานในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ โดยต้อง
จัดให้มีทีมงานอย่างเพียงพอในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ตามระดับความเร่งด่วนอย่างเหมาะสมผู้ที่รับผิดชอบต้อง
เป็นอิสระจากฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาด ถ้าผู้ที่รับผิดชอบไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องมีการแจ้งให้ผู้มีอํานาจ
ตัดสินใจทราบถึงการดําเนินการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ 



๓๙ 
 

 ข้อ ๑๐ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ต้องมีการกําหนดวิธีการปฏิบัติ รวมถึงมีการ
ตรวจสอบและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นประจําตามความจําเป็น  

 ข้อ ๑๑ การดําเนินการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ต้องสามารถทําได้ทันทีและตลอดเวลา 

 ข้อ ๑๒ ถ้ามีการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์เน่ืองจากมีข้อบกพร่องหรือสงสัยว่าบกพร่อง ต้องแจ้งให้
หน่วยงานควบคุมยาของทุกประเทศท่ีผลิตภัณฑ์น้ันส่งไปทราบโดยทันที  

 ข้อ ๑๓ ผู้ที่รับผิดชอบในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ต้องได้รับบันทึกการจัดจําหน่ายที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอ
ของผู้ขายส่งและลูกค้าที่ได้รับผลิตภัณฑ์โดยตรง ซึ่งประกอบด้วยที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์โทรสารทั้งในเวลาและ
นอกเวลาทําการ รุ่นและปริมาณที่ส่งมอบ ทั้งน้ี รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกและตัวอย่างสําหรับแพทย์ด้วย 

 ข้อ ๑๔ ผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนต้องมีการบ่งช้ีและเก็บแยกต่างหากในพ้ืนที่ที่ปลอดภัยระหว่างการรอการ
ตัดสินใจในการจัดการต่อไป 

 ข้อ ๑๕ ต้องมีการบันทึกความคืบหน้าในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์และจัดทํารายงานสรุป รวมถึงมีการ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างปริมาณที่ส่งออกไปจําหน่ายกับปริมาณที่เรียกคืนมาได้ 

 ข้อ ๑๖ ต้องประเมินประสิทธิผลของการจัดการในการเรียกคืนอย่างสมํ่าเสมอ 
 
 



๔๐ 
 

หมวด ๙ 
การตรวจสอบตนเอง 

 
หลักการ 

ต้องทําการตรวจสอบตนเองเพ่ือให้มีการตรวจติดตามการปฏิบัติว่ามีการดําเนินการอย่างถูกต้องเป็นไป
ตามหลักการของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา รวมถึงเพ่ือเป็นการเสนอแนะมาตรการการแก้ไขที่จําเป็น 

 ข้อ ๑ ต้องมีการตรวจสอบบุคลากร อาคารสถานที่ เครื่องมือ การดําเนินการด้านเอกสาร การ
ดําเนินการผลิต การควบคุมคุณภาพ การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยา การจัดการที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการ
เรียกเก็บคืน และการตรวจสอบตนเองในช่วงเวลาตามที่มีการกําหนดไว้ล่วงหน้า เพ่ือทวนสอบว่ามีความ
สอดคล้องกับหลักการของการประกันคุณภาพ 

 ข้อ ๒ การตรวจสอบตนเองต้องทําอย่างเป็นอิสระและดําเนินการตามรายละเอียดที่กําหนด โดยผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร หรืออาจตรวจสอบโดยผู้ตรวจประเมินอิสระที่เป็น
ผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 

 ข้อ ๓ การตรวจสอบตนเองต้องมีการบันทึก รายงานการตรวจสอบต้องประกอบด้วยข้อสังเกตระหว่าง
การตรวจสอบ และข้อเสนอแนะสําหรับมาตรการการแก้ไข (ถ้ามี) รวมถึงต้องมีการบันทึกรายการของวิธี
ปฏิบัติการแก้ไข (Corrective action) ที่ต้องทําต่อไปด้วย 
 
 
 
 



 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา 
ส่วนที่ ๒ 

 

แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการผลิต 
ยาแผนปัจจุบัน และแก้ไขเพิม่เติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต 

ยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



หมวด ๑ 
บทนํา 

 
วัตถุประสงค์ 

เอกสารหลักเกณฑ์ในส่วนน้ีใช้บังคับเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตสําหรับสารออกฤทธ์ิทาง
เภสัชกรรมภายใต้ระบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการคุณภาพ และเพ่ือช่วยให้มั่นใจว่าสารออกฤทธ์ิทาง
เภสัชกรรมน้ันเป็นไปตามข้อกําหนดด้านคุณภาพและความบริสุทธ์ิที่กําหนด 

เอกสารหลักเกณฑ์ในส่วนน้ี ไม่ครอบคลุมเรื่องความปลอดภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานที่ผลิตยา 
รวมทั้งไม่ได้กําหนดวิธีการป้องกันสิ่งแวดล้อม โดยให้ไปอยู่ในการควบคุมภายใต้กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

นอกจากน้ี เอกสารหลักเกณฑ์ในส่วนน้ีไม่รวมถึงข้อกําหนดในการขึ้นทะเบียนตํารับยา หรือการปรับเปล่ียน
ข้อกําหนดของตํารายา และไม่ส่งผลต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําข้อกําหนดเก่ียวกับการขึ้นทะเบียน
ตํารับยา หรือออกใบอนุญาตผลิตของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม รวมท้ังข้อผูกพันทั้งหมดในเอกสารการข้ึนทะเบียน
ตํารับต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ได้รับรองไว้ 
 
ขอบเขต 

เอกสารหลักเกณฑ์ในส่วนน้ีใช้สําหรับการผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ยาสําหรับ
มนุษย์และสัตว์ โดยใช้สําหรับการผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมชนิดปราศจากเช้ือที่ทําให้ปราศจากเช้ือทันที
ภายหลังการผลิตซึ่งการทําให้ปราศจากเช้ือและเทคนิคปราศจากเช้ือ  สําหรับสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม
ปราศจากเช้ือให้ปฏิบัติตามหลักการและข้อกําหนดของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา รวมท้ัง ภาคผนวก ๑ 
การผลิตยาปราศจากเช้ือ   

ในกรณีของสารฆ่าปรสิตภายนอกที่ใช้สําหรับสัตว์ อาจนํามาตรฐานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขในส่วนน้ีมาใช้ได้ หากสามารถทําให้มั่นใจว่าวัตถุน้ันมีคุณภาพที่เหมาะสม 

เอกสารหลักเกณฑ์ในส่วนน้ีไม่รวมถึงเลือดและพลาสมา เน่ืองจากมีภาคผนวก ๑๓ การผลิตผลิตภัณฑ์ยา
ที่เตรียมจากโลหิตหรือพลาสมามนุษย์ ซึ่งมีรายละเอียดข้อกําหนดในการเก็บตัวอย่าง และการทดสอบเลือดไว้แล้ว 
อย่างไรก็ตาม เอกสารหลักเกณฑ์ในส่วนน้ีให้ใช้บังคับกับสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่ผลิตโดยใช้เลือดหรือ
พลาสมาเป็นวัตถุดิบ แต่ไม่ใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ยาที่อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์รอบรรจุ เอกสารหลักเกณฑ์ในส่วนน้ี   
ใช้บังคับกับวัตถุต้ังต้นที่เป็นสารออกฤทธ์ิอ่ืน ๆ ซึ่งอาจเกิดการเสื่อมสลายตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวกอ่ืน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ที่ระบุอยู่ในภาคผนวก ๒ การผลิตสารชีววัตถุออกฤทธ์ิและผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุสําหรับใช้ใน
มนุษย์ จนถึงภาคผนวก ๖ การผลิตผลิตภัณฑ์ยาจากพืชสมุนไพร ซึ่งอาจมีข้อบังคับเสริมเพ่ิมเติมสําหรับสาร
ออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมบางชนิด  

“วัตถุต้ังต้นของสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม” คือ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิ
ทางเภสัชกรรมที่ใช้ในการผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมและเป็นโครงสร้างส่วนสําคัญของสารออกฤทธ์ิทาง
เภสัชกรรม วัตถุต้ังต้นของสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมสามารถที่จะจัดหาได้จากผู้ส่งมอบรายเดียวหรือหลายราย
ภายใต้สัญญาหรือข้อตกลงทางการค้า หรือที่ผลิตขึ้นเอง โดยปกติ มีการกําหนดโครงสร้างและคุณสมบัติทาง
เคมีของวัตถุต้ังต้นของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมไว้ 



๒ 
 

ผู้ผลิตต้องออกแบบและบันทึกเหตุผลสําหรับจุดเริ่มต้นของการผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม
สําหรับกระบวนการสังเคราะห์เป็นจุดที่สารต้ังต้นของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมถูกนําเข้าสู่กระบวนการ 
สําหรับกระบวนการอ่ืน ๆ (เช่น การหมัก การสกัด การทําให้บริสุทธ์ิ) อาจพิจารณาเหตุผลเป็นกรณีไป      
ตามตารางที่ ๑ แสดงถึงจุดที่สารต้ังต้นของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมถูกนําเข้าสู่กระบวนการ  

 จากจุดดังกล่าว ต้องนําหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขในส่วนน้ีมาใช้ในขั้นตอนของการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และ/หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของ
ขั้นตอนของกระบวนการวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม อย่างไรก็ตาม ต้อง
ทราบว่า ผู้ผลิตที่เลือกจะตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนของกระบวนการอาจไม่กําหนดให้ขั้นตอนเหล่าน้ัน
เป็นขั้นตอนวิกฤตก็ได้  

โดยปกติจะนําหลักเกณฑ์ในส่วนน้ีไปใช้กับขั้นตอนที่แสดงไว้ด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ในตารางที่ ๑ 
แต่ตารางดังกล่าวไม่ได้แสดงขั้นตอนทั้งหมดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ความเข้มงวดในการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมจะต้องเพิ่มขึ้นจากขั้นตอนเร่ิมต้นจนถึงขั้นตอน
สุดท้ายของกระบวนการผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม การทําให้บริสุทธ์ิ และการบรรจุหีบห่อ กระบวนการ
ทางกายภาพของการผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม เช่น การทําแกรนูล การเคลือบ หรือวิธีการจัดการทาง
กายภาพของขนาดอนุภาค (เช่น การบด การลดขนาดอนุภาคให้เล็กลง) อย่างน้อยต้องปฏิบัติตามเอกสาร
หลักเกณฑ์ในส่วนน้ี  

เอกสารหลักเกณฑ์ในส่วนน้ีไม่บังคับใช้กับขั้นตอนก่อนที่จะนํา “วัตถุต้ังต้นของสารออกฤทธ์ิทาง  
เภสัชกรรม (API Starting Material)” เข้าสู่กระบวนการ 

 นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ส่วนที่ ๒ น้ีแล้ว ให้ปฏิบัติตาม
ภาคผนวกอ่ืนตามที่เก่ียวข้องด้วย 

 
  



๓ 
 

ตารางที่ ๑  การใชเ้อกสารหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสชักรรม 
 

รูปแบบของการผลิต 
 

หลักเกณฑ์ในส่วนนี้ใช้บังคับกับขั้นตอนที่นํามาใช้ในการผลิตประเภทน้ี 
 

การผลิตสารเคมี 
 

การผลิตวัตถุต้ังต้น
ของสารออกฤทธิ์
ทางเภสัชกรรม 

*การนําวัตถุตั้งต้น
ของสารออกฤทธิ์
ทางเภสัชกรรม  
เข้าสู่กระบวนการ 
 

*การผลิตผลิตภัณฑ์
ระหว่างผลิต 

*การแยก และ  
การทําให้บริสุทธิ ์
 
 
 

*กระบวนการ   
ทางกายภาพ และ
การบรรจุหีบห่อ 
 

สารออกฤทธ์ิทาง   
เภสัชกรรมท่ีได้จากสัตว์ 

การรวบรวม หรือ
เก็บเก่ียว อวัยวะ 
ของเหลว หรือ
เนื้อเยื่อ 
 

การตัด การผสม 
และ/หรือ
กระบวนการเร่ิมต้น 
 

*การนําวัตถุตั้งต้น
ของสารออกฤทธิ์
ทางเภสัชกรรม  
เข้าสู่กระบวนการ 

*การแยก และ  
การทําให้บริสุทธิ ์
 
 

*กระบวนการ   
ทางกายภาพ และ
การบรรจุหีบห่อ 

สารออกฤทธ์ิทาง   
เภสัชกรรมท่ีสกัดจากพืช 
 

การรวบรวม หรือ
เก็บเก่ียวพืช 
 

การตัด และการสกัด
เร่ิมต้น 
 

*การนําวัตถุตั้งต้น
ของสารออกฤทธิ์
ทางเภสัชกรรม  
เข้าสู่กระบวนการ 
 

*การแยก และการ
ทําให้บริสทุธิ ์

*กระบวนการ   
ทางกายภาพ และ
การบรรจุหีบห่อ 

สารสกัดจากสมุนไพร   
ที่ใช้เป็นสารออกฤทธ์ิ
ทางเภสัชกรรม 

การรวบรวม หรือ
เก็บเก่ียวพืช 

การรวบรวม หรือ
เก็บเก่ียวพืช 

 *การตัด และ    
การสกัดเริ่มต้น 
 
 

*การสกัด          
ในขั้นตอนต่อไป 
 

กระบวนการทาง
กายภาพ และการบรรจุ
หีบห่อ 

การรวบรวมพืช
และ/หรือ         
การเพาะปลูก และ
การเก็บเก่ียว 
 

การตัด/การบด 
 

  *กระบวนการ   
ทางกายภาพ และ
การบรรจุหีบห่อ 

เทคโนโลยีชีวภาพ :  
การหมัก/การเพาะเล้ียง
เซลล์ 
 

การจัดต้ัง    
ธนาคารเซลล์แม่บท 
และธนาคารเซลล์      
ที่ใช้งาน  
 

*การบํารุงรักษา
ธนาคารเซลล์ที่ใช้
งาน  

*การเพาะเล้ียง
เซลล์ และ/หรือ  
การหมัก 
 

*การแยก และ  
การทําให้บริสุทธิ ์

*กระบวนการ   
ทางกายภาพ และ
การบรรจุหีบห่อ 

การหมักแบบด้ังเดิม 
เพ่ือผลิตสารออกฤทธิ์
ทางเภสัชกรรม 
 

การจัดต้ัง    
ธนาคารเซลล์  

การบํารุงรักษา
ธนาคารเซลล์  

*การนําเซลล์เข้าสู่
การหมัก 

*การแยก และ  
การทําให้บริสุทธิ ์

*กระบวนการ   
ทางกายภาพ และ
การบรรจุหีบห่อ 

 
  



๔ 
 

หมวด ๒ 
การบริหารจัดการคุณภาพ 

 
หลักการ 
 ข้อ ๑ คณุภาพเป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่เก่ียวข้องกับการผลิต 

 ข้อ ๒ ผู้ผลิตต้องจัดให้มีระบบ จัดทําเอกสาร และมีการใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพสําหรับจัดการกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของบุคลากรด้านการบริหารจัดการ และบุคลากร
ด้านการผลิตอย่างเหมาะสม 

 ข้อ ๓ ระบบสําหรับการจัดการคุณภาพต้องประกอบด้วยโครงสร้างขององค์กร วิธีการปฏิบัติ 
กระบวนการ และทรัพยากร รวมทั้งกิจกรรมที่จําเป็น เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นว่าสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม
เป็นไปตามข้อกําหนดด้านคุณภาพและความบริสุทธ์ิ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับคุณภาพทั้งหมดต้องมีการกําหนด
และจัดทําเป็นเอกสาร 

 ข้อ ๔ ต้องจัดให้มีหน่วยงานคุณภาพที่แยกเป็นอิสระจากฝ่ายผลิต ซึ่งรับผิดชอบทั้งด้านการประกัน
คุณภาพและการควบคุมคุณภาพ อาจเป็นรูปแบบของหน่วยงานประกันคุณภาพ และหน่วยงานควบคุม
คุณภาพแยกจากกัน หรือเป็นหน่วยงานเดียวหรือเป็นกลุ่มงาน ขึ้นกับขนาดและโครงสร้างขององค์กร 

 ข้อ ๕ ต้องกําหนดบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้ปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และสารออกฤทธ์ิทาง
เภสัชกรรม 

 ข้อ ๖ ต้องมีการบันทึกทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับคุณภาพขณะที่มีการปฏิบัติงาน 

 ข้อ ๗ ความเบ่ียงเบนจากวิธีการปฏิบัติที่กําหนดไว้ต้องมีการบันทึกพร้อมคําอธิบาย ต้องมีการสืบสวน
หาสาเหตุของความเบ่ียงเบนวิกฤต และบันทึกผลการสืบสวนพร้อมข้อสรุปไว้เป็นเอกสาร   

 ข้อ ๘ ต้องไม่มีการปล่อยผ่าน หรือใช้วัตถุใด ๆ ก่อนที่หน่วยงานคุณภาพจะประเมินคุณภาพเสร็จสิ้น 
เว้นแต่มีระบบที่เหมาะสม (เช่น การปล่อยผ่านภายใต้การกักกันตามที่ระบุในหมวด ๑๐ หัวข้อ วิธีการ
ปฏิบัติงานในการจัดส่ง ข้อ ๓ หรือการใช้วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตที่รอการประเมินผลจนเสร็จสิ้น) 

 ข้อ ๙ ต้องจัดให้มีวิธีการปฏิบัติในการแจ้งเรื่องจัดการเก่ียวกับการตรวจประเมินข้อบกพร่องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการดําเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง (เช่น 
ข้อร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพ การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ การดําเนินการตามกฎหมาย) ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด 

 ข้อ ๑๐ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ ต้องมีการออกแบบ และใช้ระบบคุณภาพร่วมกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา การควบคุมคุณภาพ และการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 



๕ 
 

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ 
 ข้อ ๑๑ การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ คือ กระบวนการที่เป็นระบบสําหรับการประเมินการควบคุม  
การสื่อสาร และการทบทวนความเสี่ยงต่อคุณภาพของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม โดยสามารถนําไปประยุกต์ได้
ทั้งการเตรียมการล่วงหน้า และการทบทวนย้อนหลัง 

 ข้อ ๑๒ ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพต้องมั่นใจได้ว่า 

  ๑๒.๑ การประเมินความเสี่ยงต่อคุณภาพต้องใช้พ้ืนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์
เก่ียวกับกระบวนการ และต้องเช่ือมโยงไปสู่การคุ้มครองผู้ป่วยโดยผ่านการสื่อสารกับผู้ใช้สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม  

  ๑๒.๒ ระดับของความพยายาม พิธีการ และเอกสารของกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้าน
คุณภาพต้องสัมพันธ์กับระดับของความเสี่ยง 

  ตัวอย่างกระบวนการและการประยุกต์ใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ อาจ
ปฏิบัติตามคําแนะนํา เรื่อง Quality risk management, Annex 20 ของ PIC/S GUIDE TO GOOD 
MANUFACTURING PRACTICE FOR MEDICINAL PRODUCTS ANNEXES: PE 009-12 (Annexes) 1 
October 2015 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
ความรับผิดชอบของหน่วยงานคุณภาพ  
 ข้อ ๑๓ หน่วยงานคุณภาพต้องมีส่วนร่วมในทุกเรื่องที่เก่ียวข้องกับคุณภาพ 

 ข้อ ๑๔ หน่วยงานคุณภาพต้องทบทวน และอนุมัติเอกสารทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับคุณภาพที่เหมาะสม 

 ข้อ ๑๕ ความรับผิดชอบหลักของหน่วยงานคุณภาพที่เป็นอิสระต้องไม่มีการมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืน
ดําเนินการแทน โดยต้องกําหนดความรับผิดชอบทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

  ๑๕.๑ ปล่อยผ่าน หรือไม่ผ่านสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมทั้งหมด และผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต
สําหรับนําไปใช้นอกการควบคุมของผู้ผลิต 

  ๑๕.๒ จัดให้มีระบบปล่อยผ่านหรือไม่ผ่านวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต วัสดุการบรรจุ
รวมทั้งฉลาก 

  ๑๕.๓ ทบทวนขั้นตอนของกระบวนการวิกฤตต่าง ๆ ในบันทึกการดําเนินการผลิต และบันทึก
การควบคุมคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือที่จะปล่อยผ่านสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมก่อนการจัดส่ง 

  ๑๕.๔ สืบสวนหาสาเหตุความเบ่ียงเบนวิกฤตพร้อมดําเนินการแก้ไข 

  ๑๕.๕ อนุมัติข้อกําหนด และคําแนะนําการดําเนินการผลิตทั้งหมด 

  ๑๕.๖ อนุมัติวิธีปฏิบัติทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสาร
ออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

  ๑๕.๗ จัดให้มีการตรวจสอบตนเอง 

  ๑๕.๘ อนุมัติการจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 



๖ 
 

  ๑๕.๙ อนุมัติการเปล่ียนแปลงใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตหรือ
สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

  ๑๕.๑๐ ทบทวน และอนุมัติโปรโตคอล และรายงานการตรวจสอบความถูกต้อง 

  ๑๕.๑๑ สืบสวนหาสาเหตุของข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับคุณภาพ พร้อมดําเนินการแก้ไข 

  ๑๕.๑๒ บํารุงรักษา และสอบเทียบเครื่องมือวิกฤตโดยใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพ 

  ๑๕.๑๓ ทดสอบวัตถุด้วยวิธีที่เหมาะสม และจัดทํารายงานผลการทดสอบ 

  ๑๕.๑๔ จัดให้มีข้อมูลความคงสภาพสําหรับสนับสนุนวันที่ทดสอบซ้ํา หรือวันสิ้นอายุ และ
สภาวะการจัดเก็บของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม และผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต 

  ๑๕.๑๕ ดําเนินการทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (ตามที่ระบุในหัวข้อ การทบทวนคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์) 

 
ความรับผิดชอบสําหรบักิจกรรมการดําเนินการผลิต 
 ข้อ ๑๖ ความรับผิดชอบต่อกิจกรรมการดําเนินการผลิตต้องกําหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย 

  ๑๖.๑ จัดทํา ทบทวน อนุมัติ และแจกจ่ายคําแนะนําสําหรับการดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์
ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม ตามวิธีการปฏิบัติที่เขียนไว้ 

  ๑๖.๒ ดําเนินการผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม และผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตตามข้อแนะนํา
ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 

  ๑๖.๓ ทบทวนบันทึกการดําเนินการผลิตทั้งหมด และทําให้มั่นใจว่าบันทึกมีการลงข้อมูล
พร้อมลายมือช่ือครบถ้วนสมบูรณ์ 

  ๑๖.๔ ทําให้มั่นใจว่ามีการประเมินและจัดทํารายงานความเบ่ียงเบนในการดําเนินการผลิต
ทั้งหมด และความเบ่ียงเบนวิกฤตต้องสืบสวนหาสาเหตุและบันทึกสรุปผล  

  ๑๖.๕ ทําให้มั่นใจว่าสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินการผลิตสะอาด และผ่านการกําจัดเช้ือ
ที่เหมาะสม 

  ๑๖.๖ สอบเทียบอุปกรณ์ที่จําเป็น และเก็บบันทึกไว้ 

 ๑๖.๗ บํารุงรักษาสถานที่และเคร่ืองมือ และเก็บบันทึกไว้ 

 ๑๖.๘ ทบทวนและอนุมัติโปรโตคอลและรายงานการตรวจสอบความถูกต้อง 

 ๑๖.๙ ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือเครื่องมือ  

 ๑๖.๑๐ ทําให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ เครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวก 
และอุปกรณ์ที่ถูกดัดแปลงแก้ไข มีคุณสมบัติเหมาะสม 

 
 



๗ 
 

การตรวจสอบภายใน (การตรวจสอบตนเอง) 
 ข้อ ๑๗ เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักการของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตสําหรับสารออกฤทธ์ิทาง
เภสัชกรรม ต้องมีการตรวจสอบตนเองอย่างสมํ่าเสมอตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งผ่านการอนุมัติแล้ว 

ข้อ ๑๘ ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ และการดําเนินการแก้ไข ต้องจัดทําเป็นเอกสาร และนําเสนอให้ฝ่ายบริหาร
ที่รับผิดชอบขององค์กรทราบ การดําเนินการแก้ไขที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่กําหนด 

 
การทบทวนคุณภาพผลติภัณฑ ์
 ข้อ ๑๙ ต้องมีการทบทวนคุณภาพของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมเป็นประจําทุกปี และเป็น       
ลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนความสม่ําเสมอของกระบวนการ ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย 

  ๑๙.๑ การทบทวนเก่ียวกับผลของการควบคุมระหว่างกระบวนการท่ีเป็นจุดวิกฤต และ     
ผลการทดสอบสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมในหัวข้อที่วิกฤต 

  ๑๙.๒ การทบทวนทุกรุ่นผลิตที่พบว่าไม่ผ่านข้อกําหนด 

 ๑๙.๓ การทบทวนเก่ียวกับทุกความเบ่ียงเบนวิกฤต หรือความไม่สอดคล้องตามข้อกําหนด
และการสืบสวนหาสาเหตุที่เก่ียวข้อง 

 ๑๙.๔ การทบทวนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ หรือวิธีวิเคราะห์ 

 ๑๙.๕ การทบทวนเกี่ยวกับผลของการตรวจติดตามความคงสภาพ  

 ๑๙.๖ การทบทวนเกี่ยวกับการคืนผลิตภัณฑ์ ข้อร้องเรียน และการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่
เก่ียวข้องกับคุณภาพทั้งหมด 

 ๑๙.๗ การทบทวนความเหมาะสมเพียงพอของการดําเนินการแก้ไข 

 ข้อ ๒๐ ผลของการทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์ต้องมีการประเมิน และนํามาใช้พิจารณาว่าจะต้องมี
ดําเนินการแก้ไข หรือตรวจสอบความถูกต้องซ้ําหรือไม่ เหตุผลในการดําเนินการแก้ไขจะต้องจัดทําเป็นเอกสาร  
ดําเนินการแก้ไขที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาท่ี
กําหนด 
  



๘ 
 

หมวด ๓ 
บุคลากร 

 
คุณสมบตัิของบุคลากร 
 ข้อ ๑ ต้องมีจํานวนบุคลากรที่เพียงพอซึ่งผ่านการรับรองในด้านการศึกษา การฝึกอบรม และ/หรือ
ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานและควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

 ข้อ ๒ ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนที่ร่วมในการผลิตผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และสารออกฤทธ์ิ
ทางเภสัชกรรม ต้องระบุให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ข้อ ๓ ต้องดําเนินการฝึกอบรมอย่างสม่ําเสมอโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตโดยต้องมีการเก็บรักษาบันทึกการฝึกอบรม 
และการฝึกอบรมต้องมีการประเมินเป็นระยะ ๆ 
 
สุขอนามัยของบุคลากร 
 ข้อ ๔ บุคลากรต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยและสุขลักษณะที่ดี 

 ข้อ ๕ บุคลากรต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดเหมาะสมสําหรับกิจกรรมการผลิตในส่วนที่เก่ียวข้อง และ
ต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าตามความเหมาะสม หากจําเป็น ต้องมีการสวมเครื่องป้องกันเพ่ิมเติม เช่น อุปกรณ์คลุม
ศีรษะ ใบหน้า มือ และแขน เป็นต้น เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และสารออกฤทธ์ิทาง
เภสัชกรรม 

 ข้อ ๖ บุคลากรต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

ข้อ ๗ การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหาร การด่ืมเครื่องด่ืม การเคี้ยวของขบเค้ียว และการจัดเก็บ
อาหาร ต้องจํากัดไว้ในพ้ืนที่ที่กําหนดโดยแยกออกจากพ้ืนที่ผลิต 

ข้อ ๘ บุคลากรที่ป่วยจากโรคติดเช้ือ หรือมีบาดแผลเปิดบนผิวหนังของร่างกาย ต้องไม่เข้าร่วม       
ในกิจกรรมที่อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม  บุคลากรที่มีการเจ็บป่วย
ที่ชัดเจน หรือเกิดบาดแผลเปิด (ไม่ว่าได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์ หรือจากการสังเกตการณ์ของหัวหน้างาน)  
ต้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมที่อาจมีผลเสียต่อคุณภาพของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม จนกว่าจะหาย 
เป็นปกติ หรือได้รับการวินิจฉัยจากบุคลากรทางการแพทย์แล้วว่า การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรนั้นจะไม่เกิด
ความเสี่ยงต่อความปลอดภัย หรือคุณภาพของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

 
ท่ีปรึกษา 

ข้อ ๙ ที่ปรึกษาที่ให้คําแนะนําเก่ียวกับการผลิต และการควบคุมของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือ   
สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม ต้องมีการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ในสาขาที่เก่ียวข้องอย่างเพียงพอ 
เพ่ือให้คําแนะนําในเรื่องที่ได้รับการว่าจ้าง 

ข้อ ๑๐ ต้องเก็บรักษาบันทึกโดยระบุช่ือ ที่อยู่ คุณสมบัติ และรูปแบบของการบริการของที่ปรึกษา 
  



๙ 
 

หมวด ๔ 
อาคารและสิ่งอํานวยความสะดวก 

 
การออกแบบและการก่อสร้าง 
 ข้อ ๑ อาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช้ในการผลิตของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และสารออกฤทธ์ิ
ทางเภสัชกรรม ต้องกําหนดสถานที่ หรือตําแหน่งออกแบบ และสร้างขึ้นในลักษณะที่ง่ายต่อการทําความสะอาด 
การบํารุงรักษา และการดําเนินงาน ตามความเหมาะสมกับชนิดและขั้นตอนในการผลิต รวมท้ังต้องออกแบบ 
สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือลดการปนเป้ือนที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่มีข้อกําหนดทางจุลชีววิทยาสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมต้องออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือจํากัด
การปนเป้ือนของจุลินทรีย์ที่ไม่เป็นที่ยอมรับตามความเหมาะสม 

ข้อ ๒ อาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกต้องมีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับการจัดวางเครื่องมือและวัตถุต่าง ๆ 
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือป้องกันการปะปนและการปนเป้ือน 

ข้อ ๓ หากตัวเคร่ืองมือมีระบบป้องกันวัตถุต่าง ๆ ที่เพียงพอ เช่น ระบบปิด หรือระบบกักเก็บ จึงจะ
สามารถต้ังเคร่ืองมือน้ันไว้ภายนอกได้ 

ข้อ ๔ ทิศทางของวัตถุและบุคลากรภายในอาคาร หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ต้องออกแบบเพ่ือ
ป้องกันการปะปนหรือการปนเป้ือน 

ข้อ ๕ ต้องกําหนดพ้ืนที่ หรือมีระบบควบคุมอ่ืน ๆ สําหรับกิจกรรมต่อไปน้ี 

  ๕.๑ การรับสินค้า การพิสูจน์เอกลักษณ์ การสุ่มตัวอย่าง และการกักกันของวัตถุที่เข้ามา  
การรอการปล่อยผ่านหรือไม่ผ่าน 

 ๕.๒ การกักกันก่อนการปล่อยผ่านหรือไม่ผ่านของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และสารออกฤทธ์ิ
ทางเภสัชกรรม   

 ๕.๓ การสุ่มตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

 ๕.๔ การกักวัตถุที่ไม่ผ่านก่อนที่จะทําลาย เช่น การส่งคืน การทําซ้ําด้วยกระบวนการเดิม 
หรือการทําลาย เป็นต้น 

 ๕.๕ การจัดเก็บวัตถุที่ปล่อยผ่านแล้ว 

 ๕.๖ การดําเนินการผลิต 

 ๕.๗ การดําเนินงานสําหรับการบรรจุหีบห่อ และการติดฉลาก 

 ๕.๘ การดําเนินงานในห้องปฏิบัติการ 

ข้อ ๖ ต้องจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการชําระล้าง และห้องสุขาที่สะอาด และเพียงพอสําหรับ
บุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการชําระล้างต้องติดต้ังระบบน้ําร้อนและนํ้าเย็นอย่างเหมาะสม มีสบู่
หรือนํ้ายาชําระล้าง มีเครื่องเป่าอากาศแห้งหรือกระดาษเช็ดมือที่ใช้ครั้งเดียว และต้องแยกสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับการชําระล้างและห้องสุขาออกจากพ้ืนที่ผลิตแต่ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
เพียงพอสําหรับการชําระร่างกาย หรือการเปลี่ยนเสื้อผ้า ตามความเหมาะสม 



๑๐ 
 

ข้อ ๗ บริเวณควบคุมคุณภาพ และการดําเนินงานในห้องปฏิบัติการต้องแยกออกจากบริเวณการ
ดําเนินการผลิต กรณีการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต สามารถต้ังอยู่ในพ้ืนที่การดําเนินการผลิตได้ หาก
การดําเนินการผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อความแม่นยําของการวัดทางห้องปฏิบัติการ และการดําเนินงานทาง
ห้องปฏิบัติการต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินการผลิต หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทาง
เภสัชกรรม 

 
ระบบสนับสนุนการผลิต 

ข้อ ๘ ระบบสนับสนุนการผลิตทั้งหมดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ [เช่น ไอนํ้า ก๊าซ 
อากาศอัด และระบบอากาศ (heating, ventilation and air conditioning)] ต้องมีการตรวจรับรอง                     
และติดตามอย่างเหมาะสม และต้องมีการดําเนินการเมื่อเกินขีดจํากัด รวมถึงต้องจัดให้มีแผนผังของระบบ
สนับสนุนการผลิต 

ข้อ ๙ ต้องมีระบบหมุนเวียนอากาศ ระบบกรองอากาศ และระบบระบายอากาศออกสู่ภายนอกที่
เพียงพอตามความเหมาะสม ต้องออกแบบและสร้างระบบเหล่าน้ีเพ่ือลดความเสี่ยงจากการปนเป้ือน และ   
การปนเป้ือนข้าม รวมถึงเคร่ืองมือสําหรับการควบคุมความดันอากาศ จุลินทรีย์ ฝุ่น ความช้ืน และอุณหภูมิ     
ที่เหมาะสมกับขั้นตอนของการผลิต ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับบริเวณที่สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมต้อง
สัมผัสกับสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๑๐ อากาศที่หมุนเวียนกลับเข้าสู่บริเวณผลิตต้องมีการตรวจวัดที่เหมาะสม เพ่ือควบคุมความเสี่ยง
ในการปนเป้ือน และการปนเป้ือนข้าม 

ข้อ ๑๑ ท่อที่ติดต้ังถาวรต้องมีการบ่งช้ีอย่างเหมาะสม โดยใช้ระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
ระบบเอกสาร การบ่งช้ีท่อแต่ละสาย หรือใช้วิธีอ่ืน ๆ ต้องติดต้ังท่อในตําแหน่งที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการ
ปนเป้ือนของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

ข้อ ๑๒ ท่อระบายนํ้าทิ้งต้องมีขนาดเพียงพอ และต้องติดต้ังอุปกรณ์ดักอากาศ หรืออุปกรณ์อ่ืนที่เหมาะสม
เพ่ือป้องกันการไหลย้อนกลับ 

 
น้ํา 

ข้อ ๑๓ นํ้าที่ใช้ในการผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม ต้องแสดงให้เห็นว่ามีความเหมาะสมสําหรับ
การใช้งาน 

ข้อ ๑๔ นํ้าที่ใช้ในกระบวนการ อย่างน้อยต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพนํ้าด่ืมตามแนวทางปฏิบัติของ
องค์การอนามัยโลก เว้นแต่กรณีที่กําหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๑๕ หากการใช้นํ้าด่ืมไม่เพียงพอที่จะประกันคุณภาพของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม และต้องการ
ใช้ข้อกําหนดคุณภาพนํ้าด้านเคมี หรือด้านจุลชีววิทยาที่เข้มงวดกว่า ต้องจัดทําข้อกําหนดที่เหมาะสมสําหรับ
คุณลักษณะทางกายภาพหรือเคมี ปริมาณจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตที่ไม่เป็นที่ยอมรับ หรือเอนโดท็อกซิน 

ข้อ ๑๖ กรณีนํ้าที่ใช้ในกระบวนการได้รับการจัดการโดยผู้ผลิต เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพที่นิยามไว้ 
ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง และติดตามกระบวนการจัดการด้านคุณภาพภายใต้ขีดจํากัดปฏิบัติการอย่าง
เหมาะสม 



๑๑ 
 

ข้อ ๑๗ กรณีผู้ผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมชนิดไม่ปราศจากเช้ือทั้งที่ต้ังใจ หรือกล่าวอ้างว่าเหมาะ
สําหรับใช้ในกระบวนการผลติผลติภัณฑ์ยาปราศจากเช้ือ  นํ้าที่ใช้ในขั้นตอนการแยกและการทําให้บริสุทธ์ิในขั้นสุดท้าย 
ต้องมีการติดตามและควบคุมจํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด จุลินทรีย์ที่ไม่เป็นที่ยอมรับ และเอนโดท็อกซิน 

 
การกักเก็บ 

ข้อ ๑๘ ต้องมีบริเวณผลิตแยกเฉพาะ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก ระบบอากาศ และเคร่ืองมือที่ใช้
ในการดําเนินการผลิตสารที่มีโอกาสเกิดการแพ้สูง เช่น เพนนิซิลลิน เซฟาโลสปอริน 

ข้อ ๑๙ ต้องจัดให้มีบริเวณแยกเฉพาะหากมีการใช้วัตถุที่มีเช้ือ หรือมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาสูง หรือมีพิษ 
(เช่น สเตียรอยด์บางชนิด หรือสารต้านมะเร็งชนิดเป็นพิษต่อเซลล์) เว้นแต่มีการจัดทําและบํารุงรักษาตาม
วิธีการปฏิบัติในการทําลายฤทธ์ิ และการทําความสะอาดที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 

ข้อ ๒๐ ต้องจัดทํา และดําเนินมาตรการที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนข้ามที่เกิดจากการ
เคลื่อนย้ายบุคลากร และวัตถุ ฯลฯ จากบริเวณแยกเฉพาะแห่งหน่ึงไปยังอีกแห่งหน่ึง 

ข้อ ๒๑ การดําเนินการผลิต (รวมถึงการช่ัง การบด หรือการบรรจุ) ของวัตถุที่ไม่ใช่ยาที่มีความเป็นพิษสูง 
เช่น สารฆ่าวัชพืช และสารฆ่าสัตว์รังควาน ต้องไม่ดําเนินการในอาคารเดียวกัน หรือใช้เคร่ืองมือเดียวกันกับที่
ใช้ในการผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม การดูแลและการเก็บรักษาวัตถุที่ไม่ใช่ยาที่มีความเป็นพิษสูงต้องแยก
จากสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 
 
แสงสว่าง 

ข้อ ๒๒ ต้องมีแสงสว่างเพียงพอในทุกบริเวณ เพ่ือสะดวกในการดําเนินงานในการทําความสะอาด การ
บํารุงรักษา และการดําเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 
สิ่งปฏิกูลและขยะ 

ข้อ ๒๓ สิ่งปฏิกูล ขยะ และของเสียอ่ืน ๆ (เช่น ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซที่เกิดขึ้นจากการผลิต) ทั้ง
จากภายในอาคาร ตัวอาคาร และบริเวณโดยรอบต้องกําจัดทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัย และถูกหลักสุขอนามัย
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ต้องแสดงสถานะของภาชนะและท่อสําหรับของเสียให้ชัดเจน 

 
สุขอนามัยและการบํารุงรักษา 

ข้อ ๒๔ อาคารที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมต้องมีการ
บํารุงรักษาอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการซ่อมแซมและรักษาไว้ในสภาพที่สะอาด 

ข้อ ๒๕ ต้องจัดทําวิธีการปฏิบัติ สําหรับการมอบหมายความรับผิดชอบด้านสุขอนามัย การกําหนด
ตารางการทําความสะอาด วิธีการ เครื่องมือ และวัตถุที่ใช้ในการทําความสะอาด ทั้งอาคาร และสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ ๒๖ ต้องจัดทําวิธีการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับการใช้สารกําจัดหนู สารกําจัดแมลง  
สารฆ่าเช้ือรา สารรมควัน และสารทําความสะอาดและฆ่าเช้ือเพ่ือป้องกันการปนเป้ือนเครื่องมือ วัตถุดิบ วัสดุ
การบรรจุ ฉลากผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 



๑๒ 
 

หมวด ๕ 
เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการ 

 
การออกแบบและการก่อสร้าง 

ข้อ ๑ เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมต้องออกแบบ
อย่างเหมาะสม และมีขนาดเพียงพอ รวมถึงต้องจัดวางให้เหมาะสมสําหรับการใช้งาน การทําความสะอาด  
การฆ่าเช้ือ และการบํารุงรักษา 

ข้อ ๒ พ้ืนผิวของเครื่องมือที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม ต้อง   
ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมท่ีสัมผัสเกินกว่า
ข้อกําหนดที่จัดทําขึ้นอย่างเป็นทางการ หรือข้อกําหนดอ่ืน 

ข้อ ๓ ต้องใช้เครื่องมือสําหรับการดําเนินการผลิตตามช่วงการทํางานของเคร่ืองมือน้ัน 

ข้อ ๔ ต้องระบุเคร่ืองมือหลัก (เช่น เครื่องปฏิกรณ์ ภาชนะสําหรับจัดเก็บ) ที่ติดต้ังอย่างถาวรตาม
สายการผลิตของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

ข้อ ๕ สารที่เก่ียวข้องกับการทํางานของเคร่ืองมือ เช่น สารหล่อลื่น ของเหลวร้อน หรือ สารหล่อเย็น 
ต้องไม่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม เน่ืองจากอาจทําให้คุณภาพไม่เป็นไป
ตามข้อกําหนดที่จัดทําขึ้นอย่างเป็นทางการ หรือข้อกําหนดอ่ืน รวมทั้งต้องมีการประเมินความเบ่ียงเบนใด ๆ ที่
เกิดขึ้น เพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่มีผลเสียต่อวัตถุต่าง ๆ ทั้งน้ี อย่างน้อยต้องใช้สารหล่อลื่นและนํ้ามันที่มีมาตรฐาน
เทียบเท่ากับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 

ข้อ ๖ ต้องใช้เครื่องมือที่เป็นระบบปิด หรือระบบกักเก็บตามความเหมาะสม กรณีที่ใช้เครื่องมือระบบเปิด
หรือมีการเปิดใช้เครื่องมือต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม เพ่ือลดความเสี่ยงจากการปนเป้ือน 

ข้อ ๗ ต้องมีการเก็บรักษาแผนผังที่เป็นปัจจุบันสําหรับเคร่ืองมือ และการติดต้ังในส่วนของระบบวิกฤต 
(เช่น ระบบการทํางานของเคร่ืองมือ และระบบสนับสนุนการผลิต) 

 
การบํารุงรักษาและการทําความสะอาดเครื่องมือ 

ข้อ ๘ ต้องกําหนดตารางเวลาและวิธีการปฏิบัติ (รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบ) สําหรับการ
บํารุงรักษาเคร่ืองมือเชิงป้องกัน 

ข้อ ๙ ต้องจัดทําวิธีการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับการทําความสะอาดเครื่องมือ และการ
ปล่อยผ่านเครื่องมือที่สะอาดแล้วดังกล่าวไปใช้ในการผลิตของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และสารออกฤทธ์ิทาง
เภสัชกรรมต้องมีรายละเอียดวิธีการปฏิบัติสําหรับการทําความสะอาดอย่างเพียงพอที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน  
ทําความสะอาดเคร่ืองมือแต่ละชนิดในลักษณะที่ทําซ้ําได้ และมีประสิทธิภาพ วิธีการปฏิบัติเหล่าน้ีอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย 

  ๙.๑ การมอบหมายความรับผิดชอบในการทําความสะอาดเคร่ืองมือ 

 ๙.๒ กําหนดเวลาการทําความสะอาด และการฆ่าเช้ือตามความเหมาะสม 



๑๓ 
 

 ๙.๓ คําอธิบายอย่างชัดเจนเก่ียวกับวิธีการและวัตถุที่ใช้ รวมถึงวิธีการเจือจางสารทําความสะอาดที่
ใช้ในการทําความสะอาดเคร่ืองมือ 

 ๙.๔ คําแนะนําสําหรับการถอดและประกอบช้ินส่วนของเคร่ืองมือแต่ละช้ิน เพ่ือให้มั่นใจว่า  
จะสามารถทําความสะอาดได้อย่างเหมาะสม 

 ๙.๕ ข้อแนะนําในการนําสิ่งที่บ่งช้ีถึงรุ่นผลิตก่อนหน้าออกจากเครื่องมือก่อนการทําความสะอาด 

 ๙.๖ ข้อแนะนําในการป้องกันเคร่ืองมือที่ใช้ในการทําความสะอาดจากการปนเป้ือนก่อนใช้งาน 

 ๙.๗ การตรวจสอบความสะอาดของเคร่ืองมือทันทีก่อนใช้งาน (หากสามารถทําได้) 

 ๙.๘ การกําหนดระยะเวลานานที่สุดที่ยอมรับได้ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต จนถึง 
การทําความสะอาดเคร่ืองมือ 

ข้อ ๑๐ ต้องทําความสะอาด จัดเก็บเคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ และฆ่าเช้ือ หรือทําให้ปราศจากเช้ือ ตาม
ความเหมาะสม เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนหรือตกค้างของวัตถุใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมเกินกว่าข้อกําหนดที่เป็นทางการหรือข้อกําหนดอ่ืนที่
จัดทําไว้ 

ข้อ ๑๑ กรณีที่มกีารใช้เครื่องมือในการดําเนินการผลิตแบบต่อเน่ือง (continuous) หรือแบบแยกเวลา
ผลิตในรุ่นผลิตติดต่อกันสําหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมชนิดเดียวกันต้องมีการทํา
ความสะอาดเครื่องมือตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการปนเป้ือน และการตกค้างของสาร
ปนเป้ือน (เช่น สารเสื่อมสลาย หรือจุลินทรีย์ปนเป้ือนในระดับที่ไม่เป็นที่ยอมรับ) 

ข้อ ๑๒ เครื่องมือที่ไม่ได้แยกใช้เฉพาะ ต้องมีการทําความสะอาดระหว่างการดําเนินการผลิตของ
วัตถุดิบที่ต่างชนิดกันเพ่ือป้องกันการปนเป้ือนข้าม 

ข้อ ๑๓ ต้องกําหนดเกณฑ์การยอมรับสําหรับสารตกค้าง และการเลือกวิธีการทําความสะอาดและชนิด
ของสารทําความสะอาดไว้ให้ชัดเจน 

ข้อ ๑๔ ต้องระบุส่วนประกอบ และสถานะความสะอาดของเคร่ืองมือด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
 

การสอบเทียบ 
ข้อ ๑๕ เครื่องมือที่ใช้สําหรับการควบคุม การช่ัง การตวง การวัด การติดตาม และการทดสอบที่วิกฤต

เพ่ือประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม ต้องสอบเทียบตามวิธีการปฏิบัติ 
ที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

ข้อ ๑๖ การสอบเทียบเคร่ืองมือต้องดําเนินการโดยใช้มาตรฐานท่ีสืบย้อนกลับได้ถึงมาตรฐานที่ได้รับ
การรับรอง (ถ้ามี) 

ข้อ ๑๗ ต้องเก็บรักษาบันทึกการสอบเทียบ 

ข้อ ๑๘ ต้องแสดงสถานะการสอบเทียบที่เป็นปัจจุบันของเคร่ืองมือวิกฤต 

ข้อ ๑๙ ต้องไม่ใช้เครื่องมือที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสอบเทียบ 



๑๔ 
 

ข้อ ๒๐ ต้องมีการสืบสวนหาสาเหตุย้อนหลัง เพ่ือพิจารณาผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมเมื่อพบความเบ่ียงเบนจากมาตรฐานการสอบเทียบของเคร่ืองมือ
วิกฤต นับต้ังแต่ผลการสอบเทียบคร้ังล่าสุดที่ผ่านเกณฑ์ 

 
ระบบท่ีใช้คอมพิวเตอร ์

ข้อ ๒๑ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของระบบท่ีใช้คอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ในการผลิตยา ความลึก และขอบเขตของการตรวจสอบความถูกต้องขึ้นอยู่กับความหลากหลาย ความซับซ้อน
และความวิกฤตของการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 

ข้อ ๒๒ การตรวจรับรองการติดต้ัง และการตรวจรับรองการทํางานที่เหมาะสม ต้องแสดงให้เห็นถึง
ความเหมาะสมของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ในการดําเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๒๓ ซอฟต์แวร์ที่จําหน่ายเชิงพาณิชย์ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ไม่จําเป็นต้องตรวจสอบ    
ในระดับเดียวกัน ถ้าระบบท่ีมีอยู่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องในขณะที่ทําการติดต้ัง สามารถทําการตรวจสอบ
ความถูกต้องย้อนหลังได้ หากมีการดําเนินการด้านเอกสารที่เหมาะสม 

ข้อ ๒๔ ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องมีการควบคุมที่เพียงพอเพ่ือป้องกันการเข้าถึง หรือการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลโดยผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมาย ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันการตกหล่นของข้อมูล (เช่น ระบบถูกปิด และ
ข้อมูลที่ไม่ได้บันทึก) ต้องมีการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง คือ สิ่งที่เปลี่ยนแปลง การทํารายการก่อนหน้า ผู้ทํา
การเปลี่ยนแปลง และเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง  

ข้อ ๒๕ ต้องมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับการทํางาน และการบํารุงรักษาระบบท่ีใช้
คอมพิวเตอร์ 

ข้อ ๒๖ กรณีที่ทํารายการข้อมูลวิกฤตด้วยตนเองต้องมีการตรวจสอบเพ่ิมเติมกับความถูกต้องของ  
การทํารายการ ซึ่งสามารถทําได้โดยผู้ปฏิบัติงานคนที่สอง หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 

ข้อ ๒๗ ต้องบันทึก และสืบสวนหาสาเหตุกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ซึ่ง
ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม หรือความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
หรือผลการทดสอบ 

ข้อ ๒๘ การเปลี่ยนแปลงระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติสําหรับการเปลี่ยนแปลง 
และต้องได้รับการมอบหมายอย่างเป็นทางการ มีการบันทึกเป็นเอกสาร และได้รับการทดสอบ ต้องเก็บบันทึก
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด รวมทั้งการดัดแปลง หรือการเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
ส่วนประกอบที่วิกฤตอื่นของระบบ บันทึกเหล่าน้ีต้องแสดงให้เห็นว่าระบบยังคงอยู่ในสถานะที่ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้อง 

ข้อ ๒๙ หากระบบชํารุดเสียหาย หรือล้มเหลวอาจทําให้เกิดการสูญเสียข้อมูลอย่างถาวร ต้องมีระบบ
สํารองข้อมูลที่ทําให้มั่นใจในการปกป้องข้อมูลสําหรับระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมด 

ข้อ ๓๐ การบันทึกข้อมูลสามารถใช้วิธีอ่ืนนอกเหนือจากระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
  



๑๕ 
 

หมวด ๖ 
การดําเนินการด้านเอกสารและการบันทึก 

 
ระบบการดําเนินการด้านเอกสารและข้อกําหนด 

ข้อ ๑ ต้องจัดทํา ทบทวน อนุมัติ และแจกจ่ายเอกสารทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต 
หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม ตามวิธีการปฏิบัติที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เอกสารดังกล่าวสามารถอยู่
ในรูปแบบกระดาษหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๒ การจัดทําใหม่ การปรับปรุงแก้ไข การใช้แทน และการยกเลิกเอกสารทั้งหมด ต้องมีการควบคุม
และเก็บรักษาประวัติการปรับปรุงไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๓ ต้องจัดทําวิธีการปฏิบัติเพ่ือรักษาเอกสารที่เหมาะสมทั้งหมด (เช่น รายงานประวัติเอกสาร  
รายงานการขยายขนาดการผลิต รายงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของ
กระบวนการ บันทึกการฝึกอบรม บันทึกการดําเนินการผลิต บันทึกการควบคุม และบันทึกการจัดส่ง) ต้องมี
การระบุระยะเวลาสําหรับการเก็บรักษาเอกสารเหล่าน้ี 

ข้อ ๔ บันทึกการดําเนินการผลิต การควบคุม และการจัดส่งทั้งหมด ต้องเก็บรักษาเป็นเวลาอย่างน้อย
๑ ปี นับจากวันสิ้นอายุของรุ่นผลิต สําหรับสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมท่ีกําหนดวันที่ทดสอบซ้ําต้องเก็บรักษา
บันทึกไว้เป็นเวลาอย่างน้อย ๓ ปี หลังจากจําหน่ายหมด 

ข้อ ๕ ต้องลงบันทึกอย่างถาวรให้สมบูรณ์เมื่อปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้น ต้องระบุบุคคลที่ทําการ
บันทึก รวมถึงการแก้ไขในบันทึกต้องลงลายมือช่ือและวันที่กํากับการแก้ไข ต้องให้อ่านข้อมูลเดิมได้ หาก
จําเป็นต้องบันทึกเหตุผลการแก้ไขไว้ด้วย 

ข้อ ๖ ในระหว่างช่วงเวลาการเก็บรักษาบันทึกต้นฉบับ หรือสําเนาของบันทึกต้องพร้อมใช้งาน          
ในสถานที่ที่มีกิจกรรมที่เก่ียวข้องบันทึกต้องสามารถแสดงให้ดูได้ทันทีจากท่ีใด ๆ เช่น โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๗ ข้อกําหนด ข้อแนะนํา วิธีการปฏิบัติ และบันทึกสามารถเก็บรักษาไว้เป็นต้นฉบับหรือสําเนาที่
ถูกต้อง เช่น สําเนาภาพถ่าย ไมโครฟิล์ม หรือสําเนาต้นฉบับ  หากใช้เทคนิคการลดขนาด เช่น การถ่ายภาพลง
ไมโครฟิล์มหรือบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีเครื่องมือในการสืบค้นที่เหมาะสม และมีวิธีในการผลิตสําเนาถาวร 

ข้อ ๘ ต้องจัดทําข้อกําหนดและบันทึกเป็นเอกสารสําหรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต สารออกฤทธ์ิ
ทางเภสัชกรรม ฉลาก และวัสดุการบรรจุ รวมถึงอุปกรณ์ช่วย ปะเก็น วัตถุอ่ืน ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่มีผลกระทบวิกฤตต่อคุณภาพต้องจัดทําเกณฑ์การ
ยอมรับเป็นเอกสารสําหรับการควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต 

ข้อ ๙ หากใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารต้องสามารถยืนยันตัวบุคคลได้ และมีระบบรักษา
ความปลอดภัย 
 
 
 



๑๖ 
 

เครื่องมือสําหรับทําความสะอาดและบันทึกการใช้งาน 
 ข้อ ๑๐ บันทึกการใช้เครื่องมือหลักต้องระบุการทําความสะอาด การกําจัดเช้ือ การทําให้ปราศจากเช้ือ 
และการบํารุงรักษา โดยแสดงวันและเวลาด้วย นอกจากน้ี บันทึกต้องแสดงช่ือผลิตภัณฑ์ และหมายเลขรุ่นของ
แต่ละรุ่นที่ใช้เครื่องมือหลัก รวมท้ังผู้ที่ทําความสะอาดและบํารุงรักษา 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ใช้เครื่องมือแยกเฉพาะสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทาง
เภสัชกรรมแต่ละชนิด ไม่จําเป็นต้องจัดทําบันทึกการใช้เครื่องแยกของแต่ละเคร่ืองมือ หากบันทึกการผลิตแต่ละ
รุ่นผลิตสามารถลําดับการตรวจสอบกลับได้ และสามารถบันทึกการทําความสะอาด การบํารุงรักษา และการใช้งาน
เป็นส่วนหน่ึงของบันทึกการผลิต หรือบันทึกเก็บแยกไว้ต่างหาก 
 
บันทึกของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต ฉลาก และวัสดุการบรรจุของสารออกฤทธ์ิทาง     
เภสัชกรรม  

ข้อ ๑๒ ต้องเก็บรักษาบันทึกไว้ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 ๑๒.๑ ช่ือผู้ผลิต เอกลักษณ์ และปริมาณท่ีรับแต่ละคร้ังของแต่ละรุ่นผลิตของวัตถุดิบ 
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือฉลาก และวัสดุการบรรจุของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม รวมทั้งช่ือผู้ส่งมอบ 
หมายเลขควบคุมของผู้สง่มอบ (ถ้ารู้) หมายเลขบ่งช้ีอ่ืน ๆ จํานวนภาชนะบรรจุที่รับ และวันที่ได้รับ 

 ๑๒.๒ ผลการทดสอบหรือตรวจสอบ และสรุปผล 

 ๑๒.๓ บันทึกการสอบกลับของการใช้วัตถุ 

 ๑๒.๔ เอกสารการตรวจสอบ และทบทวนความถูกต้องและสอดคล้องของฉลากและวัสดุการ
บรรจุของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

 ๑๒.๕ ข้อสรุปเก่ียวกับการไม่ผ่านของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือฉลาก และวัสดุ
การบรรจุของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

ข้อ ๑๓ ฉลากต้นฉบับที่ได้รับการรับรองต้องเก็บรักษาไว้สําหรับเปรียบเทียบกับฉลากที่นํามาใช้งาน 
 

คําแนะนําการดําเนินการผลิตแม่บท (บันทึกการดําเนินการผลิตและการควบคุมแม่บท) 
ข้อ ๑๔ ต้องจัดเตรียมเอกสารคําแนะนําการดําเนินการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสาร    

ออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมแต่ละชนิด ลงวันที่ และลงลายมือช่ือโดยบุคคลหน่ึง และมีการตรวจสอบอย่างอิสระ 
โดยบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานคุณภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่าทุกรุ่นผลิตมีความสมํ่าเสมอ 

ข้อ ๑๕ คําแนะนําการดําเนินการผลิตแม่บท อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

 ๑๕.๑ ช่ือของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่ผลิต และเอกสาร
ระบุรหัสอ้างอิงของผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) 

 ๑๕.๒ รายการของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตทุกชนิดต้องเขียนโดยใช้ช่ือที่กําหนด
และรหัสอ้างอิงที่เฉพาะของวัตถุดิบ 



๑๗ 
 

 ๑๕.๓ ปริมาณหรืออัตราส่วนของวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตแต่ละชนิด รวมท้ัง
หน่วยวัดที่ใช้ต้องระบุให้ชัดเจน หากปริมาณที่ใช้ไม่แน่นอนต้องแสดงการคํานวณขนาดของแต่ละรุ่นผลิต หรือ
อัตราการดําเนินการผลิต และการปรับเปลี่ยนปริมาณต้องมีความถูกต้อง 

 ๑๕.๔ สถานที่สําหรับการดําเนินการผลิต และเคร่ืองมือสําคัญที่ใช้ในการดําเนินการผลิต  

 ๑๕.๕ คําแนะนําการดําเนินการผลิตโดยละเอียด อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

 (๑) ลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

 (๒) ช่วงของพารามิเตอร์ของกระบวนการที่ใช้ 

 (๓) คําแนะนําในการเก็บตัวอย่าง และการควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต พร้อมกับ
เกณฑ์การยอมรับที่เหมาะสม 

 (๔) ระยะเวลาที่ใช้จนเสร็จสิ้นในแต่ละขั้นตอน หรือจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด 

 (๕) ช่วงของผลผลิตที่คาดว่าจะได้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ หรือเวลาที่เหมาะสม 

 ๑๕.๖ ข้อปฏิบัติพิเศษและข้อควรระวัง หรือการอ้างอิงอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 ๑๕.๗ คําแนะนําสําหรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม
รวมถึงฉลากและวัสดุการบรรจุ และสภาวะการเก็บรักษาเฉพาะ (ถ้ามี) เพ่ือให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมในการ
นําไปใช้งาน 

 
บันทึกการดาํเนินการผลิต (บันทึกการดําเนินการผลิตและการควบคุม) 

ข้อ ๑๖ ต้องเตรียมบันทึกการดําเนินการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และสารออกฤทธ์ิทาง     
เภสัชกรรมแต่ละชนิด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สมบูรณ์เก่ียวกับการดําเนินการผลิตและการควบคุมของแต่ละรุ่น 
และต้องตรวจสอบบันทึกการดําเนินการผลิตก่อนการอนุมัติให้นําไปใช้เพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นต้นฉบับและสําเนาที่
แจกจ่ายอย่างถูกต้องตามระบบเอกสาร ถ้าจัดทําบันทึกการดําเนินการผลิตแยกต่างหากจากเอกสารแม่บทต้อง
มีการอ้างอิงถึงคําแนะนําการดําเนินการผลิตฉบับที่เป็นปัจจุบัน 

ข้อ ๑๗ ต้องระบุหมายเลขรุ่นผลิตเฉพาะในบันทึกกระบวนการผลิต ลงวันที่ และลายมือช่ือก่อน
แจกจ่าย ทั้งน้ี ในการดําเนินการผลิตที่ต่อเน่ืองกันสามารถใช้รหัสผลิตภัณฑ์ ซึ่งระบุวันที่และเวลาร่วมด้วย 
จนกว่าจะมีการกําหนดหมายเลขสุดท้าย 

ข้อ ๑๘ การดําเนินการด้านเอกสารเม่ือเสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอนสําคัญในบันทึกการดําเนินการผลิต 
(บันทึกการดําเนินการผลิตและการควบคุม) ต้องประกอบด้วย 

 ๑๘.๑ วันที่และเวลาตามความเหมาะสม 

 ๑๘.๒ เครื่องมือหลักที่ใช้ (เช่น อุปกรณ์ทําปฏิกิริยา อุปกรณ์สําหรับทําให้แห้ง เครื่องบดย่อย) 

 ๑๘.๓ เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละรุ่นผลิต รวมท้ังนํ้าหนัก การตวง การวัด และหมายเลขรุ่นผลิต
ของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารที่ถูกทําซ้ําด้วยกระบวนการเดิมในระหว่างการผลิต 

 ๑๘.๔ ค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการวิกฤตตามผลท่ีเกิดขึ้นจริง 



๑๘ 
 

 ๑๘.๕ การดําเนินการสุ่มตัวอย่าง 

 ๑๘.๖ ลายมือช่ือของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนวิกฤต และต้องมีลายมือช่ือของผู้ตรวจสอบ
ในแต่ละขั้นตอน 

 ๑๘.๗ ผลการควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต และผลทางห้องปฏิบัติการ 

 ๑๘.๘ ปริมาณที่ผลิตได้จริงในแต่ละขั้นตอน หรือเวลาที่เหมาะสม  

 ๑๘.๙ รายละเอียดของบรรจุภัณฑ์ และฉลากสําหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิ
ทางเภสัชกรรม   

 ๑๘.๑๐ ตัวอย่างฉลากหรือวัสดุการบรรจุที่พิมพ์ข้อความแล้วสําหรับสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 
หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตหากผลิตเพ่ือจําหน่าย 

 ๑๘.๑๑ บันทึกความเบ่ียงเบน พร้อมทั้งรายละเอียดผลการประเมิน ผลการสืบสวน รวมถึง
การอ้างอิงถึงการสืบสวนหาสาเหตุดังกล่าว  

 ๑๘.๑๒ ผลการทดสอบเพ่ือปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ 

ข้อ ๑๙ ต้องจัดทําและปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติสําหรับการสืบสวนหาสาเหตุของความเบ่ียงเบนวิกฤต 
หรือความล้มเหลวของรุ่นผลิตของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม ต้องขยายการ
สืบสวนหาสาเหตุไปยังรุ่นผลิตอ่ืนที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลว หรือมีความเบ่ียงเบนดังกล่าว  

 
บันทึกการควบคุมทางห้องปฏิบัติการ 

ข้อ ๒๐ บันทึกการควบคุมทางห้องปฏิบัติการต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ได้มาจากการทดสอบท้ังหมด
เพ่ือให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ได้ รวมท้ังการตรวจสอบและการตรวจวิเคราะห์สอดคล้องตามข้อกําหนดและ
มาตรฐานที่จัดทําขึ้น ดังต่อไปน้ี 

 ๒๐.๑ รายละเอียดของตัวอย่าง วัตถุที่นํามาทดสอบ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยช่ือ หรือ
แหล่งที่มา หมายเลขรุ่นผลิต หรือรหัสอ่ืน ๆ วันที่สุ่มตัวอย่าง ปริมาณ และวันที่ได้รับตัวอย่างเพ่ือทดสอบ 

 ๒๐.๒ เอกสารอ้างอิงของแต่ละวิธีที่ใช้ในการทดสอบ  

 ๒๐.๓ เอกสารข้อมูลการช่ัง การตวง หรือการวัดตัวอย่างที่ใช้สําหรับแต่ละการทดสอบตาม
วิธีการที่ระบุไว้ โดยมีข้อมูล หรือการอ้างอิงถึงการเตรียมและการทดสอบสําหรับสารมาตรฐานอ้างอิง สารที่ใช้
ทําปฏิกิริยา และสารละลายมาตรฐาน 

 ๒๐.๔ บันทึกข้อมูลดิบทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างแต่ละการทดสอบ นอกจากน้ี หากผลการ
ทดสอบอยู่ในรูปแบบกราฟ แผนภูมิ และสเปกตรัมที่ได้ผลจากการใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการต้องแสดงช่ือสาร
ที่เฉพาะเจาะจง และรุ่นตัวอย่างที่ทําการทดสอบ 

 ๒๐.๕ บันทึกการคํานวณทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการทดสอบ รวมถึงหน่วยที่วัด ปัจจัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และปัจจัยที่เทียบเท่า 

 ๒๐.๖ รายงานผลการทดสอบ และการเปรียบเทียบกับเกณฑ์การยอมรับที่จัดทําขึ้น 

 ๒๐.๗ ลายมือช่ือของผู้ที่ทําการทดสอบ และวันที่ทําการทดสอบในแต่ละคร้ัง 



๑๙ 
 

 ๒๐.๘ วันที่และลายมือช่ือของผู้ทบทวน หรือตรวจสอบซ้ําเพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีการทบทวน
ความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้จัดทําไว้ 

ข้อ ๒๑ บันทึกที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วย 

 ๒๑.๑ การปรับเปลี่ยนใด ๆ ของวิธีวิเคราะห์ที่ได้จัดทําขึ้น 

 ๒๑.๒ การสอบเทียบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เครื่องมือวัด และเคร่ืองบันทึกที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
เป็นระยะ ๆ 

 ๒๑.๓ ผลการทดสอบความคงสภาพของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

 ๒๑.๔ การสืบสวนหาสาเหตุกรณีผลการทดสอบไม่เป็นไปตามข้อกําหนด 
 

การทบทวนบันทึกกระบวนการผลิต 
ข้อ ๒๒ ต้องจัดทํา และปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติสําหรับการทบทวนและรับรองบันทึกกระบวนการผลิต

และการควบคุมทางห้องปฏิบัติการ รวมท้ังวัสดุการบรรจุและฉลากเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดที่จัดทําขึ้นของผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมก่อนการปล่อยผ่านหรือ
จัดส่งรุ่นผลิต 

ข้อ ๒๓ ต้องทบทวนและรับรองบันทึกกระบวนการผลิต และการควบคุมทางห้องปฏิบัติการของ
ขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการวิกฤตโดยหน่วยงานคุณภาพก่อนการปล่อยผ่าน หรือจัดส่งรุ่นผลิตของสาร   
ออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม  สําหรับกระบวนการที่ไม่วิกฤตสามารถทบทวนบันทึกการดําเนินการผลิต และการ
ควบคุมทางห้องปฏิบัติการโดยบุคลากรฝ่ายผลิต หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายตามวิธีการปฏิบัติที่ผ่าน
การรับรองจากหน่วยงานคุณภาพ 

ข้อ ๒๔ ต้องทบทวนรายงานความเบี่ยงเบน รายงานการสืบสวนหาสาเหตุ และรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไป
ตามข้อกําหนดทั้งหมด โดยเป็นส่วนหน่ึงของการทบทวนบันทึกรุ่นผลิตก่อนการปล่อยผ่านรุ่นผลิตน้ัน 

ข้อ ๒๕ หน่วยงานคุณภาพสามารถมอบหมายความรับผิดชอบ และอํานาจในการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์
ระหว่างผลิตไปยังหน่วยงานการดําเนินการผลิต ยกเว้นกรณีที่ส่งออกไปนอกการควบคุมของผู้ผลิต 
  



๒๐ 
 

หมวด ๗ 
การจัดการวัตถุ  

 
การควบคุมท่ัวไป 

ข้อ ๑ ต้องมีวิธีการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรอธิบายเก่ียวกับการรับสินค้า การพิสูจน์เอกลักษณ์ การ
กักกัน การจัดเก็บ การจัดการ การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบ และการอนุมัติหรือการไม่ผ่านข้อกําหนดของวัตถุ 

ข้อ ๒ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และ/หรือ สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมต้องมีระบบการประเมิน  
ผู้ส่งมอบวัตถุที่เป็นส่วนวิกฤต 

ข้อ ๓ ต้องซื้อวัตถุตามข้อกําหนดที่ตกลงจากผู้ส่งมอบ หรือผู้ส่งมอบที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงาน
คุณภาพ 

ข้อ ๔ หากผู้ส่งมอบวัตถุวิกฤตไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง ต้องทราบช่ือและที่อยู่ของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ผลิต และสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

ข้อ ๕ การเปลี่ยนแหล่งที่มาของการส่งมอบวัตถุดิบวิกฤตให้ปฏิบัติตาม หมวด ๑๓ การควบคุมการ
เปลี่ยนแปลง 

 
การรับและการกักกัน 

ข้อ ๖ ก่อนรับวัตถุ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของฉลากแต่ละภาชนะบรรจุ หรือกลุ่มภาชนะบรรจุ 
(รวมถึงความสัมพันธ์กันของช่ือที่ผู้ส่งมอบใช้ และช่ือที่ใช้ภายใน หากแตกต่างกัน) การแตกชํารุด การปิดผนึก 
ความเสียหายของการปิดผนึก และหลักฐานของการปะปนและการปนเป้ือน  ต้องกักกันวัตถุไว้จนกว่าจะถูก 
สุ่มตัวอย่างตรวจสอบ หรือทดสอบตามความเหมาะสม แล้วจึงปล่อยผ่านเพ่ือนําไปใช้ 

ข้อ ๗ ก่อนที่จะนําวัตถุไปเก็บรวมกับของเดิม (เช่น ตัวทําละลาย หรือวัตถุที่ต้องเก็บในภาชนะขนาดใหญ)่ 
ต้องตรวจสอบการบ่งช้ีให้ถูกต้อง ผ่านการทดสอบตามความเหมาะสม และมีการปล่อยผ่านแล้ว ต้องมีวิธีการ
ปฏิบัติเพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการรับวัตถุเข้าไปเก็บรวมกับของเดิมที่มีอยู่   

ข้อ ๘ หากมีการส่งมอบวัตถุในปริมาณมากโดยใช้ถังบรรจุที่ใช้ร่วมกันหลายผลิตภัณฑ์ ต้องมั่นใจว่าจะ
ไม่เกิดการปนเป้ือนข้ามจากถังบรรจุ และอย่างน้อยต้องตรวจสอบได้จากวิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี  

  ๘.๑ ใบรับรองการทําความสะอาด 

 ๘.๒ การทดสอบความไม่บริสุทธ์ิของสาร 

 ๘.๓ การตรวจสอบผู้ส่งมอบ 

ข้อ ๙ ต้องบ่งช้ีสถานะของภาชนะจัดเก็บขนาดใหญ่ และชุดหัวจ่ายที่ติดมา เส้นทางถ่ายเข้าและ
เส้นทางปล่อยออกอย่างเหมาะสม 

ข้อ ๑๐ ต้องมีการบ่งช้ีสถานะของแต่ละภาชนะบรรจุ หรือกลุ่มของภาชนะบรรจุของวัตถุให้ชัดเจน 
โดยระบุรหัสอ้างอิง หมายเลขรุ่นที่รับ หรือหมายเลขรุ่นผลิตที่มีความแตกต่างกัน โดยหมายเลขดังกล่าวต้องถูก
ใช้ในการบันทึกการจัดการของแต่ละรุ่นผลิต 



๒๑ 
 

การสุ่มตัวอย่างและการทดสอบวัตถุท่ีใช้ในการดาํเนินการผลิต 
ข้อ ๑๑ ต้องทําการทดสอบเพ่ือทวนสอบเอกลักษณ์ของวัตถุแต่ละรุ่นผลิต อย่างน้อยหน่ึงการทดสอบ 

ยกเว้นวัตถุที่ระบุไว้ในข้อ ๑๓ สามารถใช้ใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ส่งมอบแทนการทวนสอบดังกล่าว โดยมี
เง่ือนไขว่าผู้ผลิตต้องมีระบบในการประเมินผู้ส่งมอบ 

ข้อ ๑๒ การรับรองผู้ส่งมอบต้องมีหลักฐานเพียงพอ เช่น ประวัติคุณภาพที่ผ่านมา เพ่ือให้ผู้ส่งมอบสามารถ
จัดหาวัตถุที่เป็นไปตามข้อกําหนด การวิเคราะห์แบบเต็มรูปแบบต้องดําเนินการอย่างน้อย ๓ รุ่นผลิต ก่อน
เลือกใช้การทดสอบที่กําหนดขึ้นเอง อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์แบบเต็มรูปแบบต้องดําเนินการเป็นระยะ 
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วเปรียบเทียบกับใบรับรองการวิเคราะห์ และต้องตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ
ใบรับรอง ผลการวิเคราะห์อย่างสมํ่าเสมอ 

ข้อ ๑๓ วัตถุที่ช่วยในกระบวนการผลิต วัตถุดิบที่เป็นอันตรายหรือเป็นพิษสูง วัตถุพิเศษอ่ืน ๆ หรือ 
วัตถุที่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานอ่ืนภายใต้การควบคุมของผู้ผลิต ไม่จําเป็นต้องทําการทดสอบเอกลักษณ์ หากมี
ใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัตถุดิบเหล่าน้ีเป็นไปตามข้อกําหนดที่จัดทําขึ้น ต้องนําข้อมูล
การตรวจสอบด้วยสายตาของภาชนะบรรจุ ฉลาก และบันทึกหมายเลขรุ่นผลิตมาประกอบการตรวจสอบ
เอกลักษณ์ ทั้งน้ี ต้องแสดงเหตุผลและลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่ไม่มีการทดสอบดังกล่าวข้างต้น 

ข้อ ๑๔ ตัวอย่างวัตถุที่ถูกสุ่มต้องเป็นตัวแทนของทั้งรุ่นผลิต โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างต้องระบุ หมายเลข
ภาชนะบรรจุที่ถูกสุ่มตัวอย่าง ตําแหน่งที่สุ่มตัวอย่าง และปริมาณของวัตถุที่ถูกสุ่มตัวอย่างในแต่ละภาชนะบรรจุ 
จํานวนภาชนะบรรจุ และปริมาณของตัวอย่างที่ถูกสุ่มต้องขึ้นอยู่กับแผนการสุ่มตัวอย่างซึ่งพิจารณาจาก
ความสําคัญ และความแปรปรวนของวัตถุ ประวัติคุณภาพที่ผ่านมาของผู้ส่งมอบ และปริมาณที่ต้องการสําหรับ
การวิเคราะห์ 

ข้อ ๑๕ ต้องดําเนินการสุ่มตัวอย่างวัตถุในสถานที่ที่กําหนด และปฏิบัติตามวิธีการท่ีได้ถูกออกแบบ 
เพ่ือป้องกันการปนเป้ือน และการปนเป้ือนข้ามจากวัตถุอ่ืน 

ข้อ ๑๖ ภาชนะบรรจุที่ถูกสุ่มตัวอย่างต้องเปิดอย่างระมัดระวัง และปิดกลับคืนทันที และต้องทํา
เครื่องหมายเพ่ือแสดงว่าได้สุ่มตัวอย่างแล้ว 

 
การจัดเก็บ 

ข้อ ๑๗ ต้องจัดการและจัดเก็บวัตถุไว้ในลักษณะที่ป้องกันการเสื่อมสภาพ การปนเป้ือน และการ
ปนเป้ือนข้าม 

ข้อ ๑๘ วัตถุที่บรรจุในถังไฟเบอร์ ถุง หรือกล่องต้องจัดเก็บไว้สูงจากพื้นตามความเหมาะสม มีระยะห่าง 
ที่เหมาะสมเพ่ือให้ทําความสะอาดและเข้าไปตรวจสอบได้ 

ข้อ ๑๙ ต้องจัดเก็บวัตถุภายใต้สภาวะท่ีกําหนด รวมถึงระยะเวลาในการจัดเก็บต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของวัตถุ และต้องมีการควบคุมวัตถุโดยนําวัตถุที่รับเข้ามาก่อนไปใช้งานก่อน 

ข้อ ๒๐ วัตถุที่จัดเก็บอยู่ในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมสามารถจัดเก็บไว้ภายนอกอาคารได้ โดยต้องมี
ฉลากบ่งช้ีให้ชัดเจน และต้องมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุอย่างเหมาะสมก่อนการเปิดใช้ 



๒๒ 
 

ข้อ ๒๑ วัตถุที่ไม่ผ่านข้อกําหนดต้องบ่งช้ีสถานะ และควบคุมภายใต้ระบบการกักกันที่ถูกออกแบบ 
เพ่ือป้องกันการนําไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 

 
การประเมินซํ้า 

ข้อ ๒๒ ต้องประเมินวัตถุซ้ําตามความเหมาะสม เพ่ือให้ตัดสินใจได้ว่ามีความเหมาะสมในการใช้ เช่น 
ในกรณีที่มีการจัดเก็บเป็นเวลานาน หรือสัมผัสกับความร้อนหรือความช้ืน  
  



๒๓ 
 

หมวด ๘ 
การดําเนินการผลิตและการควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต 

 
การดําเนินการผลิต 

ข้อ ๑ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมต้องช่ัง ตวง 
หรือวัด ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน อุปกรณ์การช่ัง ตวง หรือวัดต้องมีความ
แม่นยําอย่างเหมาะสมสําหรับการใช้งานตามความต้องการ 

ข้อ ๒ หากมีการแบ่งใช้วัตถุเพ่ือใช้ในการดําเนินการผลิต ภาชนะบรรจุที่ใช้บรรจุต้องเหมาะสม และ
ต้องระบุข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี   

  ๒.๑ ช่ือวัตถุ และ/หรือรหัสอ้างอิง 

 ๒.๒ หมายเลขที่รับ หรือหมายเลขที่ควบคุม 

 ๒.๓ นํ้าหนัก หรือปริมาตรในภาชนะบรรจุใหม่ 

 ๒.๔ วันที่ประเมินซ้ํา หรือวันที่ทดสอบซ้ํา ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๓ การช่ัง ตวง วัด หรือแบ่งวัตถุในขั้นตอนวิกฤตต้องมีพยาน หรือการควบคุมที่เทียบเท่า ก่อน
นําไปใช้งานต้องทวนสอบว่าเป็นวัตถุที่ระบุไว้ในบันทึกการผลิตของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิ
ทางเภสัชกรรมที่จะผลิต 

ข้อ ๔ กิจกรรมวิกฤตอ่ืน ๆ ต้องมีพยาน หรือมีการควบคุมที่เทียบเท่า 

ข้อ ๕ ต้องเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จริงกับผลผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ในแต่ละขั้นตอนของการดําเนินการผลิต 
ต้องกําหนดช่วงผลผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ให้เหมาะสมบนพ้ืนฐานของข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ ข้อมูลขนาด
ผลิตต้นแบบ (pilot scale) หรือข้อมูลการผลิตก่อนหน้า ต้องมีการสืบสวนหาสาเหตุของความเบ่ียงเบนของ
ผลผลิตที่สัมพันธ์กับขั้นตอนวิกฤตของกระบวนการเพ่ือตรวจสอบผลกระทบ หรือความรุนแรงของผลกระทบที่
ส่งผลต่อคุณภาพของรุ่นผลิต 

ข้อ ๖ ต้องบันทึกข้อมูลและอธิบายความเบ่ียงเบนใด ๆ ที่เกิดขึ้น และต้องดําเนินการสืบสวนหาสาเหตุ 
ในกรณีที่เกิดความเบ่ียงเบนวิกฤต 

ข้อ ๗ ต้องบ่งช้ีสถานะของเคร่ืองมือหลักแต่ละเครื่องที่ใช้ในกระบวนการ หรือโดยการจัดทําเอกสาร 
ระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ หรือทางเลือกอ่ืนที่เหมาะสม 

ข้อ ๘ วัตถุที่นําไปทําซ้ําด้วยกระบวนการเดิม หรือทําซ้ําด้วยกระบวนการใหม่ต้องได้รับการควบคุม
อย่างเหมาะสมเพ่ือป้องกันการนําไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 

 
การกําหนดระยะเวลา 

ข้อ ๙ หากมีการกําหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของคําแนะนําในการดําเนินการผลิตแม่บท (ดู
หมวด ๖ ข้อ ๑๕) ต้องมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมมีคุณภาพเป็นไป



๒๔ 
 

ตามท่ีกําหนด โดยต้องบันทึกและประเมินความเบ่ียงเบนที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่กําหนดอาจไม่เหมาะสมในการที่
จะได้ค่าตามเป้าหมาย เช่น การปรับค่าพีเอช ปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจน การทําแห้ง ตามท่ีได้กําหนดไว้ 

ข้อ ๑๐ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตที่เก็บไว้สําหรับใช้ในกระบวนการต้องเก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม
เพ่ือให้มั่นใจว่าเหมาะสมในการนําไปใช้ 
 
การสุ่มตัวอย่างและการควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต 

ข้อ ๑๑ ต้องจัดทําวิธีการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือติดตามความก้าวหน้า และการควบคุม
ประสิทธิภาพของกระบวนการในแต่ละขั้นตอนที่อาจก่อให้เกิดความเบ่ียงเบนในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต
และสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม ต้องกําหนดเกณฑ์การยอมรับสําหรับการควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต 
โดยใช้พ้ืนฐานของข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการพัฒนาหรือข้อมูลเดิม 

ข้อ ๑๒ เกณฑ์การยอมรับ รูปแบบ และขอบเขตของการทดสอบต้องกําหนดตามคุณลักษณะทาง
ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมท่ีผลิต กระบวนการทําปฏิกิริยา หรือ
ขั้นตอนของกระบวนการต้องมีความเข้มงวดเป็นพิเศษในขั้นตอนกระบวนการในช่วงท้าย เช่น ขั้นตอนการแยก
และการทําให้บริสุทธ์ิ 

ข้อ ๑๓ การควบคุมที่วิกฤตในระหว่างกระบวนการผลิต (และการติดตามในกระบวนการวิกฤต) 
รวมถึงจุดที่ควบคุมและวิธีการควบคุมต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการรับรองจากหน่วยงานคุณภาพ 

ข้อ ๑๔ การควบคุมระหว่างกระบวนการผลิตต้องดําเนินการโดยบุคลากรฝ่ายผลิตที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม และการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานคุณภาพสามารถกระทําได้ 
ภายในขอบเขตท่ีหน่วยงานคุณภาพกําหนดไว้โดยการทดสอบ และผลการทดสอบทั้งหมดต้องบันทึกไว้ใน
บันทึกการผลิต 

ข้อ ๑๕ ต้องมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับอธิบายวิธีการสุ่มตัวอย่างวัตถุในระหว่าง 
การผลิต ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมในระหว่างกระบวนการผลิต แผนและวิธีการ
สุ่มตัวอย่างต้องอยู่บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 

ข้อ ๑๖ การสุ่มตัวอย่างระหว่างกระบวนการผลิตต้องดําเนินการโดยใช้วิธีการปฏิบัติที่สามารถป้องกัน
การปนเป้ือน วัตถุที่ถูกสุ่มตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมต้องจัดทําวิธีการ
ปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจในความคงสภาพของตัวอย่างหลังจากเก็บ 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผลการทดสอบในระหว่างกระบวนการผลิตเพ่ือติดตาม และ/หรือการปรับกระบวนการ
ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดอาจไม่จําเป็นต้องทําการสืบสวนหาสาเหตุ 

 
รุ่นผลิตผสมของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

ข้อ ๑๘ การผสมตามหัวข้อน้ี หมายถึง กระบวนการผสมรวมผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตหรือสารออกฤทธิ์
ทางเภสัชกรรมที่มีข้อกําหนดเดียวกัน เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่เป็น
เน้ือเดียวกัน การผสมระหว่างกระบวนการผลิตของส่วนต่าง ๆ จากรุ่นผลิตเด่ียว (เช่น การจัดเก็บสารที่ได้จาก
การหมุนเหว่ียงหลายคร้ังจากรุ่นการตกผลึกเดียวกัน) หรือรวมส่วนต่าง ๆ จากหลายรุ่นผลิตเพ่ือผ่าน
กระบวนการถัดไปถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการผลิต และไม่ถือเป็นการผสม 



๒๕ 
 

ข้อ ๑๙ รุ่นผลิตที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดต้องไม่นําไปผสมกับรุ่นผลิตอ่ืน ๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ให้เป็นไป
ตามข้อกําหนด แต่ละรุ่นที่นํามาผสมกันต้องถูกผลิตขึ้นโดยใช้กระบวนการท่ีกําหนด และต้องทดสอบแต่ละรุ่น 
ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดจึงจะนํามาผสมรวมกันได้ 

ข้อ ๒๐ การดําเนินการผสมที่ยอมรับได้ เช่น 

 ๒๐.๑ การผสมของรุ่นผลิตขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมขนาดของรุ่นผลิต 

 ๒๐.๒ การผสมเศษที่เหลือจากรุ่นผลิตอ่ืนของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทาง
เภสัชกรรมชนิดเดียวกัน 

ข้อ ๒๑ กระบวนการผสมต้องถูกควบคุม และลงบันทึกในเอกสารอย่างเพียงพอ และต้องทดสอบรุ่นที่ผสม
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกําหนดที่ได้จัดทําขึ้น 

ข้อ ๒๒ บันทึกรุ่นผลิตของกระบวนการผสมต้องสามารถสืบย้อนกลับไปยังแต่ละรุ่นผลิตที่นํามาผสมได้ 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ลักษณะทางกายภาพของสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมมีความวิกฤต (เช่น สารออกฤทธ์ิ
ทางเภสัชกรรมสําหรับการใช้ในรูปแบบยารับประทานแบบของแข็ง หรือรูปแบบแขวนตะกอน) ต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของการดําเนินการผสมเพ่ือให้เป็นเน้ือเดียวกันของรุ่นที่ผสมกันแล้ว การตรวจสอบความถูกต้อง 
รวมถึงการทดสอบของคุณลักษณะวิกฤต (เช่น การกระจายขนาดอนุภาค ความหนาแน่น) ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากกระบวนการผสม 

ข้อ ๒๔ หากการผสมส่งผลต่อความคงสภาพ ต้องทําการทดสอบความคงสภาพของรุ่นผลิตที่ผสม   
ขั้นสุดท้าย 

ข้อ ๒๕ วันสิ้นอายุ หรือวันที่ทดสอบซ้ําของรุ่นที่ผสมกันขึ้นอยู่กับวันที่ผลิตของเศษเหลือ หรือรุ่นผลิต   
ที่เก่าที่สุดที่นํามาผสม 
 
การควบคุมการปนเปื้อน 

ข้อ ๒๖ สารที่เป็นเศษส่วนเหลือในการผลิตสามารถนําเข้าไปผสมกับผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสาร
ออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมเดียวกันได้ หากมีการควบคุมอย่างเพียงพอ เช่น สารคงเหลือที่ติดอยู่กับผนังของ 
เครื่องบดย่อยละเอียด ช้ันตกค้างของผลึกช้ืนที่คงเหลืออยู่ในภาชนะของเคร่ืองหมุนเหว่ียงแรงหนีศูนย์กลาง 
และของเหลว หรือผลึกจากอุปกรณ์ หรือภาชนะที่ถูกถ่ายไปยังขั้นตอนต่อไปของกระบวนการ ซึ่งต้องไม่มีการ
ปนเปื้อนของสารสลายตัว หรือจุลินทรีย์ ซึ่งส่งผลเสียต่อค่าความไม่บริสุทธ์ที่กําหนดของสารออกฤทธิ์ทาง
เภสัชกรรม 

ข้อ ๒๗ ต้องดําเนินการผลิตในลักษณะที่ป้องกันการปนเป้ือนของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิ
ทางเภสัชกรรมจากวัตถุอ่ืน ๆ 

ข้อ ๒๘ ต้องดําเนินการตามข้อควรระวังเพ่ือหลีกเลี่ยงการปนเป้ือน เมื่อมีการจัดการสารออกฤทธ์ิทาง
เภสัชกรรมภายหลังการทําให้บริสุทธ์ิ 

 
 



๒๖ 
 

หมวด ๙ 
การบรรจุและการติดฉลากบ่งช้ีสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมและผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต 

 
หลักการท่ัวไป 

ข้อ ๑ ต้องมีวิธีการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรอธิบายการรับสินค้า การบ่งช้ี การกักกัน การสุ่ม
ตัวอย่าง การตรวจสอบ และ/หรือการทดสอบ การปล่อยผ่าน และการจัดการวัสดุการบรรจุและฉลากต่าง ๆ 

ข้อ ๒ วัสดุการบรรจุและฉลากต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดที่จัดทําขึ้น หากไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนดต้องไม่ปล่อยผ่าน เพ่ือป้องกันการนําไปใช้ในกระบวนการอย่างไม่เหมาะสม 

ข้อ ๓ ต้องเก็บรักษาบันทึกของการจัดส่งฉลาก และวัสดุการบรรจุทุกครั้ง โดยแสดงใบรับสินค้า      
การตรวจสอบหรือการทดสอบทั้งที่ยอมรับ และที่ไม่ปล่อยผ่าน 

 
วัสดุการบรรจุ 

ข้อ ๔ ภาชนะบรรจุต้องมีการป้องกันที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันความเสื่อมสภาพ หรือการปนเป้ือนของ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง และการจัดเก็บตาม
ข้อแนะนํา 

ข้อ ๕ ภาชนะบรรจุต้องสะอาด และเป็นไปตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิ
ทางเภสัชกรรม และทําให้ปราศจากเช้ือเพ่ือมั่นใจว่าเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการใช้ ภาชนะบรรจุต้อง   
ไม่ทําปฏิกิริยาจนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม
ให้ไม่ผ่านข้อกําหนด 

ข้อ ๖ หากนําภาชนะบรรจุมาใช้ซ้ําต้องทําความสะอาดตามเอกสารวิธีการปฏิบัติ และต้องนําฉลากเดิม
ออกไปทั้งหมด 

 
การพิมพ์และการควบคุมฉลาก 

ข้อ ๗ ต้องจํากัดการเข้าถึงสถานที่เก็บรักษาฉลาก โดยเข้าได้เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่าน้ัน 

ข้อ ๘ ต้องมีวิธีการปฏิบัติสําหรับฉลากในเร่ืองความสอดคล้องของปริมาณ การเบิกจ่าย การใช้ และ
การคืนฉลาก ต้องมีการสืบสวนหาสาเหตุในกรณีพบจํานวนที่ติดอยู่บนภาชนะบรรจุ และที่จ่ายออกไม่สอดคล้องกัน 
โดยต้องทําการสอบสวน และอนุมัติจากหน่วยงานคุณภาพ 

ข้อ ๙ วัสดุการบรรจุที่เหลือจากการใช้งานซึ่งพิมพ์หมายเลขรุ่นผลิตแล้ว ต้องนําไปทําลายทั้งหมด  
ฉลากที่ส่งคืนต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน เพ่ือป้องกันการสับสนหรือปะปนกัน และต้องมีการบ่งช้ีสถานะให้ถูกต้อง 

ข้อ ๑๐ ฉลากที่เป็นรุ่นเก่าเลิกใช้งานแล้ว หรือที่ล้าสมัยต้องทําลายทิ้ง 

ข้อ ๑๑ เครื่องมือที่ใช้ในการพิมพ์ฉลากต้องมีการควบคุมเพ่ือให้มั่นใจว่าสิ่งที่พิมพ์ออกมาเป็นไปตาม
ลักษณะที่ระบุไว้ในบันทึกการดําเนินการผลิต 



๒๗ 
 

ข้อ ๑๒ วัสดุการบรรจุที่พิมพ์ข้อความแล้ว ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดไว้ในบันทึกการดําเนินการผลิตแม่บท และต้องบันทึกผลการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๑๓ ต้องแนบตัวอย่างฉลากที่พิมพ์แล้วไว้ในบันทึกการดําเนินการผลิต 
 

การบรรจุและการติดฉลาก 
ข้อ ๑๔ ต้องมีการจัดทําเอกสารวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้มั่นใจว่านําวัสดุการบรรจุ และฉลากที่ถูกต้อง

ไปใช้ 

ข้อ ๑๕ การดําเนินการติดฉลากต้องออกแบบให้ป้องกันการปะปน ต้องมีการแบ่งแยกทางกายภาพ
หรือเว้นระยะห่างจากการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมอ่ืน 

ข้อ ๑๖ ฉลากที่ติดบนภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมต้อง
ระบุช่ือ รหัส หมายเลขรุ่นผลิตของผลิตภัณฑ์ และสภาวะการจัดเก็บ เมื่อข้อมูลเหล่าน้ีเป็นข้อมูลวิกฤตที่ทําให้
มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตหรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

ข้อ ๑๗ หากมีการเคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมออกจากการ
ควบคุมของระบบการบริหารจัดการของผู้ผลิต ต้องระบุช่ือและที่อยู่ของผู้ผลิต จํานวนหรือปริมาณ และสภาวะ
การขนส่งพิเศษ รวมถึงข้อกําหนดพิเศษตามกฎหมายไว้บนฉลากด้วย สําหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสาร
ออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่มีวันสิ้นอายุต้องระบุวันสิ้นอายุไว้บนฉลากและใบรับรองผลการวิเคราะห์ กรณีที่
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่มีวันที่ทดสอบซ้ําต้องระบุวันที่ทดสอบซ้ําไว้บนฉลาก 
และ/หรือในใบรับรองผลการวิเคราะห์ 

ข้อ ๑๘ สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช้ในการบรรจุและติดฉลากต้องทําการตรวจสอบทันทีก่อนใช้ เพ่ือให้
มั่นใจว่าไม่มีวัสดุการบรรจุที่ไม่เก่ียวข้องกับการบรรจุหลงเหลืออยู่ และต้องบันทึกผลการตรวจสอบไว้ในบันทึก
การดําเนินการผลิต บันทึกการใช้สิ่งอํานวยความสะดวก หรือระบบเอกสารอ่ืน ๆ 

ข้อ ๑๙ ต้องตรวจสอบวัสดุการบรรจุ และฉลากของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทาง
เภสัชกรรมเพ่ือให้มั่นใจว่าภาชนะบรรจุ และวัสดุการบรรจุในรุ่นผลิตมีฉลากถูกต้อง การตรวจสอบน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของการดําเนินการบรรจุ ต้องบันทึกผลของการตรวจสอบไว้ในบันทึกดําเนินการผลิต หรือบันทึกการควบคุม 

ข้อ ๒๐ ภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมที่ทําการขนย้าย
ออกไปจากการควบคุมของผู้ผลิต ต้องปิดผนึกในลักษณะที่ทําให้สังเกตเห็นได้ว่าหากผนึกขาดหรือหายไป ผู้รับ
จะรับรู้ และระวังถึงความเป็นไปได้ที่สิ่งที่บรรจุอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
  



๒๘ 
 

หมวด ๑๐ 
การจัดเก็บและการจัดส่ง 

 
วิธีการปฏบิตัิงานในสถานท่ีเก็บสินค้า 

ข้อ ๑ ต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการจัดเก็บวัตถุต่าง ๆ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม เช่น การควบคุม
อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ์ตามความจําเป็น ต้องเก็บรักษาบันทึกของสภาวะการจัดเก็บไว้ กรณีสภาวะการ
จัดเก็บเป็นสิ่งที่วิกฤตสําหรับการรักษาความคงสภาพ  

ข้อ ๒ หากไม่มีระบบการควบคุมอ่ืนที่สามารถป้องกันการนําไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องมีบริเวณ
แยกต่างหากสําหรับการจัดเก็บวัตถุที่อยู่ในสถานะกักกัน ไม่ผ่านข้อกําหนด ถูกส่งกลับคืน และถูกเรียกเก็บคืน 
ให้เป็นสัดส่วนชัดเจน จนกว่าจะมีการตัดสินใจดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 

  
วิธีการปฏบิตัิงานในการจัดส่ง 

ข้อ ๓ ต้องปล่อยผ่านสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมและผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต เพ่ือจัดส่งไปยังสถานที่อ่ืน
โดยหน่วยงานคุณภาพ สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมและผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตที่เคลื่อนย้ายภายใต้สภาวะการ
กักกันไปยังหน่วยงานอ่ืนของผู้ผลิตต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานคุณภาพ โดยมีระบบเอกสารและการ
ควบคุมที่เหมาะสม 

ข้อ ๔ ต้องเคลื่อนย้ายสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม และผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตในลักษณะที่ไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อคุณภาพ 

ข้อ ๕ ต้องระบุสภาวะพิเศษในการขนส่ง หรือจัดเก็บบนฉลากของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม และ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต 

ข้อ ๖ ผู้ผลิตต้องมั่นใจว่าผู้รับจ้างขนส่งสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมหรือผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต ทราบ
และปฏิบัติตามสภาวะการขนส่ง และการจัดเก็บที่เหมาะสม 

ข้อ ๗ สถานที่ผลิตต้องมีระบบในการกระจายสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม และ/หรือผลิตภัณฑ์
ระหว่างผลิตแต่ละรุ่นผลิตที่พร้อมสําหรับการเรียกเก็บคืน 
  



๒๙ 
 

หมวด ๑๑ 
การควบคุมในห้องปฏิบัติการ 

 
การควบคุมท่ัวไป 

ข้อ ๑ หน่วยงานคุณภาพต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอสําหรับการกําจัดของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ 

ข้อ ๒ ต้องมีเอกสารวิธีการปฏิบัติที่เก่ียวกับวิธีการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบ การปล่อยผ่าน หรือการ  
ไม่ปล่อยผ่านของวัตถุต่าง ๆ รวมทั้งมีการบันทึก และการเก็บรักษาข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ โดยต้องเก็บรักษา
บันทึกทางห้องปฏิบัติการตามหมวด ๖ หัวข้อ บันทึกควบคุมทางห้องปฏิบัติการ 

ข้อ ๓ ข้อกําหนด แผนการสุ่มตัวอย่าง และวิธีทดสอบต้องเหมาะสมและเป็นไปตามหลักวิชาการ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม และวัสดุการบรรจุเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดด้านคุณภาพ และ/หรือความบริสุทธ์ิ ข้อกําหนด และวิธีทดสอบต้องสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดตามตํารายา และอาจมีข้อกําหนดเพ่ิมเติมได้ ข้อกําหนด แผนการสุ่มตัวอย่าง และวิธีทดสอบ รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต้องร่างโดยหน่วยงานที่เหมาะสม มีการทบทวน และอนุมัติโดยหน่วยงานคุณภาพ 

ข้อ ๔ ต้องจัดทําข้อกําหนดที่เหมาะสมสําหรับสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ยอมรับ และมีความสอดคล้องกับกระบวนการผลิต โดยข้อกําหนดต้องรวมถึงสารไม่บริสุทธ์ิ (เช่น สารไม่บริสุทธ์ิ
อินทรีย์ สารไม่บริสุทธ์ิอนินทรีย์ และตัวทําละลายตกค้าง) ด้วย หากสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมมีข้อกําหนด
ด้านจุลชีววิทยา และเอ็นโดท็อกซิน ต้องกําหนดขีดจํากัดปฏิบัติการที่เหมาะสมของปริมาณเช้ือจุลินทรีย์    
เอ็นโดท็อกซิน และจุลินทรีย์อ่ืน ๆ ที่ปนเป้ือน  

ข้อ ๕ การควบคุมทางห้องปฏิบัติการต้องปฏิบัติ และบันทึก ณ เวลาที่ปฏิบัติงาน หากมีวิธีการปฏิบัติ
ที่แตกต่างจากที่กําหนดไว้ต้องบันทึก และอธิบายเหตุผล 

ข้อ ๖ กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด ต้องสืบสวนหาสาเหตุ และบันทึกไว้ตามวิธีการที่กําหนด ซึ่งต้อง
มีการวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินระดับของปัญหา กําหนดวิธีการแก้ไข และสรุปผล หากมีการสุ่มตัวอย่าง และ/หรือ
ทดสอบซ้ําต้องปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติที่กําหนด 

ข้อ ๗ ต้องเตรียม และติดฉลากสารละลายมาตรฐานและสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์และทดสอบ ตาม
วิธีการที่กําหนดไว้ โดยต้องระบุวันสิ้นอายุไว้ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๘ ต้องจัดหาสารมาตรฐานอ้างอิงปฐมภูมิที่เหมาะสมสําหรับการผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 
พร้อมบันทึกแหล่งที่มา และต้องเก็บบันทึกเก่ียวกับการใช้ และการเก็บรักษาสารมาตรฐานอ้างอิงปฐมภูมิ ตาม
คําแนะนําของผู้ส่งมอบ สารมาตรฐานอ้างอิงปฐมภูมิที่ได้จากแหล่งที่เช่ือถือได้ไม่จําเป็นต้องทดสอบก่อนใช้ 
หากจัดเก็บในสภาวะตามคําแนะนําของผู้ส่งมอบ 

ข้อ ๙ หากสารมาตรฐานอ้างอิงปฐมภูมิไม่ได้มาจากแหล่งที่เช่ือถือได้ ต้องจัดทําข้อกําหนดมาตรฐาน
เบ้ืองต้นของผู้ผลิต และทําการทดสอบแบบสมบูรณ์ในหัวข้อการพิสูจน์เอกลักษณ์ และความบริสุทธ์ิ พร้อมเก็บ
บันทึกไว้ 



๓๐ 
 

ข้อ ๑๐ สารมาตรฐานอ้างอิงทุติยภูมิต้องเตรียมพิสูจน์เอกลักษณ์ ทดสอบ อนุมัติ และจัดเก็บอย่าง
เหมาะสม ต้องประเมินความเหมาะสมของสารมาตรฐานอ้างอิงทุติยภูมิแต่ละรุ่นผลิตก่อนการใช้ครั้งแรก โดย
สอบเทียบกับสารมาตรฐานอ้างอิงปฐมภูมิ และต้องมีการทดสอบซ้ําตามที่กําหนดไว้ในโปรโตคอล 

 
การทดสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

ข้อ ๑๑ แต่ละรุ่นผลิตของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตและสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม  ต้องมีการทดสอบที่
เหมาะสมตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ 

ข้อ ๑๒ ต้องจัดทําข้อมูลของสารไม่บริสุทธ์ิที่เจือปน ทั้งที่สามารถและไม่สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ได้  
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินการผลิตโดยกระบวนการผลิตที่ควบคุมเป็นพิเศษสําหรับสารออกฤทธ์ิทาง      
เภสัชกรรมแต่ละชนิด ข้อมูลของสารไม่บริสุทธ์ิที่เจือปนต้องรวมถึงเอกลักษณ์ หรือการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ช่วง
ของการพบสารไม่บริสุทธ์ิแต่ละชนิด และการจัดประเภทของสารไม่บริสุทธ์ิที่สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ได้  (เช่น 
สารอนินทรีย์ สารอินทรีย์ หรือตัวทําละลาย) ข้อมูลของสารไม่บริสุทธ์ิที่ขึ้นกับกระบวนการผลิต และ
แหล่งกําเนิดของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม ไม่จําเป็นต้องจัดทําข้อมูลของสารไม่บริสุทธ์ิสําหรับสารออกฤทธ์ิ
ทางเภสัชกรรมที่ได้จากแหล่งกําเนิดของพืชหรือเน้ือเยื่อของสัตว์ ในกรณีเทคโนโลยีชีวภาพให้ปฏิบัติตาม ICH 
Guideline Q6B 

ข้อ ๑๓ ต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลของสารไม่บริสุทธ์ิที่เจือปนกับข้อมูลที่กําหนดตามกฎหมายใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม หรือเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมเพ่ือตรวจสอบการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับสารออกฤทธ์ิ
ทางเภสัชกรรม อันเน่ืองมาจากการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ พารามิเตอร์การทํางานของเคร่ืองมือ หรือกระบวนการ
ของการดําเนินการผลิต 

ข้อ ๑๔ ถ้ามีการกําหนดคุณภาพทางจุลินทรีย์ ต้องทําการทดสอบทางจุลชีววิทยาที่เหมาะสมของ    
แต่ละรุ่นผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

 
การตรวจสอบความถูกตอ้งของวิธีการวิเคราะห์ (ดูหมวด ๑๒ การตรวจสอบความถูกตอ้ง) 
 
ใบรบัรองผลการวิเคราะห์ 

ข้อ ๑๕ การออกใบรับรองผลการวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตหรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม
แต่ละรุ่นผลิตต้องเป็นฉบับจริง หรือฉบับที่มีการรับรองที่น่าเช่ือถือ 

ข้อ ๑๖ ใบรับรองผลการวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมต้องมี
ข้อมูลช่ือ เกรด หมายเลขรุ่นผลิต และวันปล่อยผ่าน สําหรับผลิตภัณฑ์ที่กําหนดวันสิ้นอายุต้องระบุวันสิ้นอายุไว้
บนฉลาก และใบรับรองผลการวิเคราะห์ กรณีที่กําหนดวันที่ทดสอบซ้ําต้องระบุไว้บนฉลาก และ/หรือใบรับรอง
ผลการวิเคราะห์  

ข้อ ๑๗ ใบรับรองผลการวิเคราะห์ต้องระบุการทดสอบแต่ละรายตามตํารายา หรือตามข้อกําหนดของ
ลูกค้า พร้อมทั้งขีดจํากัดการยอมรับ และผลที่เป็นค่าตัวเลข (หากผลการทดสอบเป็นแบบตัวเลข) 

ข้อ ๑๘ ใบรับรองผลการวิเคราะห์ต้องระบุวันที่ และลงลายมือช่ือโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานคุณภาพ และต้องแสดงช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ผลิตเดิม หากใบรับรองผลการวิเคราะห์



๓๑ 
 

ออกโดยผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้ที่ทําซ้ําด้วยกระบวนการเดิมจะต้องแสดงช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของ      
ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้ทําซ้ําด้วยกระบวนการเดิม และการอ้างอิงถึงช่ือของผู้ผลิตเดิม 

ข้อ ๑๙ หากใบรับรองผลการวิเคราะห์ใหม่ออกโดยผู้แบ่งบรรจุ ผู้ทําซ้ําด้วยกระบวนการเดิม ตัวแทน 
หรือนายหน้าต้องแสดงช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของห้องปฏิบัติการที่ดําเนินการวิเคราะห์ และต้องมี
การอ้างอิงถึงช่ือ ที่อยู่ของผู้ผลิตเดิม และใบรับรองรุ่นผลิตของผู้ผลิตเดิม พร้อมแนบสําเนาใบรับรองรุ่น การ
วิเคราะห์ของผู้ผลิตเดิม 

 
การติดตามความคงสภาพของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

ข้อ ๒๐ ต้องจัดทําเอกสารแผนการติดตามความคงสภาพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือติดตามคุณลักษณะความ
คงสภาพของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม และต้องนําผลที่ได้มายืนยันสภาวะการจัดเก็บที่เหมาะสม รวมทั้ง
วันที่ทดสอบซ้ํา หรือวันสิ้นอายุ 

ข้อ ๒๑ ต้องตรวจสอบความถูกต้องวิธีการทดสอบที่ใช้ในการทดสอบความคงสภาพ และวิธีทดสอบ
ต้องสามารถบ่งช้ีความคงสภาพได้ 

ข้อ ๒๒ ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบความคงสภาพต้องจัดเก็บในภาชนะบรรจุที่มีลักษณะเหมือน หรือจําลอง
ภาชนะบรรจุที่จําหน่ายในท้องตลาด เช่น  หากสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมบรรจุในถุงที่อยู่ในถังไฟเบอร์ ตัวอย่าง
ที่ใช้ทดสอบสามารถบรรจุในถุงที่เป็นวัสดุชนิดเดียวกัน และในถังที่ใช้วัสดุที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกันกับที่
จําหน่ายในท้องตลาดโดยใช้ขนาดที่เล็กกว่า  

ข้อ ๒๓ ต้องทําการศึกษาความคงสภาพของรุ่นผลิตเพ่ือจําหน่าย ๓ รุ่นแรก เพ่ือยืนยันวันที่ทดสอบซ้ํา
หรือวันสิ้นอายุ อย่างไรก็ตาม หากมีข้อมูลจากการศึกษาก่อนหน้าแสดงว่าสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมมีความ   
คงสภาพอย่างน้อย ๒ ปี สามารถใช้ข้อมูลที่น้อยกว่า ๓ รุ่นผลิตได้ 

ข้อ ๒๔ ต้องมีการศึกษาความคงสภาพอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อยปีละ ๑ รุ่น เว้นแต่ไม่มีการผลิตในระหว่างปี  

ข้อ ๒๕ สําหรับสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่มีอายุสั้นต้องทําการทดสอบถี่ขึ้น เช่น สารเทคโนโลยีชีวภาพ
หรือชีววัตถุ และสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมอ่ืนที่มีอายุ ๑ ปี หรือน้อยกว่า ต้องทําการทดสอบทุกเดือนในช่วง 
๓ เดือนแรก หลังจากน้ันให้ทําการทดสอบทุก ๓ เดือน หากข้อมูลที่ได้ยืนยันว่าความคงสภาพของสารออกฤทธ์ิ
ทางเภสัชกรรมไม่เสียหายสามารถพิจารณายกเลิกการทดสอบในช่วงระหว่างก่อนวันสิ้นอายุได้ 

ข้อ ๒๖ สภาวะการจัดเก็บของการทดสอบความคงสภาพต้องสอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติของ
การศึกษาความคงสภาพตามข้อแนะนําของ ICH (ICH guidelines on stability) 
 
การกําหนดวันสิ้นอายแุละวันท่ีทดสอบซํ้า 
 ข้อ ๒๗ หากมีการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตออกนอกการควบคุมของระบบการบริหารจัดการ 
วัตถุของผู้ผลิต และมีการกําหนดวันสิ้นอายุหรือวันที่ทดสอบซ้ําต้องมีข้อมูลสนับสนุนความคงสภาพ (เช่น 
ข้อมูลที่ตีพิมพ์ ผลการทดสอบ)  

ข้อ ๒๘ วันสิ้นอายุ หรือวันที่ทดสอบซ้ําของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมต้องได้มาจากการประเมิน
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความคงสภาพ โดยทั่วไปจะกําหนดเป็นวันที่ทดสอบมากกว่าการกําหนดเป็นวันสิ้นอายุ 



๓๒ 
 

ข้อ ๒๙ ในเบื้องต้น การกําหนดวันสิ้นอายุหรือวันที่ทดสอบซ้ําของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 
สามารถใช้ข้อมูลจากรุ่นผลิตต้นแบบ ในกรณีดังต่อไปน้ี 

 ๒๙.๑ รุ่นผลิตต้นแบบใช้วิธีการผลิต และวิธีการปฏิบัติที่จําลองกระบวนการผลิตที่ใช้สําหรับ
การผลิตเพ่ือการค้า  

 ๒๙.๒ คุณภาพของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมเป็นตัวแทนของสารที่ผลิตเพ่ือการค้า 

ข้อ ๓๐ ต้องเก็บตัวอย่างที่สามารถเป็นตัวแทนสําหรับการทดสอบซ้ํา 
 

ตัวอย่างสํารอง/ตัวอย่างเก็บกัน 
ข้อ ๓๑ การบรรจุและการเก็บตัวอย่างสํารองมีวัตถุประสงค์เพ่ือการประเมินคุณภาพของรุ่นผลิตของ

สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมในอนาคต ไม่ใช่เพ่ือการศึกษาความคงสภาพ 

ข้อ ๓๒ ตัวอย่างสํารองของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมแต่ละรุ่นผลิตที่ได้รับการบ่งช้ีที่เหมาะสมแล้ว 
ต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อย ๑ ปี หลังจากวันสิ้นอายุที่กําหนดโดยผู้ผลิต หรือเก็บไว้อย่างน้อย ๓ ปี ภายหลังจาก
การจําหน่าย โดยให้เลือกเวลาที่นานกว่า สําหรับสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่ระบุวันที่ทดสอบซ้ําต้องเก็บ
รักษาตัวอย่างสํารองอย่างน้อย ๓ ปีภายหลังจากการจําหน่ายรุ่นผลิตหมดแล้ว 

ข้อ ๓๓ ต้องจัดเก็บตัวอย่างสํารองในระบบภาชนะบรรจุเดียวกับที่จัดเก็บสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 
หรือในระบบการป้องกันที่ไม่ด้อยกว่าที่วางจําหน่ายในตลาด และต้องเก็บรักษาให้เพียงพอสําหรับการวิเคราะห์
ครบถ้วนอย่างน้อย ๒ คร้ัง ตามวิธีวิเคราะห์ที่ระบุไว้ในตํารายา หรือตามวิธีวิเคราะห์ตามข้อกําหนดของผู้ผลิต
หากไม่มีการระบุไว้ในตํารายา 
  



๓๓ 
 

หมวด ๑๒ 
การตรวจสอบความถูกต้อง 

 
นโยบายการตรวจสอบความถูกต้อง 

ข้อ ๑ นโยบายในภาพรวมของผู้ผลิต เจตนารมณ์ และแนวทางการตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงการ
ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการดําเนินการผลิต วิธีการปฏิบัติในการทําความสะอาด วิธีการวิเคราะห์ 
วิธีการปฏิบัติในการทดสอบระหว่างกระบวนการผลิต ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่รับผิดชอบต่อการ
ออกแบบ การทบทวน การอนุมัติ และการดําเนินการด้านเอกสารของการตรวจสอบความถูกต้องแต่ละระยะ ต้อง
จัดทําขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ ๒ ต้องมีการบ่งช้ีพารามิเตอร์หรือลักษณะวิกฤตระหว่างการดําเนินการพัฒนา หรือจากข้อมูลเดิม 
และต้องกําหนดช่วงการยอมรับที่จําเป็นสําหรับการทําซ้ําได้ และต้องรวมถึง 

 ๒.๑ การกําหนดลักษณะวิกฤตของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

 ๒.๒ การบ่งช้ีพารามิเตอร์ของกระบวนการที่มีผลกระทบต่อลักษณะทางคุณภาพวิกฤตของ
สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม  

 ๒.๓ การกําหนดช่วงการยอมรับของแต่ละพารามิเตอร์ของกระบวนการวิกฤตซึ่งคาดว่าจะถูก
ใช้ในระหว่างการผลิต และการควบคุมกระบวนการที่ดําเนินการตามปกติ 

ข้อ ๓ การตรวจสอบความถูกต้อง ต้องครอบคลุมถึงกระบวนการวิกฤตที่ส่งผลต่อคุณภาพ และความ
บริสุทธ์ิของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 
 
เอกสารการตรวจสอบความถูกต้อง 

ข้อ ๔ ต้องจัดทําโปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุวิธีการในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการพิเศษ ต้องทบทวนและอนุมัติโปรโตคอลโดยหน่วยงานคุณภาพ และ
หน่วยงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๕ โปรโตคอลของการตรวจสอบความถูกต้อง ต้องระบุขั้นตอนของกระบวนการวิกฤตและเกณฑ์
การยอมรับ รวมทั้งชนิดของการตรวจสอบความถูกต้องที่ดําเนินการ (เช่น การตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลัง 
การตรวจสอบความถูกต้องก่อนการผลิตเพ่ือจําหน่าย การตรวจสอบความถูกต้องพร้อมการผลิตเพ่ือจําหน่าย) 
และจํานวนคร้ังของกระบวนการ 

ข้อ ๖ ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบความถูกต้องโดยอ้างอิงตามโปรโตคอลซึ่งประกอบด้วย 
รายงานผลที่ได้รับ ความเห็นเก่ียวกับข้อเบ่ียงเบนท่ีพบ และการสรุปผลท่ีเหมาะสม รวมถึงคําแนะนําในการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง 

ข้อ ๗ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไปจากโปรโตคอลของการตรวจสอบความถูกต้อง ต้องทําเป็นเอกสาร
พร้อมแสดงเหตุผลที่เหมาะสม 

 
 



๓๔ 
 

การตรวจรับรอง 
ข้อ ๘ ก่อนเริ่มกิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ ต้องทําการตรวจรับรองความ

เหมาะสมของเครื่องมือวิกฤต และระบบสนับสนุนให้สมบูรณ์ ซึ่งการตรวจรับรองน้ีประกอบด้วยการดําเนิน
กิจกรรม (ทั้งแบบแยกหรือแบบรวมกิจกรรม) ดังต่อไปน้ี  

  ๘.๑ การตรวจรับรองการออกแบบเป็นการพิสูจน์และจัดทําเป็นเอกสารเพ่ือยืนยันว่าการ
ออกแบบสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ หรือระบบมีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

 ๘.๒ การตรวจรับรองการติดต้ังเป็นการพิสูจน์และจัดทําเป็นเอกสารเพ่ือยืนยันว่าเครื่องมือ
หรือระบบที่ติดต้ังหรือดัดแปลง สอดคล้องกับการออกแบบที่ได้รับการรับรองตามคําแนะนําของผู้ผลิต และ/หรือ
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

 ๘.๓ การตรวจรับรองการทํางานเป็นการพิสูจน์และจัดทําเป็นเอกสารเพ่ือยืนยันว่าเครื่องมือ
หรือระบบที่ถูกติดต้ัง หรือดัดแปลงสามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ตลอดช่วงการทํางานที่กําหนดไว้ 

 ๘.๔ การตรวจรับรองสมรรถนะเป็นการพิสูจน์และจัดทําเป็นเอกสารเพ่ือยืนยันว่าเคร่ืองมือ 
และระบบท่ีเช่ือมต่อเข้าด้วยกันสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถทําซ้ําได้ตามวิธีของ
กระบวนการ และข้อกําหนดที่ได้รับอนุมัติ   
 
แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ 

ข้อ ๙ การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการเป็นเอกสารหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ว่ากระบวนการ 
สามารถทํางานได้ตามพารามิเตอร์ที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทําซ้ําได้ เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์
ระหว่างผลิตหรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมได้ตามข้อกําหนดผลิตภัณฑ์ และลักษณะคุณภาพที่กําหนดไว้ก่อนหน้า 

ข้อ ๑๐ การตรวจสอบความถูกต้องมี ๓ แนวทาง โดยการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการผลิตเพ่ือ
จําหน่ายที่ควรดําเนินการมากกว่า แต่มีข้อยกเว้นหากวิธีการอ่ืนสามารถใช้แทนได้ 

ข้อ ๑๑ การตรวจสอบความถูกต้องก่อนการผลิตเพ่ือจําหน่าย ปกติใช้กับทุกกระบวนการของสารออกฤทธ์ิ
ทางเภสัชกรรมตามท่ีนิยามไว้ในข้อ ๓ ซึ่งต้องดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนจําหน่ายยาสําเร็จรูปที่ผลิตโดยใช้
สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมในเชิงพาณิชย์ 

ข้อ ๑๒ การตรวจสอบความถูกต้องพร้อมการผลิตเพ่ือจําหน่าย ดําเนินการในกรณีที่ไม่สามารถจัดหา
ข้อมูลจากการทําการผลิตซ้ําด้วยข้อจํากัดของจํานวนรุ่นผลิตของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่ผลิตไม่บ่อย 
หรือรุ่นผลิตของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมน้ันผลิตจากกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องที่ถูกดัดแปลง ดังน้ัน 
ก่อนที่กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องพร้อมการผลิตเพ่ือจําหน่ายจะเสร็จสมบูรณ์ สามารถปล่อยผ่านสาร
ออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมรุ่นผลิตน้ัน และนําไปใช้ในการผลิตเป็นยาสําเร็จรูปในเชิงพาณิชย์ โดยต้องติดตาม 
และทําการทดสอบรุ่นผลิตของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมอย่างละเอียด 

ข้อ ๑๓ สามารถทําการตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ เมื่อกระบวนการผลิตไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสําคัญต่อคุณภาพของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบ 
เครื่องมือ ระบบ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือกระบวนการผลิต การตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังนําไปใช้ได้
ในกรณีต่อไปน้ี 



๓๕ 
 

 ๑๓.๑ มีการบ่งช้ีลักษณะทางคุณภาพวิกฤต และพารามิเตอร์ของกระบวนการวิกฤต 

 ๑๓.๒ มีการจัดทําเกณฑ์การยอมรับ และการควบคุมในระหว่างกระบวนการผลิตที่เหมาะสม 

 ๑๓.๓ ไม่มีคุณลักษณะที่ล้มเหลวของกระบวนการและผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสําคัญ เน่ืองจาก
สาเหตุอ่ืนนอกเหนือจากความผิดพลาดของบุคลากรหรือเคร่ืองมือ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงความเหมาะสมของเคร่ืองมือ 

 ๑๓.๔ มีการจัดทําข้อมูลประวัติของสารไม่บริสุทธ์ิที่เจือปน หรือที่มีอยู่ในสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

ข้อ ๑๔ รุ่นผลิตที่เลือกสําหรับทําการตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังต้องเป็นตัวแทนของทุกรุ่นผลิต
ในช่วงของการทบทวนข้อมูล รวมทั้งรุ่นผลิตที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด และต้องมีจํานวนรุ่นที่มากพอที่จะ
แสดงผลของความสมํ่าเสมอของกระบวนการ ตัวอย่างเก็บกันสามารถนํามาใช้ทดสอบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับ
การตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลัง 

 
โปรแกรมการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ 

ข้อ ๑๕ จํานวนกระบวนการสําหรับการตรวจสอบความถูกต้องขึ้นอยู่กับความซับซ้อน หรือระดับของ
การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ สําหรับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการผลิตเพ่ือจําหน่าย และพร้อม 
การผลิตเพ่ือการจําหน่าย ต้องใช้อย่างน้อย ๓ รุ่นผลิตติดต่อกันหรืออาจมากกว่า ในสถานการณ์ที่ต้องพิสูจน์
ความสมํ่าเสมอของกระบวนการ (เช่น กระบวนการผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่มีความซับซ้อน หรือใช้
เวลานาน) สําหรับการตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังให้ใช้ข้อมูลจาก ๑๐-๓๐ รุ่นผลิต ติดต่อกัน เพ่ือประเมิน
ความสมํ่าเสมอของกระบวนการ แต่อาจใช้จํานวนรุ่นผลิตที่น้อยกว่าหากมีเหตุผลสนับสนุนที่เพียงพอ 

ข้อ ๑๖ ต้องควบคุม และติดตามพารามิเตอร์ของกระบวนการวิกฤตในระหว่างการศึกษาการ
ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ สําหรับพารามิเตอร์ของกระบวนการที่ไม่เก่ียวข้องกับคุณภาพ เช่น 
การปรับค่าเพ่ือลดการใช้พลังงาน ไม่จําเป็นต้องระบุไว้ในการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ 

ข้อ ๑๗ การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการต้องยืนยันได้ว่าข้อมูลสารไม่บริสุทธ์ิที่เจือปนใน
สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมอยู่ในขีดจํากัดที่กําหนด ข้อมูลของสารไม่บริสุทธ์ิที่เจือปนต้องไม่มากกว่าข้อมูล
ประวัติเดิม และประวัติสารไม่บริสุทธ์ิที่เจือปนที่ได้จัดทําขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลระหว่างพัฒนากระบวนการ 
หรือสําหรับรุ่นผลิตที่นํามาใช้ในการศึกษาหลักทางคลินิกและพิษวิทยา 

 
การทบทวนระบบการตรวจสอบความถูกต้องเป็นระยะ 

ข้อ ๑๘ ต้องมีการประเมินระบบและกระบวนการเป็นระยะ เพ่ือพิสูจน์ให้เห็นว่าการดําเนินการยังคง
เป็นไปอย่างถูกต้อง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสําคัญเกิดขึ้นกับระบบหรือกระบวนการ และการ
ทบทวนคุณภาพที่ยืนยันว่าระบบหรือกระบวนการยังผลิตสารที่เป็นไปตามข้อกําหนดอย่างสม่ําเสมอไม่จําเป็น 
ต้องทําการตรวจสอบความถูกต้องซ้ํา 

 
การตรวจสอบความถูกตอ้งของการทําความสะอาด 

ข้อ ๑๙ ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการทําความสะอาด โดยทั่วไปแล้วการตรวจสอบ
ความถูกต้องของวิธีการทําความสะอาดขึ้นกับสถานการณ์ หรือขั้นตอนที่เครื่องมือหรืออุปกรณ์มีการสัมผัส 
สารหลายชนิดที่มีความเสี่ยงสูงสุดต่อคุณภาพของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม เช่น ในช่วงต้นของการ



๓๖ 
 

ดําเนินการผลิต อาจไม่จําเป็นต้องทําการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการทําความสะอาดเคร่ืองมือ ซึ่งสารตกค้าง
ถูกกําจัดออกไปในขั้นตอนที่ทําให้บริสุทธ์ิขั้นต่อไป 

ข้อ ๒๐ การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการทําความสะอาดต้องสะท้อนถึงรูปแบบการใช้งานของ
เครื่องมือจริง หากสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมหรือผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตชนิดต่าง ๆ ผลิตโดยเครื่องมือ
เดียวกัน และทําความสะอาดด้วยวิธีการเดียวกัน สามารถเลือกตัวแทนของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสาร
ออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมเพ่ือนํามาใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของการทําความสะอาดได้ ซึ่งในการเลือกให้
ยึดหลักค่าการละลาย และความยากในการทําความสะอาด และการคํานวณค่าขีดจํากัดของสารตกค้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความแรง ความเป็นพิษ และความคงสภาพ 

ข้อ ๒๑ โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการทําความสะอาดต้องอธิบายถึงเคร่ืองมือที่ถูก
ทําความสะอาด วิธีการปฏิบัติ วัตถุที่ใช้ ระดับความสะอาดที่ยอมรับ พารามิเตอร์ที่จะตรวจสอบและควบคุม 
และวิธีการวิเคราะห์ โปรโตคอลต้องระบุชนิดของตัวอย่างที่เก็บ วิธีการที่เก็บ และการติดฉลาก 

ข้อ ๒๒ การสุ่มตัวอย่างต้องรวมถึงการชะล้าง (swab) หรือวิธีการอ่ืน (เช่น การสกัดโดยตรง) ตาม
ความเหมาะสม เพ่ือตรวจสอบสารตกค้างที่ไม่ละลายน้ําและละลายน้ํา วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ต้องสามารถวัด
ระดับปริมาณของสารตกค้างที่เหลืออยู่บนพ้ืนผิวเคร่ืองมือหลังจากการทําความสะอาด การสุ่มตัวอย่างจากการ
ชะล้างอาจจะทําไม่ได้ในเชิงปฏิบัติหากพ้ืนผิวที่สัมผัสผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เน่ืองจากการออกแบบ
อุปกรณ์ หรือข้อจํากัดของกระบวนการ เช่น พ้ืนผิวด้านในของท่อสายยาง ท่อถ่ายโอน ถังปฏิกิริยาที่มีช่อง
ขนาดเล็ก หรือทํางานกับวัตถุมีพิษ และอุปกรณ์ที่ซับซ้อนขนาดเล็ก (เช่น เครื่องบดย่อยอนุภาคให้มีขนาดเล็ก) 

ข้อ ๒๓ ต้องใช้วิธีวิเคราะห์ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ที่มีความไวในการตรวจสอบสาร
ตกค้างหรือสารปนเป้ือน ขีดจํากัดของการตรวจพบสําหรับแต่ละวิธีการของการตรวจวิเคราะห์ต้องมีความไว  
เพียงพอที่จะตรวจพบระดับการยอมรับที่กําหนดขึ้นของสารตกค้างหรือสารปนเป้ือน ขีดจํากัดของสารตกค้าง
ต้องปฏิบัติได้ ได้ผลลัพธ์และตรวจพิสูจน์ได้ และขึ้นอยู่กับสารตกค้างที่เป็นอันตรายมากที่สุด ข้อจํากัดต่าง ๆ 
ต้องจัดทําขึ้นโดยอ้างอิงบนพ้ืนฐานของฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา หรือลักษณะทางกายภาพของสารออกฤทธ์ิ
ทางเภสัชกรรมเท่าที่ทราบ หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายมากที่สุด 

ข้อ ๒๔ การศึกษาเรื่องการทําความสะอาดและการฆ่าเช้ือของเครื่องมือ ต้องระบุเช้ือจุลินทรีย์ และ
เอ็นโดท็อกซินที่ปนเป้ือนในกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งจําเป็นต้องลดจํานวนจุลินทรีย์ หรือเอ็นโดท็อกซินในสาร
ออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม หรือกระบวนการอ่ืนที่คํานึงถึงการปนเป้ือน (เช่น การใช้สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม
ที่ไม่ปราศจากเช้ือเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ปราศจากเช้ือ) 

ข้อ ๒๕ ต้องตรวจสอบวิธีการทําความสะอาดในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากการตรวจสอบความ
ถูกต้อง เพ่ือให้แน่ใจว่าวิธีปฏิบัติมีประสิทธิภาพเมื่อใช้ในการดําเนินการผลิตตามปกติ ความสะอาดของ
เครื่องมือสามารถตรวจสอบได้โดยการวิเคราะห์ และการตรวจสอบด้วยสายตา ในกรณีการตรวจสอบการ
ปนเป้ือนที่มีการปนเป้ือนในปริมาณมากในพ้ืนที่ขนาดเล็กซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้โดยการสุ่ม และ/หรือ  
การวิเคราะห์ให้ใช้การตรวจสอบด้วยสายตา 

 
 
 
 



๓๗ 
 

การตรวจสอบความถูกตอ้งของวิธีวิเคราะห์ 
 ข้อ ๒๖ ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ เว้นแต่เป็นวิธีที่ระบุไว้ในตํารายาหรือ
หนังสืออ้างอิงมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนดความเหมาะสมของวิธี
ทดสอบทุกหัวข้อ ต้องทวนสอบภายใต้สภาวะที่แท้จริงของการใช้งาน และมีการบันทึกเป็นเอกสาร 

ข้อ ๒๗ วิธีการวิเคราะห์ต้องถูกตรวจสอบความถูกต้องโดยพิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติของ 
International Conference on Harmonization (ICH) guidelines โดยระดับของการตรวจสอบความ
ถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ต้องสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ และขั้นตอนของกระบวนการดําเนินการ
ผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

ข้อ ๒๘ ต้องตรวจรับรองเครื่องมือวิเคราะห์ก่อนเริ่มต้นการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ 

ข้อ ๒๙ ต้องเก็บรักษาวิธีการวิเคราะห์ที่ถูกตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว และหากปรับเปลี่ยน
วิธีวิเคราะห์ต้องระบุเหตุผลที่ปรับเปลี่ยน โดยมีข้อมูลสนับสนุนและทวนสอบผลของการปรับเปลี่ยนว่ามีความ
ถูกต้องและน่าเช่ือถือ 
  
  



๓๘ 
 

หมวด ๑๓ 
การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 

 
ข้อ ๑ ต้องจัดทําระบบการควบคุมการเปลี่ยนแปลง เพ่ือประเมินการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อการดําเนินการผลิต และการควบคุมของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

ข้อ ๒ ต้องมีวิธีการปฏิบัติสําหรับการบ่งช้ี การดําเนินการด้านเอกสาร การทบทวนที่เหมาะสม และ
การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวัตถุดิบ ข้อกําหนด วิธีการวิเคราะห์ สิ่งอํานวยความสะดวก ระบบ
สนับสนุน เครื่องมือ (รวมถึงฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์) ขั้นตอนของกระบวนการ วัสดุการบรรจุและฉลาก และ
ซอฟท์แวร์ของคอมพิวเตอร์ 

ข้อ ๓ ข้อเสนอสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาต้องได้รับ
การร่าง ทบทวน และอนุมัติโดยหน่วยงานตามโครงสร้างขององค์กรที่เหมาะสม และได้รับการทบทวนและ
อนุมัติโดยหน่วยงานคุณภาพ 

ข้อ ๔ ต้องประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต 
หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม การแบ่งประเภทของวิธีปฏิบัติจะช่วยในการกําหนดระดับของการทดสอบ 
การตรวจสอบความถูกต้อง และการดําเนินการด้านเอกสารที่จําเป็นต้องตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนที่ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว การแบ่งประเภทของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับลักษณะ และ
ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลง และอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการในการตัดสินใจ โดยอาศัยหลักวิชาการ 
ต้องพิจารณาถึงการทดสอบเพิ่มเติม และการศึกษาวิธีการตรวจสอบความถูกต้องที่เหมาะสม เพ่ือตัดสินใจ   
ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 

ข้อ ๕ เมื่อเริ่มดําเนินการตามการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการอนุมัติ ต้องตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าเอกสาร
ทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้รับการปรับปรุงแล้ว 

ข้อ ๖ ภายหลังการเริ่มดําเนินการตามการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการประเมินผลจากรุ่นผลิตแรกที่ผลิต หรือ
ทดสอบภายใต้การเปลี่ยนแปลงนั้น 

ข้อ ๗ ต้องประเมินการเปลี่ยนแปลงวิกฤต ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อวันที่ต้องทดสอบซ้ํา หรือ
วันสิ้นอายุที่กําหนดไว้ หากจําเป็น สามารถนําตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม
ที่ผลิตโดยกระบวนการท่ีมีการปรับเปลี่ยนไปศึกษาความคงสภาพในสภาวะเร่ง และ/หรือเพ่ิมเติมเข้าไปใน
โปรแกรมการติดตามความคงสภาพ 

ข้อ ๘ ผู้ผลิตต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงจากวิธีการควบคุมกระบวนการ และการดําเนินการผลิตที่ได้
จัดทําไว้ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมให้ผู้เก่ียวข้องทราบทุกคร้ัง 
  



๓๙ 
 

หมวด ๑๔ 
การไม่ปล่อยผ่านและการนําวัตถุกลับมาใช้ใหม่ 

 
การไม่ปล่อยผ่าน 

ข้อ ๑ ต้องทําการบ่งช้ีและกักกันผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่ไม่เป็นไป
ตามข้อกําหนดไว้ สามารถนําผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตหรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมดังกล่าวไปทําซ้ําด้วย
กระบวนการเดิม หรือทําซ้ําด้วยกระบวนการใหม่ และต้องบันทึกวิธีการจัดการผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือ 
สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่ไม่ปล่อยผ่าน 

 
การทําซํ้าด้วยกระบวนการเดิม 

ข้อ ๒ สามารถนําผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
หรือข้อกําหนด ไปทําซ้ําด้วยกระบวนการเดิม โดยวิธีการตกผลึก หรือขั้นตอนการจัดการทางเคมีหรือกายภาพ
ที่เหมาะสม (เช่น การกลั่น การกรอง โครมาโตกราฟี การบดละเอียด) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการผลิตที่
ถูกกําหนดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม หากการทําซ้ําด้วยกระบวนการเดิมดังกล่าวถูกนํามาใช้เป็นประจําต้องเขียน
วิธีการปฏิบัติเพ่ิมเติมเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานกระบวนการผลิต 

ข้อ ๓ ในระหว่างกระบวนการผลิต หากมีการหยุดผลิตในขั้นตอนที่ยังไม่เสร็จสิ้น เช่น มีการทดสอบ
เพ่ือควบคุมระหว่างกระบวนการ และมีการดําเนินการผลิตต่อ ถือว่าเป็นกระบวนการปกติ ไม่ถือว่าเป็นการทําซ้ํา
ด้วยกระบวนการเดิม  

ข้อ ๔ การนําสารที่ไม่ทําปฏิกิริยากลับเข้าสู่กระบวนการเพ่ือทําปฏิกิริยาทางเคมีซ้ํา ถือเป็นการทําซ้ํา
ด้วยกระบวนการเดิม เว้นแต่ว่าเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการผลิตตามปกติที่ได้จัดทําไว้ ต้องประเมินผล
กระทบการทําซ้ําด้วยกระบวนการเดิมดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง เพ่ือให้มั่นใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ระหว่างผลิตหรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม จะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องมาจากการก่อตัวที่เกิดขึ้นของสารท่ี 
ไม่ต้องการ และสารที่เกิดจากการทําปฏิกิริยามากเกินไป 

 
การทําซํ้าด้วยกระบวนการใหม่ 

ข้อ ๕ ต้องดําเนินการสืบสวนหาสาเหตุ ก่อนที่จะดําเนินการนํารุ่นผลิตที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือ
ข้อกําหนดไปทําซ้ําด้วยกระบวนการใหม่ 

ข้อ ๖ รุ่นผลิตที่ทําซ้ําด้วยกระบวนการใหม่ต้องถูกประเมิน ทดสอบ และทดสอบความคงสภาพตาม
ความจําเป็น และต้องมีเอกสารสนับสนุน เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการทําซ้ําด้วยกระบวนการใหม่มี
คุณภาพเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกระบวนการเดิมด้วยการตรวจสอบความถูกต้องพร้อมการผลิตเพ่ือ
จําหน่าย ควบคู่กับการทําซ้ําด้วยกระบวนการใหม่ โดยในโปรโตคอลต้องระบุวิธีปฏิบัติของการทําซ้ําด้วย
กระบวนการใหม่ว่าจะดําเนินการอย่างไร พร้อมผลที่คาดว่าจะได้รับ ถ้ามีการทําซ้ําด้วยกระบวนการใหม่เพียง
หน่ึงรุ่นผลิตจะต้องทําเป็นรายงาน และการปล่อยผ่านรุ่นผลิตดังกล่าวจะกระทําได้ต่อเมื่อคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 



๔๐ 
 

ข้อ ๗ วิธีการปฏิบัติต้องเปรียบเทียบข้อมูลความไม่บริสุทธ์ิในแต่ละรุ่นผลิตที่ทําซ้ําด้วยกระบวนการใหม่ 
เทียบกับรุ่นผลิตที่ดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนด หากวิธีการวิเคราะห์ตามปกติไม่เพียงพอท่ีจะอธิบาย
ลักษณะเฉพาะในรุ่นผลิตที่ทําซ้ําด้วยกระบวนการใหม่ จะต้องเพ่ิมเติมวิธีการวิเคราะห์ 
 
การนําสารหรือตัวทําละลายกลับมาใช้ใหม่ 

ข้อ ๘ การนํากลับมาใช้ใหม่ (เช่น สารละลายหลังการตกผลึก หรือสารละลายที่ผ่านการกรอง) ของ
สารที่ใช้ทําปฏิกิริยา ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตหรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม สามารถทําได้หากดําเนินการตาม
วิธีปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติ และวัตถุที่นํากลับมาใช้ใหม่เป็นไปตามข้อกําหนดที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการ
นําไปใช้ 

ข้อ ๙ สามารถนําตัวทําละลายกลับมาใช้ใหม่ และนํามาใช้ซ้ําในกระบวนการเดียวกัน หรือในกระบวนการ
ที่แตกต่างกันได้ หากมีการควบคุมและตรวจติดตาม เพ่ือให้มั่นใจว่าตัวทําละลายเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
ก่อนนําไปใช้ หรือผสมร่วมกับสารที่ได้รับอนุมัติอ่ืน ๆ  

ข้อ ๑๐ ตัวทําละลายใหม่ ตัวทําละลายที่นํากลับมาใช้ใหม่ และสารที่ใช้ทําปฏิกิริยาสามารถนํามาผสม
รวมกันได้ในแต่ละกระบวนการผลิต หากมีผลการทดสอบที่เพียงพอ 

ข้อ ๑๑ การใช้ตัวทําละลาย สารละลายหลังการตกผลึก และสารอ่ืนที่นํากลับมาใช้ใหม่ต้องมีการ
บันทึกเป็นเอกสาร 

 
ผลิตภัณฑ์สง่คืน 

ข้อ ๑๒ ต้องกักกัน และบ่งช้ีเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่
รับคืนกลับมา 

ข้อ ๑๓ ต้องดําเนินการทําซ้ําด้วยกระบวนการเดิม ทําซ้ําด้วยกระบวนการใหม่ หรือทําลายตามความเหมาะสม
สําหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่รับคืนกลับมา หากสภาวะการเก็บรักษา 
สภาวะในระหว่างการขนส่ง หรือภาชนะที่ใช้ในการขนส่งมีข้อสงสัยเก่ียวกับคุณภาพ 

ข้อ ๑๔ ต้องเก็บรักษาบันทึกผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมท่ีถูกส่งคืนทุกครั้ง 
และบันทึกต้องประกอบด้วย 

 ๑๔.๑ ช่ือและที่อยู่ของผู้ส่งคืน 

 ๑๔.๒ ช่ือ หมายเลขรุ่นผลิต และปริมาณที่ส่งคืนของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิ
ทางเภสัชกรรม  

 ๑๔.๓ เหตุผลในการส่งคืน 

 ๑๔.๔ การใช้ หรือการกําจัดผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่ส่งคืน 
  



๔๑ 
 

หมวด ๑๕ 
ข้อร้องเรียนและการเรียกคืน 

 
ข้อ ๑ ข้อร้องเรียนทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับคุณภาพทั้งทางวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องบันทึก

และสืบสวนตามวิธีการปฏิบัติที่กําหนดไว้ 

ข้อ ๒ บันทึกข้อร้องเรียนต้องประกอบด้วย 

 ๒.๑ ช่ือและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 

 ๒.๒ ช่ือ (และตําแหน่ง ตามความเหมาะสม) และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน 

 ๒.๓ ลักษณะของข้อร้องเรียน (ระบุช่ือและรุ่นผลิตของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม) 

 ๒.๔ วันที่ได้รบัข้อร้องเรียน 

 ๒.๕ การเริ่มดําเนินการ (รวมถึงวันที่และช่ือของผู้ที่ดําเนินการ) 

 ๒.๖ การติดตามผลการดําเนินการ 

 ๒.๗ การแจ้งผลต่อผู้ร้องเรียน (รวมถึงวันที่ส่งแจ้ง)  

 ๒.๘ สรุปผลการดําเนินการขั้นสุดท้ายต่อรุ่นผลิตของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทาง
เภสัชกรรม 

ข้อ ๓ ต้องเก็บบันทึกข้อร้องเรียนไว้เพ่ือประเมินแนวโน้มของความถี่ และความรุนแรงของข้อร้องเรียน 
พร้อมทั้งข้อคิดเห็นในการดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม และในบางกรณีต้องดําเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาซ้ําในทันทีตามความเหมาะสม 

ข้อ ๔ ต้องจัดทําวิธีการปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุถึงสถานการณ์ที่ต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์
ระหว่างผลิตหรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

ข้อ ๕ ต้องมีวิธีการปฏิบัติในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วย 

 ๕.๑ ผู้รับผิดชอบในการประเมินข้อมูล  

 ๕.๒ วิธีการเริ่มต้นในการเรียกคืน  

 ๕.๓ ผู้ที่ต้องได้รับทราบข้อมูลการเรียกคืน 

 ๕.๔ วิธีการจัดการกับสิ่งที่ถูกเรียกคืน 

ข้อ ๖ ในกรณีที่เกิดอุบัติการณ์ที่ร้ายแรง หรือเป็นอันตรายถึงชีวิตต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และ/หรือหน่วยงานควบคุมยาของทุกประเทศท่ีผลิตภัณฑ์น้ันถูกส่งไปทราบโดยทันที 
  



๔๒ 
 

หมวด ๑๖ 
การจ้างผลิตและการจ้างวิเคราะห์ 

 
ข้อ ๑ ผู้รับจ้างผลิต และวิเคราะห์ต้องปฏิบัติตามหลักการของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตที่

กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับน้ี และต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษในการป้องกันการปนเปื้อนข้าม 
และการสอบกลับได้ 

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างต้องประเมินผู้รับจ้าง เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้รับจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต 
โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องในสถานที่ของผู้รับจ้าง 

ข้อ ๓ สัญญาจ้างต้องจัดทําขึ้นระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ซึ่งต้องกําหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต รวมถึงมาตรการด้านคุณภาพของแต่ละฝ่าย 

ข้อ ๔ สัญญาจ้างต้องระบุให้ผู้ว่าจ้างสามารถเข้าตรวจประเมินสถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างได้ 
เพ่ือให้แน่ใจว่าปฏิบัติได้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต รวมท้ังต้องระบุว่าผู้รับจ้างยินยอมให้
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เข้าไปตรวจสอบได้ด้วย 

ข้อ ๕ ห้ามไม่ให้ผู้รับจ้างทําการจ้างบุคคลที่สามในงานที่ตนรับจ้างตามที่ระบุไว้ในสัญญา เว้นแต่จะมี
การประเมินผล และการอนุมัติข้อตกลงโดยผู้ว่าจ้างก่อน 

ข้อ ๖ ต้องเก็บบันทึกการผลิตและการวิเคราะห์ไว้ที่สถานที่ทํากิจกรรมน้ัน ๆ และพร้อมให้ตรวจสอบได้ 

ข้อ ๗ ต้องไม่ทําการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ เครื่องมือ วิธีการทดสอบ ข้อกําหนด หรือข้อตกลงอื่น ๆ 
ตามท่ีระบุในสัญญา เว้นแต่ได้แจ้งผู้ว่าจ้าง และได้รับการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
  



๔๓ 
 

หมวด ๑๗ 
ตัวแทน นายหน้า ผู้ประกอบการค้า ผู้จัดจําหน่าย ผู้แบ่งบรรจุ และผู้ติดฉลากใหม่ 

 
การบังคับใช ้

ข้อ ๑ ในหัวข้อน้ีจะใช้กับภาคส่วนที่ไม่ใช่ผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งอาจทําธุรกิจการค้า และ/หรือเข้าไปมี
กรรมสิทธ์ิในการแบ่งบรรจุ ติดฉลากใหม่ จัดการ จัดส่ง หรือจัดเก็บสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม หรือผลิตภัณฑ์
ระหว่างผลิต 

ข้อ ๒ ตัวแทน นายหน้า ผู้ประกอบการค้า ผู้จัดจําหน่าย ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้ติดฉลากใหม่ทั้งหมดต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับน้ี 

 
การตรวจสอบกลับได้ของการจัดส่งสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมและผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต 

ข้อ ๓ ตัวแทน นายหน้า ผู้ประกอบการค้า ผู้จัดจําหน่าย ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้ติดฉลากใหม่ต้องเก็บรักษา
ข้อมูลทีส่ามารถสอบกลับได้โดยสมบูรณ์ของการจัดส่งสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม และผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต 
โดยจัดทํา และเก็บเอกสารไว้ให้ตรวจสอบได้ ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย 

 ๓.๑ ช่ือผู้ผลิต 

 ๓.๒ ที่อยู่ของผู้ผลิต 

 ๓.๓ ใบสั่งซื้อ 

 ๓.๔ เอกสารการจัดส่ง 

 ๓.๕ เอกสารการรับสินค้า 

 ๓.๖ ช่ือเดิมหรอืช่ือที่ต้ังขึ้นใหม่ของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม หรอืผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต 

 ๓.๗ หมายเลขรุ่นผลิตของผู้ผลิต 

 ๓.๘ บันทึกการขนส่งและการจัดส่ง 

 ๓.๙ ใบรับรองผลการวิเคราะห์ทั้งหมด (รวมถึงจากผู้ผลิต) ที่เป็นฉบับจริง  

 ๓.๑๐ วันที่ครบกําหนดการทดสอบซ้ําหรือวันสิ้นอายุ 
 
การบริหารจัดการคุณภาพ 

ข้อ ๔ ตัวแทน นายหน้า ผู้ประกอบการค้า ผู้จัดจําหน่าย ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้ติดฉลากใหม่ต้องจัดทํา
ระบบเอกสาร และดําเนินการบริหารจัดการระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ตามท่ีระบุในหมวด ๒ การบริหาร
จัดการคุณภาพ  
 
 



๔๔ 
 

การแบ่งบรรจุ การติดฉลากใหม่ และการจัดเก็บสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมและผลิตภัณฑ์
ระหว่างผลิต 

ข้อ ๕ การแบ่งบรรจุ การติดฉลากใหม่ และการจัดเก็บสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม และผลิตภัณฑ์
ระหว่างผลิตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตที่กําหนดไว้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการปะปน และมี
ผลเสียต่อการบ่งช้ี หรือความบริสุทธ์ิของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมหรือผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต 

ข้อ ๖ การแบ่งบรรจุต้องดําเนินการภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยงการปนเป้ือนและ
การปนเป้ือนข้าม 

 
ความคงสภาพ 

ข้อ ๗ ต้องดําเนินการศึกษาความคงสภาพเพ่ือกําหนดวันสิ้นอายุ หรือวันที่ครบกําหนดการทดสอบซ้ํา 
หากสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมหรือผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตถูกนํามาแบ่งบรรจุในภาชนะบรรจุที่ต่างชนิดกันกับ
ของผู้ผลิต 

 
การส่งต่อข้อมูล 

ข้อ ๘ ตัวแทน นายหน้า ผู้จัดจําหน่าย ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้ติดฉลากใหม่ต้องแจ้งข้อมูลด้านคุณภาพ 
หรือข้อมูลที่กําหนดตามกฎหมายที่ได้รับจากผู้ผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต 
ให้แก่ลูกค้า รวมทั้งจากลูกค้าให้ผู้ผลิต 

ข้อ ๙ ตัวแทน นายหน้า ผู้ประกอบการค้า ผู้จัดจําหน่าย ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้ติดฉลากใหม่ต้องให้ข้อมูล
ช่ือผู้ผลิต และหมายเลขรุ่นผลิตที่ส่งมอบของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมหรือผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตแก่ลูกค้า  

ข้อ ๑๐ ตัวแทนต้องแจ้งช่ือผู้ผลิตของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมหรือผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตให้
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อมีการร้องขอ ผู้ผลิตสามารถแจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้โดยตรง หรือโดยผ่านผู้ได้รับการมอบอํานาจ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างผู้ผลิต และผู้ได้รับ
การมอบอํานาจ 

ข้อ ๑๑ ต้องปฏิบัติตามข้อแนะนําที่อยู่ในหมวด ๑๑ หัวข้อ ใบรับรองผลการวิเคราะห์  
 
การจัดการขอ้ร้องเรียนและการเรียกเก็บคืน 
 ข้อ ๑๒ ตัวแทน นายหน้า ผู้ประกอบการค้า ผู้จัดจําหน่าย ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้ติดฉลากใหม่ต้องจัดเก็บ
บันทึกรายละเอียดของข้อร้องเรียน และการเรียกคืนทุกเรื่องตามหมวด ๑๕ ข้อร้องเรียนและการเรียกคืน 

ข้อ ๑๓ หากมีเหตุอันสมควร ตัวแทน นายหน้า ผู้ประกอบการค้า ผู้จัดจําหน่าย ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้ติด
ฉลากใหม่ต้องร่วมกับผู้ผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตทําการทบทวนข้อร้องเรียน
ที่เกิดขึ้นเพ่ือกําหนดมาตรการเพ่ิมเติม ร่วมกับลูกค้า และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การสืบสวน
หาสาเหตุของข้อร้องเรียนหรือการเรียกคืนต้องดําเนินการ และบันทึกโดยบุคคลที่เหมาะสม 



๔๕ 
 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเก่ียวข้องกับผู้ผลิตของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม หรือผลิตภัณฑ์
ระหว่างผลิต บันทึกต่าง ๆ ที่ถูกจัดเก็บโดยตัวแทน นายหน้า ผู้ประกอบการค้า ผู้จัดจําหน่าย ผู้แบ่งบรรจุ หรือ
ผู้ติดฉลากใหม่ต้องมีข้อมูลที่มีการดําเนินการโดยผู้ผลิต (รวมถึงวันที่ และข้อมูลที่ดําเนินการ) 

 
การจัดการผลิตภณัฑ์ท่ีถูกส่งคืน 
 ข้อ ๑๕ ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งคืนต้องถูกดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในหมวด ๑๔ หัวข้อ ผลิตภัณฑ์ส่งคืน 
ข้อ ๑๔  ตัวแทน นายหน้า ผู้ประกอบการค้า ผู้จัดจําหน่าย ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้ติดฉลากใหม่ต้องเก็บรักษา
เอกสารของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม และผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตที่ถูกส่งคืน 
  



๔๖ 
 

หมวด ๑๘ 
ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่ผลิตโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ 

หรือการหมัก 
 
หลักการท่ัวไป 

ข้อ ๑ ในข้อน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อกําหนดวิธีการควบคุมที่จําเพาะสําหรับสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 
หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตที่ผลิตโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ หรือการหมักโดยใช้สิ่งมีชีวิตธรรมชาติ หรือที่เป็น
สายผสม หลักการในการหมักแบบด้ังเดิมสําหรับการผลิตโมเลกุลขนาดเล็ก และสําหรับกระบวนการที่ใช้
สิ่งมีชีวิตธรรมชาติ หรือที่เป็นสายผสมในการผลิตโปรตีน และ/หรือโพลีเปปไทด์ จะใช้หลักการเดียวกัน แม้ว่า
ระดับการควบคุมจะแตกต่างกัน โดยท่ัวไปกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการผลิตโปรตีนและ      
โพลีเปปไทด์จะมีระดับของการควบคุมมากกว่ากระบวนการหมักโดยวิธีการด้ังเดิม 

ข้อ ๒ กระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ (ไบโอเทค) หมายถึง การใช้เซลล์หรือสิ่งมีชีวิตที่ถูกผลิตขึ้น หรือ
มีการดัดแปลงโดยเทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม การผสมต่างพันธ์ุ หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เพ่ือผลิตสารออกฤทธ์ิ
ทางเภสัชกรรม สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่ผลิตขึ้นโดยกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพจะประกอบด้วยสารที่
มีโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น โปรตีนและโพลีเปปไทด์ ในส่วนของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก 
เช่น สารปฏิชีวนะ กรดอะมิโน วิตามิน และคาร์โบไฮเดรต สามารถผลิตได้ด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม ระดับ
การควบคุมของการผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับที่ใช้ในกระบวนการหมักโดย
วิธีการด้ังเดิม 

ข้อ ๓ การหมักโดยวิธีการด้ังเดิม หมายถึง กระบวนการท่ีใช้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และ/หรือการ
ดัดแปลงโดยวิธีการด้ังเดิม (เช่น การฉายรังสี หรือการทําให้เกิดการกลายพันธ์ุโดยสารเคมี) เพ่ือผลิตสาร    
ออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่ผลิตโดยการหมักโดยวิธีการด้ังเดิมโดยทั่วไปจะเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก เช่น สารปฏิชีวนะ กรดอะมิโน วิตามิน และคาร์โบไฮเดรต 

ข้อ ๔ การผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ หรือ
การหมักที่เก่ียวข้องกับกระบวนการทางชีววิทยา เช่น การเพาะเลี้ยงเซลล์หรือการสกัด และการทําให้วัตถุที่ได้
จากส่ิงมีชีวิตมีความบริสุทธ์ิ  วิธีดังกล่าวอาจมีกระบวนการเพ่ิมเติม เช่น การดัดแปลงทางเคมีกายภาพซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ (เช่น อาหารเพาะเลี้ยง ส่วนประกอบของบัฟเฟอร์) อาจทําให้
เกิดการเจริญของจุลินทรีย์ที่ปนเป้ือนขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบ วิธีการเตรียม และวัตถุประสงค์ในการนําไปใช้ของ
สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมหรือผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต การควบคุมเช้ือที่มีอยู่ การปนเป้ือนไวรัสและ/หรือ 
เอ็นโดท็อกซินในระหว่างการผลิต และการตรวจติดตามกระบวนการที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนอาจเป็น
สิ่งจําเป็น 

ข้อ ๕ ต้องจัดให้มีการควบคุมที่เหมาะสมในทุกขั้นตอนของการผลิต เพ่ือทําให้มั่นใจในคุณภาพของ 
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และ/หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม เอกสารหลักเกณฑ์ในส่วนน้ีครอบคลุมการเลี้ยง
เซลล์และการหมัก โดยเริ่มต้นจากการนําขวดของธนาคารเซลล์มาใช้ในการผลิต แต่ทั้งนี้การเตรียมการก่อน
ปฏิบัติงานจริง (เช่น การทําธนาคารเซลล์) ต้องปฏิบัติภายใต้กระบวนการควบคุมที่เหมาะสม  



๔๗ 
 

ข้อ ๖ ต้องใช้อุปกรณ์การผลิต และมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการ
ปนเป้ือนให้มีน้อยที่สุด เกณฑ์การยอมรับด้านคุณภาพของสภาวะแวดล้อม และความถ่ีในการติดตาม ต้อง
ขึ้นอยู่กับขั้นตอนในการดําเนินการผลิต และสภาวะในการดําเนินการผลิต (เช่น ระบบเปิด ระบบปิด หรือ
ระบบการกักเก็บ) 

ข้อ ๗ ต้องมีการควบคุมกระบวนการ ดังน้ี 

 ๗.๑ การบํารุงรักษาธนาคารเซลล์ที่ใช้งานอย่างเหมาะสม 

 ๗.๒ การเพาะและขยายจํานวนเช้ืออย่างเหมาะสม 

 ๗.๓ การควบคุมพารามิเตอร์วิกฤตระหว่างการหมักหรือการเพาะเลี้ยงเซลล์ 

 ๗.๔ การติดตามกระบวนการเติบโตและการอยู่รอดของเซลล์ (สําหรับกระบวนการเพาะเลี้ยง
เซลล์) และผลผลิตตามความเหมาะสม 

 ๗.๕ วิธีการปฏิบัติในการเก็บเก่ียวและการทําให้บริสุทธ์ิในขั้นตอนแยกเซลล์ ซากเซลล์ และ
ส่วนประกอบของอาหารเลี้ยงเซลล์ ในขณะดียวกันต้องป้องกันผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทาง
เภสัชกรรมจากการปนเป้ือน (โดยเฉพาะการปนเป้ือนจากจุลินทรีย์) และการสูญเสียคุณภาพ 

 ๗.๖ การติดตามเช้ือที่มีอยู่และระดับเอ็นโดท็อกซิน (ถ้าจําเป็น) ให้อยู่ในระดับค่าที่เหมาะสม 
ในขั้นตอนของการผลิต 

 ๗.๗ ข้อคํานึงด้านความปลอดภัยจากการปนเป้ือนของเช้ือไวรัส ตามท่ีระบุไว้ใน ICH 
Guideline Q5A Quality of Biotechnological Products: Viral Safety Evaluation of Biotechnology 
Products Derived from Cell Lines of Human or Animal Origin  

ข้อ ๘ ต้องแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมในการกําจัดส่วนประกอบของอาหารเล้ียงเช้ือ โปรตีนของ
เซลล์เจ้าบ้าน สารไม่บริสุทธ์ิที่เจือปนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการ สารไม่บริสุทธ์ิที่เจือปนที่เก่ียวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ และสารปนเป้ือน 

 
การเก็บรักษาธนาคารเซลล์และการเก็บบันทึก 

ข้อ ๙ ต้องจํากัดการเข้าถึงธนาคารเซลล์เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่าน้ัน 

ข้อ ๑๐ ต้องจัดเก็บรักษาธนาคารเซลล์ภายใต้สภาวะที่กําหนด เพ่ือรักษาสภาพการรอดชีวิตของเซลล์ 
และการป้องกันการปนเป้ือน 

ข้อ ๑๑ ต้องเก็บรักษาบันทึกการใช้ขวด (ไวแอล) จากธนาคารเซลล์ และรักษาสภาวะการจัดเก็บ 

ข้อ ๑๒ ต้องมีการตรวจติดตามธนาคารเซลล์เป็นระยะตามความเหมาะสม เพ่ือตรวจว่ายังคงมีความ
เหมาะสมสําหรับใช้งาน 

ข้อ ๑๓ ให้ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ใน ICH Guideline Q5D Quality of Biotechnological 
Products: Derivation and Characterization of Cell Substrates Used for Production of 
Biotechnological/Biological Products for a more complete discussion of cell banking 

 



๔๘ 
 

การเพาะเลี้ยงเซลล์/การหมัก 
ข้อ ๑๔ หากจําเป็นต้องใช้เทคนิคปราศจากเช้ือของซับสเตรตของเซลล์ (cell substrates) อาหาร

เลี้ยงเซลล์ บัฟเฟอร์ และก๊าซต้องใช้ระบบปิดหรือระบบกักเก็บ หากมีการเพาะเลี้ยงในภาชนะต้ังต้น การถ่ายเซลล์ 
หรือการเติมสารเพ่ิม (เช่น อาหารเลี้ยงเซลล์ และบัฟเฟอร์) ในภาชนะเปิดต้องมีการควบคุม และมีวิธีการ
ปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงในการปนเป้ือน 

ข้อ ๑๕ หากการปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย์มีผลต่อคุณภาพของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม การดําเนินการ 
ในภาชนะเปิดต้องดําเนินการในตู้ชีวนิรภัย หรือดําเนินการภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการควบคุมในระดับเดียวกัน 

ข้อ ๑๖ บุคลากรต้องแต่งกายให้เหมาะสม และระมัดระวังเป็นพิเศษในการเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิต 

ข้อ ๑๗ ต้องติดตามพารามิเตอร์วิกฤต (เช่น อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรดด่าง อัตราเร็วในการคน     
การเติมก๊าซ ค่าความดัน) เพ่ือให้มั่นใจในความสม่ําเสมอตามกระบวนการที่กําหนด ต้องติดตามการเติบโต  
การอยู่รอด และผลผลิตของเซลล์ (สําหรับกระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล์) พารามิเตอร์วิกฤตจะแปรผันจาก
กระบวนการหนึ่งไปยังกระบวนการอ่ืน และสําหรับกระบวนการหมักโดยวิธีการด้ังเดิมบางพารามิเตอร์ (เช่น 
การอยู่รอดของเซลล์) อาจไม่จําเป็นต้องติดตาม 

ข้อ ๑๘ เครื่องมือสําหรับเพาะเลี้ยงเซลล์ต้องทําความสะอาด และทําให้ปราศจากเช้ือภายหลังการใช้ 
ส่วนเครื่องมือสําหรับการหมักต้องทําความสะอาด กําจัดเช้ือ หรือทําให้ปราศจากเช้ือตามความเหมาะสม 

ข้อ ๑๙ ก่อนการใช้อาหารเลี้ยงเช้ือต้องทําให้ปราศจากเช้ือตามความเหมาะสม เพ่ือรักษาคุณภาพของ
สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม  

ข้อ ๒๐ ต้องจัดทําวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับการตรวจสอบการปนเป้ือน และกําหนดวิธีการ
ดําเนินการเพ่ือจัดการปัญหาที่ตรวจพบ รวมถึงต้องมีวิธีการปฏิบัติในการพิจารณาผลกระทบของการปนเปื้อน
ต่อผลิตภัณฑ์ และในการกําจัดการปนเป้ือนของเคร่ืองมือก่อนนําไปใช้ในการผลิตรุ่นถัดไป หากพบสิ่งมีชีวิต
แปลกปลอมในขั้นตอนของกระบวนการหมักต้องระบุชนิด และต้องประเมินผลกระทบต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์หากจําเป็น ผลการประเมินดังกล่าวต้องนํามาพิจารณาวิธีการในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น  

ข้อ ๒๑ ต้องเก็บรักษาบันทึกของการปนเป้ือนที่เกิดขึ้น 

ข้อ ๒๒ หากมีการใช้เครื่องมือร่วมกันในการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด ต้องมีการทดสอบเพ่ิมเติมตาม
ความเหมาะสมภายหลังทําความสะอาด เพ่ือลดความเสี่ยงของการปนเป้ือนข้ามระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเน่ืองแบบแยกตามเวลาผลิต (campaigns) 

 
การเก็บเก่ียว การคัดแยก และการทําให้บริสุทธ์ิ 

ข้อ ๒๓ ขั้นตอนในการเก็บเก่ียว การกําจัดเซลล์ หรือส่วนประกอบของเซลล์ หรือการเก็บ
ส่วนประกอบของเซลล์หลังจากเซลล์แตก ต้องปฏิบัติงานในเคร่ืองมือและพื้นที่ที่ออกแบบเพ่ือลดความเสี่ยง
ของการปนเป้ือน 

ข้อ ๒๔ ต้องมีวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การเก็บเก่ียว และการทําให้บริสุทธ์ิโดยการกําจัดหรือทําลายฤทธ์ิ
ของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิต เศษของเซลล์ และส่วนประกอบของอาหารเลี้ยงเช้ือ (ในขณะท่ีพยายามลด    



๔๙ 
 

การสลายตัว การปนเป้ือน และการสูญเสียคุณภาพ) ที่เพียงพอ เพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสาร
ออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่ถูกนํากลับมาใช้ใหม่มีคุณภาพสมํ่าเสมอ 

ข้อ ๒๕ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องทําความสะอาดอย่างถูกต้องตามความเหมาะสม มีการฆ่าเช้ือ
ภายหลังการใช้ การผลิตต่อเน่ืองหลายรุ่นผลิตโดยปราศจากการทําความสะอาดสามารถกระทําได้ หากไม่เกิด
ความเสียหาย หรือกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

ข้อ ๒๖ หากมีการใช้ระบบเปิด การทําให้บริสุทธ์ิต้องปฏิบัติภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม เพ่ือ
การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

ข้อ ๒๗ การควบคุมเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เช่น การใช้โครมาโตกราฟีชนิดเรซิน หรือการทดสอบเฉพาะเพ่ิมเติม 
อาจมีความเหมาะสมหากต้องใช้เครื่องมือร่วมกันสําหรับผลิตภัณฑ์หลายชนิด 

 
ขั้นตอนการกําจัด/การทําลายฤทธ์ิไวรัส 

ข้อ ๒๘ ให้ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ใน ICH Guideline Q5A Quality of Biotechnological 
Products: Viral Safety Evaluation of Biotechnology Products Derived from Cell Lines of 
Human or Animal Origin for more specific information 

ข้อ ๒๙ ขั้นตอนการกําจัด และการทําลายฤทธ์ิของเช้ือไวรัสเป็นขั้นตอนกระบวนการวิกฤตสําหรับ 
บางกระบวนการ และต้องปฏิบัติตามพารามิเตอร์ที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 

ข้อ ๓๐ ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันโอกาสที่ไวรัสจะปนเป้ือนนับต้ังแต่ช่วง
ก่อนถึงหลังขั้นตอนการกําจัดหรือทําลายฤทธ์ิไวรัส ดังน้ันกระบวนการของระบบเปิดต้องปฏิบัติในบริเวณที่เป็น
สัดส่วนแยกจากกิจกรรมอ่ืน ๆ และมีการแยกระบบอากาศด้วย 

ข้อ ๓๑ โดยปกติจะไม่ใช้เครื่องมือเดียวกันในขั้นตอนการทําให้บริสุทธ์ิที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม 
หากมีความจําเป็นต้องใช้เครื่องมือเดียวกัน ต้องทําความสะอาดเคร่ืองมือและฆ่าเช้ืออย่างเหมาะสมก่อน
นํามาใช้ซ้ํา และต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันโอกาสที่เช้ือไวรัสถูกนําพาไปยังบริเวณอ่ืน ๆ 
(เช่น ผ่านทางเคร่ืองมือ หรือสิ่งแวดล้อม) จากขั้นตอนที่เกิดขึ้นก่อนหน้า 
  



๕๐ 
 

หมวด ๑๙ 
สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่ใช้ในการทดลองทางคลินิก 

 
หลักการท่ัวไป 

ข้อ ๑ การควบคุมในข้ออ่ืน ๆ บางข้อก่อนหน้าน้ีอาจไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ในระหว่างการพัฒนา  
ในการผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมชนิดใหม่ที่ใช้สําหรับการทดลองทางคลินิก  

ข้อ ๒ การควบคุมที่ใช้ในการผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมท่ีนํามาใช้สําหรับการทดลองทางคลินิก
ต้องสอดคล้องกับขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม กระบวนการผลิตและวิธีการ
ทดสอบ ต้องมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงเม่ือมีความรู้ของกระบวนการเพ่ิมขึ้นและการทดลองทาง
คลินิกของผลิตภัณฑ์ยามีความก้าวหน้าจากขั้นตอนก่อนการทดลองทางคลินิกจนถึงขั้นตอนการทดลองทาง
คลินิก เมื่อการพัฒนายาดําเนินถึงขั้นตอนที่มีการนําสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมไปผลิตผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้
สําหรับการทดลองทางคลินิก ผู้ผลิตต้องทําให้มั่นใจได้ว่าสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมถูกผลิตภายใต้อาคาร
สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก การดําเนินการผลิต และการควบคุมที่เหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจในคุณภาพ 

 
คุณภาพ 

ข้อ ๓ ต้องนําเอาหลักการของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการผลิต
สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่ใช้สําหรับการทดลองทางคลินิก โดยใช้กลไกที่เหมาะสมในการปล่อยผ่านรุ่นผลิต 

ข้อ ๔ ต้องมีหน่วยคุณภาพที่เป็นอิสระจากฝ่ายผลิต เพ่ือทําหน้าที่ปล่อยผ่านหรือไม่ผ่านสารออกฤทธ์ิ
ทางเภสัชกรรมที่ใช้สําหรับการทดลองทางคลินิกในแต่ละรุ่นผลิต 

ข้อ ๕ หน้าที่ในการทดสอบบางขั้นตอนที่ปกติปฏิบัติโดยหน่วยงานคุณภาพ สามารถปฏิบัติโดย
หน่วยงานอ่ืนขององค์กร 

ข้อ ๖ มาตรการเชิงคุณภาพต้องรวมถึงระบบการทดสอบ วัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต 
และสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

ข้อ ๗ ต้องมีการประเมินผลปัญหาของกระบวนการและคุณภาพ 

ข้อ ๘ การติดฉลากสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่ใช้สําหรับการทดลองทางคลินิกต้องได้รับการควบคุม
อย่างเหมาะสม และต้องระบุว่าเป็นสารที่ใช้สําหรับการทดลองทางคลินิก 

 
เครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก  

ข้อ ๙ ในระหว่างขั้นตอนของการพัฒนาทางคลินิก รวมถึงการใช้สิ่งอํานวยความสะดวก หรือ
ห้องปฏิบัติการขนาดเล็กในการผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่ใช้สําหรับการทดลองทางคลินิก ต้องมีวิธีการ
ปฏิบัติที่มั่นใจได้ว่าเคร่ืองมือได้รับการสอบเทียบ สะอาด และเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการใช้ 

ข้อ ๑๐ วิธีการปฏิบัติในการใช้สิ่งอํานวยความสะดวกต้องทําให้มั่นใจได้ว่าวัตถุได้รับการจัดการใน
ลักษณะที่สามารถลดความเสี่ยงต่อการปนเป้ือนและการปนเป้ือนข้ามได้ 

 



๕๑ 
 

การควบคุมวัตถุดบิ 
ข้อ ๑๑ ต้องประเมินวัตถุดิบในการผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่ใช้สําหรับการทดลองทางคลินิก 

โดยการทดสอบ หรือการรับผลการวิเคราะห์จากผู้ส่งมอบ และมีการทดสอบเอกลักษณ์เพ่ิมเติม หากวัตถุดิบ
เป็นสารอันตรายต้องมีข้อมูลผลการวิเคราะห์จากผู้ส่งมอบอย่างเพียงพอ 

ข้อ ๑๒ ในบางกรณีการผลิตในขนาดเล็กต้องมีการประเมินความเหมาะสมของวัตถุดิบก่อนใช้ ร่วมกัน
กับการทดสอบและวิเคราะห์ 
 
การผลิต 

ข้อ ๑๓ การผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมที่ใช้สําหรับการทดลองทางคลินิกต้องลงบันทึกในบันทึก
ของห้องปฏิบัติการและบันทึกการผลิต หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม โดยต้องลงบันทึกข้อมูลการใช้ วัตถุที่ใช้ใน
การผลิต เครื่องมือ กระบวนการ และข้อสังเกต 

ข้อ ๑๔ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้จากการผลิตอาจมีความแตกต่างมากหรือน้อยกว่าผลผลิตที่คาดว่าจะได้
ในกระบวนการผลิตเพ่ือการค้า ซึ่งอาจไม่จําเป็นต้องสืบสวนหาสาเหตุ 

 
การตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ข้อ ๑๕ โดยปกติกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมที่ใช้
สําหรับการทดลองทางคลินิกจะไม่มีความเหมาะสม หากมีการผลิตเพียงหน่ึงรุ่นผลิต หรือมีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการในระหว่างการพัฒนาสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม ซึ่งทําให้กระบวนการการผลิตซ้ํากระบวนการ
เดิมทําได้ยาก การควบคุม การสอบเทียบ และการตรวจรับรองเคร่ืองมือตามความเหมาะสมจะประกันคุณภาพ
ของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมในระหว่างขั้นตอนการพัฒนา 

ข้อ ๑๖ การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ ต้องดําเนินการตามข้อกําหนดในหมวด ๑๒   
การตรวจสอบความถูกต้อง ในรุ่นผลิตเพ่ือการค้า รุ่นผลิตในขนาดการผลิตต้นแบบ และรุ่นผลิตขนาดเล็ก 

 
การเปล่ียนแปลง 

ข้อ ๑๗ การเปลี่ยนแปลงคาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการพัฒนา เน่ืองจากเกิดการเรียนรู้ และการขยาย
ขนาดการผลิต การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ข้อกําหนด หรือวิธีการทดสอบ ต้อง
ได้รับการบันทึกอย่างเหมาะสม 
 
การควบคุมในห้องปฏิบัตกิาร 

ข้อ ๑๘ หากวิธีวิเคราะห์ที่ใช้เพ่ือประเมินผลรุ่นผลิตของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่ใช้สําหรับการ
ทดลองทางคลินิกยังไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง ต้องมีเหตุผลถูกต้องทางวิชาการรองรับ 

ข้อ ๑๙ ต้องมีระบบการเก็บกันตัวอย่างสํารองของทุกรุ่นผลิตเพ่ือให้มั่นใจว่ามีจํานวนของแต่ละ
ตัวอย่างสํารองเพียงพอถูกจัดเก็บตามระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากการอนุมัติ การยุติ หรือการหยุดการทดลอง
ทางคลินิก   



๕๒ 
 

ข้อ ๒๐ การกําหนดวันสิ้นอายุ และวันทดสอบซ้ํา ตามท่ีระบุใน หมวด ๑๑ หัวข้อ การกําหนดวันสิ้นอายุ
และวันที่ทดสอบซ้ํา ให้นํามาใช้กับสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่ใช้สําหรับการทดลองทางคลินิก แต่จะไม่ถูก
บังคับใช้สําหรับสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมชนิดใหม่ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของการทดลองทางคลินิก 

 
การดําเนินการด้านเอกสาร 

ข้อ ๒๑ ต้องมีระบบที่มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนา และการผลิตสารออกฤทธ์ิทาง
เภสัชกรรมที่ใช้สําหรับการทดลองทางคลินิกได้รับการบันทึกเป็นเอกสาร 

ข้อ ๒๒ การพัฒนา และวิธีวิเคราะห์ที่ใช้เพ่ือสนับสนุนการปล่อยผ่านของรุ่นผลิตของสารออกฤทธ์ิทาง
เภสัชกรรมที่ใช้สําหรับการทดลองทางคลินิกต้องมีการบันทึกอย่างเหมาะสม 

ข้อ ๒๓ ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาบันทึกการผลิตและการควบคุมที่มั่นใจได้ว่าข้อมูล และเอกสาร
ถูกจัดเก็บตามระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากการปล่อยผ่าน 
  



๕๓ 
 

หมวด ๒๐ 
นิยามศัพท์ 

 

 เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria) หมายความว่า ขีดจํากัดที่เป็นตัวเลข ช่วง หรือค่าการ
ตรวจวัดอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการยอมรับผลการทดสอบ 

 สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (หรือสารที่เป็นยา) [Active Pharmaceutical Ingredient (API) 
(or Drug Substance)] หมายความว่า สารเด่ียวหรือสารผสมที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยา ซึ่ง
สารดังกล่าวเป็นสารสําคัญที่มีการออกฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาหรือมีฤทธ์ิในการบําบัด บรรเทา รักษา ป้องกันโรค
หรือทําให้เกิดผลกระทบแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการทําหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ หรือเกิด 
ผลกระทบในการวินิจฉัยโรค 

วัตถุต้ังต้นของสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (API Starting Material) หมายความว่า วัตถุดิบ 
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่ใช้ในการผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม และที่เป็น
ส่วนหน่ึงของโครงสร้างสําคัญของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมวัตถุต้ังต้นของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม อาจ
เป็นสารที่มีจําหน่ายทั่วไป หรือซื้อได้จากผู้ส่งมอบรายเดียวหรือหลายรายที่อยู่ภายใต้สัญญา หรือข้อตกลงทาง
การค้า หรือเป็นวัตถุที่ผลิตขึ้นเอง โดยปกติ วัตถุต้ังต้นของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมจะมีการกําหนด
คุณสมบัติทางเคมีและโครงสร้างไว้อย่างชัดเจน 

 รุ่นผลิต หรือครั้งที่รับ/ผลิต [Batch (or Lot)] หมายความว่า ปริมาณที่กําหนดแน่นอนของวัตถุซึ่ง
ผลิต ในหน่ึงกระบวนการหรือกระบวนการที่ต่อเน่ืองกัน จึงคาดว่าจะเป็นเน้ือเดียวกันภายในขีดจํากัดที่กําหนด 

 กรณีของการผลิตแบบต่อเน่ืองอาจจําเป็นต้องแบ่งรุ่นผลิตเป็นรุ่นย่อยขนาดของรุ่นผลิตสามารถ
กําหนดโดยปริมาณที่แน่นอน หรือปริมาณการผลิตในช่วงเวลาที่แน่นนอน 

 หมายเลขรุ่นผลิต (หรือหมายเลขครั้งที่รับ/ผลิต) [Batch Number (or Lot Number)]
หมายความว่า หมายเลข ตัวอักษร และ/หรือสัญลักษณ์ ที่บ่งช้ีรุ่นหรือครั้งที่รับหรือผลิตซึ่งสามารถใช้ติดตาม
ข้อมูลประวัติการผลิตและการขนส่งได้ 

 เชื้อที่มีอยู่ (Bioburden) หมายความว่า ระดับและชนิดของจุลินทรีย์ (เช่น จุลินทรีย์ที่ยอมรับ 
หรือไม่ยอมรับ) ซึ่งอาจพบอยู่ในวัตถุดิบ วัตถุต้ังต้นของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือ
สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม เช้ือที่มีอยู่ไม่จัดเป็นการปนเป้ือน ยกเว้นมีปริมาณเกินกําหนด หรือเป็นจุลินทรีย์ที่
ไม่ยอมรับ 

 การสอบเทียบ (Calibration) หมายความว่า การแสดงให้เห็นว่าเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์เฉพาะให้ผล
การทํางานอยู่ในขีดจํากัดที่กําหนดโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานอ้างอิง หรือมาตรฐานที่ตรวจสอบกลับได้
ในช่วงที่เหมาะสมสําหรับการวัด 

 ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) หมายความว่า กลุ่มของส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้รับการออกแบบและประกอบขึ้นเพ่ือใช้ในการทํางาน หรือกลุ่มของการทํางาน 

 ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ (Computerized System) หมายความว่า กระบวนการหรือการดําเนินงาน  
ที่บูรณาการกับระบบคอมพิวเตอร์ 



๕๔ 
 

 การปนเปื้อน (Contamination) หมายความว่า การเกิดการปะปนจากสารไม่บริสุทธ์ิของสารเคมี
จุลินทรีย์ตามธรรมชาติหรือสิ่งแปลกปลอมที่ปนเข้าสู่วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และสารออกฤทธ์ิทาง
เภสัชกรรมในระหว่างการดําเนินการผลิต การสุ่มตัวอย่าง การบรรจุ การบรรจุหีบห่อใหม่ การจัดเก็บ หรือการขนส่ง 

 ผู้รับจ้างผลิต (Contract Manufacturer) หมายความว่า ผู้ผลิตที่ดําเนินการตามวิธีการผลิต
บางส่วนในนามของผู้ผลิตเดิม 

 วิกฤต (Critical) หมายความว่า คําอธิบายถึงขั้นตอน และสภาวะในกระบวนการผลิต ข้อกําหนด    
ในการทดสอบ หรือพารามิเตอร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือหัวข้ออ่ืนที่ต้องถูกควบคุมตามเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ เพ่ือ
มั่นใจได้ว่าสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมมีคุณภาพตรงตามข้อกําหนด 

 การปนเปื้อนข้าม (Cross-Contamination) หมายความว่า การปนเป้ือนของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ 
โดยวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืน 

 ความเบี่ยงเบน (Deviation) หมายความว่า ความแตกต่างจากคําแนะนําที่ได้รับการอนุมัติ หรือ
มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

 ผลิตภัณฑ์ยา [Drug (Medicinal) Product] หมายความว่า รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในวัสดุ
การบรรจุสุดท้ายสําหรับวางขายในท้องตลาด 

 สารที่เป็นยา (Drug Substance) ดูคําว่า สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

 วันสิ้นอายุ [Expiry Date (or Expiration Date)] หมายความว่า วันที่ระบุไว้บนภาชนะบรรจุ หรือ
ฉลากของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่กําหนดช่วงเวลาที่สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมคาดหวังว่ายังคงมี
คุณภาพมาตรฐานตามข้อกําหนดตามอายุการใช้ที่กําหนดไว้ หากจัดเก็บภายใต้เง่ือนไขที่ระบุ และต้องไม่
นํามาใช้หลังจากวันที่ระบุไว้ 

 สารไม่บริสุทธิ์ (Impurity) หมายความว่า ส่วนประกอบใดก็ตามท่ีปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต
หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมซึ่งไม่ประสงค์จะให้มีอยู่ 

 โปรไฟล์สารไม่บริสุทธิ์ (Impurity Profile) หมายความว่า ลักษณะของสารไม่บริสุทธ์ิที่เจือปนอยู่ใน
สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม ซึ่งสามารถพิสูจน์เอกลักษณ์และที่ไม่สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ได้ 

 การควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต (หรือ การควบคุมกระบวนการ) [In-Process Control (or 
Process Control)] หมายความว่า การตรวจสอบระหว่างการดําเนินการผลิตเพ่ือตรวจติดตาม และหาก
เหมาะสม เพ่ือปรับกระบวนการ และ/หรือเพ่ือให้มั่นใจว่าได้ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือสารออกฤทธ์ิทาง 
เภสัชกรรมถูกต้องตามข้อกําหนด 

 ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต (Intermediate) หมายความว่า สารที่ผลิตขึ้นในระหว่างขั้นตอนของ
กระบวนการผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุล หรือการทําให้บริสุทธ์ิ 
ก่อนที่จะเป็นสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม ซึ่งผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตอาจจะถูกแยก หรือไม่ถูกแยกออกมา 
(หมายเหตุ ประกาศฯ ในส่วนน้ี ให้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตที่ถูกผลิตขึ้นหลังขั้นตอนที่ผู้ผลิต
กําหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นของการดําเนินการผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม) 

 รุ่นผลิต หรือครั้งที่รับ/ผลิต (Lot) ดู รุ่นผลิต  

 หมายเลขรุ่นผลิต (Lot Number) ดู หมายเลขรุ่นผลิต  



๕๕ 
 

 การผลิต (Manufacture) หมายความว่า การดําเนินการทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับการรับวัตถุ การ
ดําเนินการผลิต การบรรจุ การบรรจุหีบห่อใหม่ การติดฉลาก การติดฉลากใหม่ การควบคุมคุณภาพ การปล่อยผ่าน 
การจัดเก็บ และการจัดส่งสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม และการควบคุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 วัตถุ (Material) หมายความว่า คําทั่วไปที่นํามาใช้แสดงถึงวัตถุดิบ (วัตถุต้ังต้น สารที่ใช้ทําปฏิกิริยา 
ตัวทําละลาย) สารช่วยในกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต วัตถุสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม วัสดุการบรรจุ 
และวัสดุทําฉลาก 

 สารละลายหลังตกผลึก (Mother Liquor) หมายความว่า ของเหลวส่วนที่เหลือหลังจาก
กระบวนการตกผลึกหรือกระบวนการแยกสาร สารละลายหลังตกผลึกอาจประกอบด้วยสารที่ไม่มีการทํา
ปฏิกิริยา ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม และ/หรือสารไม่บริสุทธ์ิเจือปน สารละลายหลัง
ตกผลึกอาจถูกนําไปใช้ในกระบวนการอ่ืน ๆ ต่อไป 

 วัสดุการบรรจุ (Packaging Material) หมายความว่า วัสดุใด ๆ ที่ใช้เพ่ือป้องกันผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต
หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมในระหว่างการจัดเก็บ และการขนส่ง 

 วิธีการปฏิบัติ (Procedure) หมายความว่า เอกสารคําอธิบายสําหรับการปฏิบัติงาน ข้อควรระวัง 
และมาตรการที่ถูกนําไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เก่ียวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตหรือสารออกฤทธ์ิ
ทางเภสัชกรรม 

 สารช่วยในกระบวนการ (Process Aids) หมายความว่า สาร (ยกเว้นตัวทําละลาย) ที่ใช้ช่วยในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตหรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องในการทําปฏิกิริยาทางเคมี หรือทาง
ชีวภาพ (เช่น สารช่วยในการกรอง ผงถ่าน) 

 การควบคุมกระบวนการ (Process Control) ดู การควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต 

 การดําเนินการผลิต (Production) หมายความว่า การดําเนินการทุกอย่างที่เก่ียวข้องในการเตรียม
สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม เริ่มจากการรับวัตถุผ่านไปยังกระบวนการผลิต และการบรรจุสารออกฤทธ์ิทาง
เภสัชกรรม 

 การตรวจรับรอง (Qualification) หมายความว่า การพิสูจน์และจัดทําเอกสารเพ่ือยืนยันว่า
เครื่องมือ หรือระบบเสริมต่าง ๆ มีการติดต้ังอย่างเหมาะสม มีการทํางานอย่างถูกต้อง และได้ผลตามที่คาดหวัง 
การตรวจรับรองเป็นส่วนหน่ึงของการตรวจสอบความถูกต้อง แต่การตรวจรับรองในแต่ละขั้นตอนเด่ียว ๆ ไม่ถือ
เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ 

 การประกันคุณภาพ [Quality Assurance (QA)] หมายความว่า ผลรวมของการบริหารจัดการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมมีคุณภาพตามการใช้งานท่ีกําหนด และยังคงไว้ซึ่ง
ระบบคุณภาพ 

 การควบคุมคุณภาพ [Quality Control (QC)] หมายความว่า การตรวจสอบหรือทดสอบตาม
ข้อกําหนด 

 หน่วยงานคุณภาพ [Quality Unit(s)] หมายความว่า หน่วยงานที่เป็นอิสระจากการดําเนินการผลิต 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ครอบคลุมทั้งการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ ซึ่งอาจแยกหน่วยประกัน
คุณภาพ และหน่วยควบคุมคุณภาพออกจากกันหรือรวมกัน ขึ้นอยู่กับขนาดและโครงสร้างขององค์กร 



๕๖ 
 

 การกักกัน (Quarantine) หมายความว่า สถานะของวัตถุที่ถูกจัดแยกไว้ต่างหากโดยวิธีการทาง
กายภาพ หรือวิธีการอ่ืนที่มีประสิทธิผลในระหว่างรอการตัดสินเพ่ือการปล่อยผ่านหรือไม่ผ่าน 

 วัตถุดิบ (Raw Material) หมายความว่า คําทั่วไปที่แสดงถึงวัตถุต้ังต้น สารที่ใช้ทําปฏิกิริยา และ   
ตัวทําละลายที่ใช้เพ่ือการผลิตผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตหรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

 สารมาตรฐานอ้างอิงปฐมภูมิ (Reference Standard, Primary) หมายความว่า สารที่แสดงผล
ของการวิเคราะห์ และทดสอบว่าเป็นสารแท้ที่มีความบริสุทธ์ิสูง ซึ่งอาจจะได้มาโดยวิธีการใดวิธีการหน่ึง ดังน้ี 

(๑) ได้มาจากแหล่งที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ 
(๒) จัดเตรียมขึ้นเองโดยการสังเคราะห์  
(๓) ได้มาจากการผลิตสารที่มีความบริสุทธ์ิสูงที่มีอยู่แล้ว 
(๔) จัดเตรียมขึ้นโดยการทําให้สารที่มีการผลิตอยู่แล้วบริสุทธ์ิขึ้น 

 สารมาตรฐานอ้างอิงทุติยภูมิ (Reference Standard, Secondary) หมายความว่า สารที่มี
คุณภาพและความบริสุทธ์ิตามท่ีกําหนด ซึ่งแสดงโดยการเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานอ้างอิงปฐมภูมิ และใช้
เป็นสารมาตรฐานอ้างอิงสําหรับการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ทําเป็นประจํา 

 การทําซํ้าด้วยกระบวนการเดิม (Reprocessing) หมายความว่า การนําผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตหรือ
สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่มีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานหรือข้อกําหนดกลับเข้าสู่กระบวนการ และทําซ้ํา
ในขั้นตอนการตกผลึก หรือขั้นตอนอ่ืน ๆ ทางเคมีและทางกายภาพที่เหมาะสม [เช่น การกลั่น การกรอง การ
ทําโครมาโตกราฟี (Chromatography) การบด] ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการผลิตที่กําหนดขึ้นแต่สําหรับ
ขั้นตอนของกระบวนการที่ต่อเน่ือง ภายหลังการทดสอบและควบคุมในระหว่างผลิต ซึ่งพบว่าขั้นตอนการผลิต
ไม่สมบูรณ์ถือเป็นขั้นตอนปกติไม่เป็นการทําซ้ําด้วยกระบวนการเดิม 

 วันที่ทดสอบซํ้า (Retest Date) หมายความว่า วันที่วัตถุต้องได้รับการตรวจสอบซ้ํา เพ่ือให้มั่นใจว่า ยัง
มีความเหมาะสมในการใช้ 

การทําซํ้าด้วยกระบวนการใหม่ (Reworking) หมายความว่า การนําผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือ
สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่มีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน หรือข้อกําหนดมาผ่านกระบวนการผลิตที่ต่างจาก
กระบวนการเดิมในขั้นตอนใดหรือขั้นตอนหนึ่งหรือหลายขั้นตอน (เช่น การตกผลึกซ้ําด้วยตัวทําละลายที่ต่าง
จากเดิม) เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตหรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

 ลายมือชื่อ (ลงลายมือชื่อ) [Signature (signed)] ดูคํานิยาม ลงลายมือช่ือ 

 ลงลายมือชื่อ (ลายมือชื่อ) [Signed (signature)] หมายความว่า บันทึกของแต่ละบุคคลที่ทําการ
ปฏิบัติ หรือการทบทวนเร่ืองใดเรื่องหน่ึงบันทึกน้ีอาจเป็นคําย่อ ลายมือช่ือแบบเต็ม ตราประทับ หรือลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องและปลอดภัย 

 ตัวทําละลาย (Solvent) หมายความว่า ของเหลวอนินทรีย์หรืออินทรีย์ที่ใช้เป็นตัวละลายสารสําหรับ
เตรียมสารละลาย หรือของเหลวแขวนตะกอนในการผลิตผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตหรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

 ข้อกําหนด (Specification) หมายความว่า รายการของการทดสอบที่อ้างอิงถึงวิธีวิเคราะห์และ
เกณฑ์การยอมรับที่เหมาะสมท่ีมีขีดจํากัดเป็นตัวเลข พิสัย หรือเกณฑ์อ่ืน ๆ สําหรับการทดสอบที่ระบุไว้ 
ข้อกําหนดเป็นตัวกําหนดชุดของหลักเกณฑ์ที่วัตถุต้องสอดคล้องเพ่ือให้ถือว่ายอมรับได้กับวัตถุประสงค์ของการ



๕๗ 
 

ใช้งาน คําว่า “ความสอดคล้องตามข้อกําหนด” หมายความว่า วัตถุเป็นไปตามเกณฑ์การยอมรับเมื่อทดสอบ
ตามหัวข้อในวิธีการวิเคราะห์ที่กําหนดไว้ 

 การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) หมายความว่า โปรแกรมที่จัดทําเป็นเอกสารแสดงให้เห็นว่า
มีการประกันคุณภาพในระดับที่มีความเช่ือมั่นสูง ซึ่งกระบวนการ วิธีการ หรือระบบจะทําให้เกิดผลเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนดไว้อย่างสมํ่าเสมอ  

 โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation Protocol) หมายความว่า แผนการดําเนินการ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุวิธีการตรวจสอบความถูกต้องและเกณฑ์การยอมรับ เช่น โปรโตคอลสําหรับ
กระบวนการผลิตที่ระบุถึงเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการ  พารามิเตอร์ของกระบวนการวิกฤต/ช่วงการ
ดําเนินงาน ลักษณะของผลิตภัณฑ์ การสุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูลที่ทดสอบ จํานวนครั้งของการตรวจสอบ
ความถูกต้อง และผลการทดสอบที่ยอมรับได้ 

 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้ (Yield, Expected) หมายความว่า ปริมาณของสาร หรือร้อยละของผลผลิต
ตามทฤษฎีที่คาดว่าจะได้ในขั้นตอนใด ๆ ที่เหมาะสมของการผลิต โดยข้ึนอยู่กับข้อมูลของห้องปฏิบัติการ     
ข้อมูลรุ่นผลิตต้นแบบ หรือข้อมูลการผลิต ที่ผ่านมา 

 ผลผลิตตามทฤษฎี (Yield, Theoretical) หมายความว่า ปริมาณท่ีจะผลิตได้ในขั้นตอนใด ๆ ที่
เหมาะสมของการผลิต ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณของสารที่จะนํามาใช้โดยไม่มีการสูญเสียหรือมีข้อผิดพลาดใด ๆ ใน
การผลิต 
 
 
 
 



 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา 
ภาคผนวก 

 

แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการผลิต 
ยาแผนปัจจุบัน และแก้ไขเพิม่เติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต 

ยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



๑ 
 

ภาคผนวก ๑ 
การผลิตยาปราศจากเชื้อ 

 
หลักการ 
 การผลิตยาปราศจากเชื้อต้องมีข้อกําหนดเพ่ิมเติมเป็นพิเศษเพื่อให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดจากการปนเป้ือน
ของจุลินทรีย์ อนุภาค และไพโรเจน (Pyrogen) โดยต้องเน้นที่ทักษะ การฝึกอบรม และทัศนคติที่ถูกต้องของ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง การประกันคุณภาพมีความสําคัญเป็นพิเศษ และการผลิตผลิตภัณฑ์ยาประเภทน้ีต้องปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดตามวิธีการเตรียมและวิธีการปฏิบัติที่กําหนดไว้ซึ่งผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ความน่าเชื่อถือ   
ในความปราศจากเชือ้หรือประเด็นอืน่เก่ียวกับคุณภาพตอ้งไมข่ึ้นกับกระบวนการสดุท้ายของการผลิต หรือการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูปแต่เพียงอย่างเดียว 

หมายเหตุ : ข้อกําหนดในภาคผนวกนี้ไม่มีรายละเอียดวิธีการสําหรับตรวจหาจุลินทรีย์ และระดับความสะอาด
ของอากาศ พ้ืนผิวโดยให้อ้างอิงจากเอกสารอื่น เช่น  มาตรฐานของ EN/ISO (International Organization for 
Standardization)  
 
ข้อกําหนดทั่วไป 
 ข้อ ๑ การผลิตยาปราศจากเชื้อต้องทําในบริเวณสะอาด ทางเข้าสําหรับผู้ปฏิบัติงาน ทางเข้าสําหรับ
เคร่ืองมือ วัตถุตั้งต้นหรือวัสดุการบรรจุ ต้องผ่านแอร์ล็อค บริเวณสะอาดต้องดูแลรักษาให้มีมาตรฐานความสะอาด
ที่เหมาะสม และอากาศท่ีจ่ายเข้าต้องผ่านแผ่นกรองที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม 

 ข้อ ๒ การปฏิบัติงานในการเตรียมส่วนประกอบ การเตรียมผลิตภัณฑ์ และการบรรจุต้องทําในบริเวณที่
แยกกันเป็นสัดส่วนภายในบริเวณสะอาด การดําเนินการผลิตแบ่งเป็นสองประเภท ประเภทแรกเป็นการผลิตด้วย
กระบวนการทําให้ผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อในขั้นตอนสุดท้าย (Terminally sterilised) และประเภทท่ีสองเป็น  
การผลิตโดยกระบวนการปราศจากเชื้อ (Conducted aseptically) ในบางข้ันตอน หรือทุกขั้นตอนการผลิต 

 ข้อ ๓ บริเวณสะอาดสําหรับการผลิตยาปราศจากเชื้อ แบ่งตามคุณลักษณะท่ีกําหนดของสภาวะแวดล้อม 
กระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนต้องการระดับความสะอาดของสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในสถานะกําลัง
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดในการปนเป้ือนของอนุภาคหรือจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ วัตถุหรือวัสดุการบรรจุ 

 บริเวณสะอาดสําหรับการผลิตยาปราศจากเช้ือ ต้องออกแบบและผ่านการตรวจสอบว่าได้ระดับ
ความสะอาดของอากาศตามที่กําหนดในสถานะ “ไม่มีการปฏิบัติงาน (At rest)” เพ่ือให้ได้สถานะ “กําลัง
ปฏิบัติงาน (In operation)” 

สถานะ “ไม่มีการปฏิบัติงาน” เป็นสภาวะที่มีการติดตั้งระบบและเปิดใช้งาน พร้อมท้ังมีการทํางาน
ของเครื่องมือผลิต แต่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณน้ัน 

สถานะ “กําลังปฏิบัติงาน” เป็นสภาวะที่มีการเปิดใช้งานระบบท่ีติดตั้งไว้ตามวิธีการใช้ที่กําหนด 
พร้อมท้ังมีผู้ปฏิบัติงานกําลังปฏิบัติงานตามจํานวนที่ระบุ 



๒ 
 

ต้องมีการกําหนดสถานะ “กําลังปฏิบัติงาน” และสถานะ “ไม่มีการปฏิบัติงาน” สําหรับห้องสะอาด
แต่ละห้อง หรือกลุ่มของห้องสะอาด 

บริเวณผลิตยาปราศจากเชื้อ แบ่งเป็น ๔ ระดับ 

ระดับ เอ : เป็นบริเวณเฉพาะสําหรับการปฏิบัติงานที่มีความเส่ียงสูง เช่น  บริเวณบรรจุ บริเวณ
ภาชนะสําหรับจุกยาง บริเวณที่แอมพูลและไวแอลเปิดอยู่ บริเวณการประกอบอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ ตามปกติ
สภาวะเช่นน้ีทําได้โดยใช้ลามินาร์แอร์โฟลว์ ระบบลามินาร์แอร์โฟลว์ (Laminar Air Flow) ต้องมีความเร็วลมอย่าง
สม่ําเสมอในช่วง ๐.๓๖ – ๐.๕๔ เมตร/วินาที ที่ตําแหน่งของการทํางาน โดยต้องแสดงให้เห็นถึงการรักษาสภาพ
การไหลของอากาศเป็นแนวขนานกันและมีการตรวจสอบความถูกต้อง 

 ไอโซเลเตอร์ (Isolators) และตู้ทํางานที่มีถุงมือ อาจใช้การไหลของอากาศไปในทิศทางเดียวกัน 
(Uni-directional air flow) และใช้ความเร็วที่ต่ํากว่า 

ระดับ บี : เป็นบริเวณสภาวะแวดล้อมสําหรับบริเวณระดับ เอ ที่ใช้สําหรับการเตรียม และการบรรจุ
โดยกระบวนการปราศจากเช้ือ 

ระดับ ซี และ ดี : เป็นบริเวณสะอาดสําหรับการผลิตยาปราศจากเชื้อในขั้นตอนที่มีความวิกฤต
น้อยกว่า 
 
การแบ่งประเภทของห้องสะอาดและอุปกรณ์อากาศสะอาด 
 ข้อ ๔ การแบ่งประเภทของห้องสะอาดและอุปกรณ์อากาศสะอาด จําแนกตามมาตรฐาน EN/ISO 14644-1 
โดยการจัดระดับความสะอาดต้องแยกชัดเจนจากการตรวจติดตามสภาวะแวดล้อมในขณะกําลังปฏิบัติงาน จํานวน
อนุภาคในอากาศที่ยอมให้มีได้สูงสุดในแต่ละระดับแสดงตามตารางนี้ 

 จํานวนอนุภาคสูงสุดที่ยอมให้มีได้ในปริมาตรอากาศ ๑ ลูกบาศกเ์มตร 
ที่มีขนาดเท่ากบัหรือใหญ่กวา่ท่ีระบุ 

ระดับ 
 

ไม่มีการปฏิบติังาน (at rest) กําลังปฏิบัติงาน (in operation) 
๐.๕ ไมโครเมตร ๕.๐ ไมโครเมตร ๐.๕ ไมโครเมตร ๕.๐ ไมโครเมตร 

เอ ๓,๕๒๐ ๒๐ ๓,๕๒๐ ๒๐ 
บี ๓,๕๒๐ ๒๙ ๓๕๒,๐๐๐ ๒,๙๐๐ 
ซ ี ๓๕๒,๐๐๐ ๒,๙๐๐ ๓,๕๒๐,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ 
ด ี ๓,๕๒๐,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 

 ข้อ ๕ สําหรับการแบ่งประเภทในระดับ เอ ตัวอย่างปริมาตรอากาศต้องไม่น้อยกว่า ๑ ลูกบาศก์เมตรต่อ
ตําแหน่งการสุ่มตัวอย่าง 

  ระดับ เอ ปริมาณอนุภาคในอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 4.8 กําหนดโดยขีดจํากัด
อนุภาคขนาดเท่ากับหรือใหญ่กว่า ๕.๐ ไมโครเมตร 



๓ 
 

  ระดับ บี  (ไม่มีการปฏิบัติงาน) จํานวนอนุภาคในอากาศทั้งสองขนาด (๐.๕ และ ๕.๐ 
ไมโครเมตร) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 5 

  ระดับ ซี  (ไม่มีการปฏิบัติงานและกําลังปฏิบัติงาน) จํานวนอนุภาคในอากาศให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ISO 7 และ ISO 8 ตามลําดับ 

  ระดับ ดี  (ไม่มีการปฏิบัติงาน) จํานวนอนุภาคในอากาศให้เป็นไปตาม ISO 8 

สําหรับวัตถุประสงค์ในการแบ่งประเภทตามวิธีการในมาตรฐาน EN/ISO 14644-1 ที่ระบุทั้ง
จํานวนน้อยที่สุดของตําแหน่งการสุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง ซึ่งขึ้นกับขีดจํากัดของขนาดอนุภาคที่ใหญ่ท่ีสุด  
ในแต่ละระดับ และวิธีประเมินข้อมูลที่ได้ 

 ข้อ ๖ การแบ่งประเภทห้องสะอาดและอุปกรณ์อากาศสะอาด ควรใช้เคร่ืองตรวจนับอนุภาคชนิด
เคลื่อนย้ายได้ท่ีมีความยาวท่อสุ่มตัวอย่างสั้น เน่ืองจากระบบการสุ่มระยะไกลที่มีท่อยาวจะมีอัตราการตกค้างสูง
ของอนุภาคที่มีขนาดเท่ากับหรือใหญ่กว่า ๕.๐ ไมโครเมตร ระบบที่มีการไหลของอากาศในทิศทางเดียวกัน ควรใช้
หัวสุ่มตัวอย่างแบบไอโซไคเนตกิ (Isokinetic sample heads) 

 ข้อ ๗ การแบ่งประเภทในสถานะ “กําลังปฏิบัติงาน” อาจแสดงให้เห็นระหว่างการปฏิบัติงานปกติ การจําลอง
การปฏิบัติงาน หรือระหว่างการทํามีเดียฟิลล์ โดยการจําลองกรณีแย่ที่สุด ทั้งน้ี ข้อกําหนดในมาตรฐาน EN/ISO 
14644-2 มีข้อมูลในการทดสอบเพ่ือแสดงความสอดคล้องอย่างต่อเน่ืองกับระดับความสะอาดที่กําหนด 
 
การตรวจติดตามห้องสะอาดและอุปกรณ์อากาศสะอาด 
 ข้อ ๘ ต้องมีการตรวจติดตามห้องสะอาดและอุปกรณ์อากาศสะอาดเป็นประจําในขณะกําลังปฏิบัติงาน  
และตําแหน่งของการตรวจติดตามขึ้นกับการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยง และผลที่ได้ระหว่างการแบ่งประเภทของ
ห้องสะอาดและอุปกรณ์อากาศสะอาด 

ข้อ ๙ สําหรับบริเวณระดับ เอ ต้องตรวจติดตามอนุภาคตลอดระยะเวลาของกระบวนการวิกฤต รวมถึง
การประกอบเคร่ืองมือ ยกเว้นมีเหตุผลสนับสนุนว่ากรณีที่การปนเป้ือนในกระบวนการอาจทําให้เคร่ืองนับอนุภาค
เสียหายหรือเกิดอันตราย เช่น อันตรายจากจุลินทรีย์ที่มีชีวิต และอันตรายจากรังสี ในกรณีเช่นน้ี ต้องตรวจติดตาม
ระหว่างการประกอบเคร่ืองมือก่อนการเดินเครื่องก่อนที่จะสัมผัสกับความเส่ียง ต้องทําการตรวจติดตามระหว่าง
การจําลองการปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน โดยต้องกําหนดความถ่ีและขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมในการตรวจติดตาม
บริเวณระดับ เอ สําหรับเหตุการณ์ที่มีการขัดจังหวะการทํางาน เหตุการณ์ที่มีการติดขัดชั่วคราว เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง
และกรณีท่ีระบบเกิดความเสียหาย ต้องมีการตรวจจับและส่งสัญญาณแจ้งเตือนในกรณีที่อนุภาคเกินขีดจํากัดเตือน 
ในระหว่างการบรรจุอาจไม่สามารถควบคุมอนุภาคขนาดเท่ากับหรือใหญ่กว่า ๕.๐ ไมโครเมตร ให้มีปริมาณต่ําที่
ตําแหน่งบรรจุได้ เน่ืองจากการเกิดอนุภาคหรือหยดของเหลวขนาดเล็กจากผลิตภัณฑ์เอง 

 ข้อ ๑๐ ให้ใช้ระบบที่คล้ายกันน้ีในการตรวจติดตามขนาดอนุภาคในบริเวณระดับ บี แม้ว่าความถ่ีของการ
สุ่มตรวจอาจลดลง ความสําคัญของระบบการตรวจติดตามอนุภาคขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของการแยกบริเวณ
ระหว่างระดับ เอ และ บี ที่อยู่ติดกัน บริเวณระดับ บี ต้องตรวจติดตามด้วยความถ่ีและขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม 



๔ 
 

ที่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของระดับการปนเปื้อนและความเสียหายของระบบ และการส่งสัญญาณแจ้งเตือน
ในกรณีที่อนุภาคเกินขีดจํากัดเตือน 

ข้อ ๑๑ ระบบการตรวจติดตามอนุภาคในอากาศอาจประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจนับอนุภาคชนิดท่ีแยกเป็น
อิสระ หรือชนิดจุดสุ่มตัวอย่างเป็นเครือข่ายหลายชุดต่อเน่ืองกันซึ่งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจนับอนุภาคเครื่องเดียว 
หรือใช้ร่วมกันทั้งสองชนิด การเลือกระบบต้องให้เหมาะสมกับขนาดอนุภาคที่ต้องการตรวจวัด ในกรณีที่ใช้ระบบ
สุ่มตัวอย่างระยะไกลต้องพิจารณาถึงความยาว และรัศมีความโค้งของท่อ ซึ่งทําให้เกิดการตกค้างของอนุภาคในท่อ  
การเลือกระบบตรวจติดตามให้คํานึงถึงความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากวัตถุตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น  วัตถุตั้งต้น
ที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์ท่ีมีชีวิตหรือเภสัชภัณฑ์รังสี 

 ข้อ ๑๒ ขนาดตัวอย่างสําหรับการตรวจติดตามที่ใช้ระบบอัตโนมัติข้ึนอยู่กับอัตราการสุ่มตัวอย่างของระบบ  
ที่ใช้อยู่ ปริมาตรของตัวอย่างที่สุ่มไม่จําเป็นต้องเท่ากับปริมาตรที่ใช้ในการแบ่งประเภทของห้องสะอาด และ
อุปกรณ์อากาศสะอาด 

 ข้อ ๑๓ ในบริเวณระดับ เอ และ บี การตรวจติดตามจํานวนอนุภาคขนาดเท่ากับหรือใหญ่กว่า ๕.๐ 
ไมโครเมตร เป็นตัวชี้บ่งที่สําคัญที่บอกถึงความล้มเหลวของระดับความสะอาดแต่เน่ิน ๆ บางครั้งผลการตรวจ
จํานวนอนุภาคขนาดเท่ากับหรือใหญ่กว่า ๕.๐ ไมโครเมตรอาจผิดพลาด เน่ืองมาจากสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า 
ความผิดปกติของลําแสง หรือการรวมตัวของอนุภาคขนาดเล็ก การตรวจพบอนุภาคปริมาณน้อยอย่างต่อเน่ืองหรือ
เป็นประจําเป็นตัวบ่งบอกความเป็นไปได้ในการปนเป้ือน และต้องสืบสวนหาสาเหตุ กรณีดังกล่าวอาจชี้บ่งถึงความ
ล้มเหลวของระบบอากาศ ความล้มเหลวของเคร่ืองบรรจุ หรือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมระหว่างการตั้งเครื่องและ
การปฏิบัติงานประจํา 

 ข้อ ๑๔ หลังจากปฏิบัติงานเสร็จ และในบริเวณน้ันไม่มีผู้ปฏิบัติงาน จํานวนอนุภาคต้องกลับคืนสู่สถานะ 
“ไม่มีการปฏิบัติงาน” ตามที่กําหนดในตาราง ภายในช่วงเวลา ๑๕ – ๒๐ นาที (Clean up period)  

 ข้อ ๑๕ การตรวจติดตามในบริเวณระดับ ซี และ ดี ขณะกําลังปฏิบัติงาน ให้ดําเนินการโดยคํานึงถึง
หลักการของการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ ข้อกําหนด ขีดจํากัดเตือนและขีดจํากัดปฏิบัติการขึ้นกับลักษณะ
การปฏิบัติงาน แต่ต้องสามารถกลับคืนสู่สถานะ “ไม่มีการปฏิบัติงาน” ภายในเวลา ๑๕ – ๒๐ นาที (Clean up 
period) 

 ข้อ ๑๖ การกําหนดคุณลักษณะอื่น เช่น อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ ข้ึนอยู่กับผลิตภัณฑ์และลักษณะ
การปฏิบัติงาน โดยพารามิเตอร์เหล่าน้ีต้องไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานความสะอาดท่ีกําหนด 

 ข้อ ๑๗ การปฏิบัตงิานในแต่ละระดับความสะอาด แสดงตามตารางข้างล่าง  

ระดับ การปฏิบัติงานสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ทําใหป้ราศจากเชื้อในขัน้ตอนสุดท้าย 
เอ บรรจุผลิตภัณฑ์เมื่อมีความเส่ียงกว่าปกติ 
ซ ี เตรียมสารละลายเม่ือมีความเส่ียงกว่าปกติ และการบรรจุผลิตภัณฑ์ 
ด ี เตรียมสารละลายและส่วนประกอบสําหรับการบรรจุ 

   



๕ 
 

ระดับ การปฏิบัติงานสําหรับผลิตภัณฑ์ทีเ่ตรียมโดยกระบวนการปราศจากเช้ือ 
เอ เตรียมและบรรจุโดยกระบวนการปราศจากเชื้อ 
ซ ี เตรียมสารละลายก่อนทําการกรอง 
ด ี การดําเนินการกับส่วนประกอบหลังการล้าง 

 ข้อ ๑๘ การปฏิบัติงานโดยกิจกรรมปราศจากเชื้อต้องทําการตรวจติดตามเป็นประจํา ซึ่งสามารถทําได้
หลายวิธี เช่น การวางจานอาหารเพาะเชื้อ การสุ่มตัวอย่างอากาศ และการสุ่มตัวอย่างพ้ืนผิว เช่น วิธีสวอป 
(Swabs) และการใช้จานสัมผัส 

วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อระดับความสะอาดของบริเวณที่สุ่ม ผลที่ได้จากการ
ตรวจติดตามต้องนํามาพิจารณาเมื่อทําการทบทวนบันทึกการผลิตสําหรับปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป ต้อง
ตรวจติดตามบริเวณพ้ืนผิวและผู้ปฏิบัติงานภายหลังจากปฏิบัติงานในส่วนที่วิกฤต และต้องมีการตรวจติดตาม
จุลนิทรีย์เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการปฏิบัติงานการผลิต เช่น  หลังจากการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ การ
ทําความสะอาด และการกําจัดเชื้อ 

 ข้อ ๑๙ ขีดจํากัดสําหรับการตรวจติดตามจุลินทรีย์ของบริเวณสะอาดระหว่างปฏิบัติงาน 
 

ขีดจํากัดสําหรับการปนเป้ือนของจุลินทรย์ี (ก) 
ระดับ การสุ่มตัวอย่างอากาศ 

โคโลน/ีลกูบาศกเ์มตร 
การวางจานอาหาร

เพาะเชื้อ 
(เสน้ผ่านศูนย์กลาง 

๙๐ มิลลิเมตร) 
โคโลน/ี๔ ชั่วโมง (ข)

จานสัมผสั 
(เสน้ผ่านศูนย์กลาง 

๕๕ มิลลิเมตร) 
โคโลน/ีจาน 

พิมพ์ถงุมือ 
จํานวน ๕ นิว้ 
โคโลน/ีถุงมือ 

เอ <๑ <๑ <๑ <๑ 
บี ๑๐ ๕ ๕ ๕ 
ซ ี ๑๐๐ ๕๐ ๒๕ - 
ด ี ๒๐๐ ๑๐๐ ๕๐ - 

 
หมายเหตุ 

(ก) เป็นค่าเฉลี่ย 
(ข) อาจวางจานอาหารเพาะเช้ือแต่ละจานให้สัมผัสอากาศน้อยกว่า ๔ ชั่วโมง 

ข้อ ๒๐ ต้องกําหนดขีดจํากัดเตือน และขีดจํากัดปฏิบัติการที่เหมาะสมสําหรับผลการตรวจติดตามอนุภาค
และจุลินทรีย์ ถ้าขีดจํากัดเหล่าน้ีมีค่าเกินกว่าที่กําหนด ต้องระบุวิธีปฏิบัติการแก้ไข 
 
 
 
 



๖ 
 

เทคโนโลยีไอโซเลเตอร์ (Isolator Technology) 
 ข้อ ๒๑ การใช้เทคโนโลยีไอโซเลเตอร์เพ่ือลดการที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าไปอยู่ในบริเวณของกระบวนการผลิต 
ซึ่งมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกระบวนการปราศจากเชื้อ สามารถลดความเสี่ยงจากการปนเป้ือนจุลินทรีย์จาก
สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ ไอโซเลเตอร์และอุปกรณ์สําหรับส่งวัตถุเข้าและออกจากไอโซเลเตอร์เพ่ือลดการ
ปนเปื้อนมีหลายแบบ ไอโซเลเตอร์และสภาวะแวดล้อมโดยรอบต้องออกแบบเพ่ือให้คุณภาพของอากาศสอดคล้อง
กับข้อกําหนดของบริเวณดังกล่าว ไอโซเลเตอร์ทําจากวัสดุหลายชนิดที่อาจปริแตกและร่ัวได้มากน้อยต่างกัน  
อุปกรณ์สําหรับส่งวัตถุเข้าและออกจากไอโซเลเตอร์มีได้หลายแบบ ตั้งแต่ประตูเดียวจนถึงสองประตูที่ออกแบบให้
เป็นระบบปิดสนิท พร้อมทั้งมีกลไกการทําให้ปราศจากเชื้อ 

 ข้อ ๒๒ ต้องระมัดระวังการขนถ่ายของเข้าและออกไอโซเลเตอร์ ซึ่งเป็นหน่ึงในสาเหตุของการปนเปื้อนได้
มากที่สุด โดยทั่วไปบริเวณภายในไอโซเลเตอร์เป็นบริเวณสําหรับการปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียงสูง เน่ืองจากบริเวณ
ทํางานของอุปกรณ์ทั้งหมดน้ีอาจมีการไหลของอากาศที่ไมเ่ป็นลามินาร์ (Laminar) 

 ข้อ ๒๓ ระดับความสะอาดของอากาศสําหรับสภาวะแวดล้อมที่ไอโซเลเตอร์ตั้งอยู่ข้ึนอยู่กับการออกแบบ
และการใช้งานของไอโซเลเตอร์ ซึ่งต้องมีการควบคุมโดยเฉพาะ สําหรับไอโซเลเตอร์ในกระบวนการปราศจากเชื้อ
ต้องตั้งในบริเวณที่มีความสะอาดอย่างน้อยระดับ ดี (D) 

 ข้อ ๒๔ การใช้ไอโซเลเตอร์ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเหมาะสม โดยให้พิจารณาถึงปัจจัย
วิกฤตทั้งหมดของเทคโนโลยีไอโซเลเตอร์ เช่น  คุณภาพอากาศภายในและภายนอกของไอโซเลเตอร์ การกําจัดเชื้อของ
ไอโซเลเตอร์ กระบวนการขนถ่าย และความสมบูรณ์ของไอโซเลเตอร์ 

ข้อ ๒๕ ต้องทําการตรวจติดตามการใช้งานของไอโซเลเตอร์เป็นประจํา และต้องมีการทดสอบการรั่วของ
ไอโซเลเตอร์และระบบถุงมืออย่างสมํ่าเสมอ 

 
เทคโนโลยีการเป่าข้ึนรูป การบรรจุ และการปิดผนึก  
 ข้อ ๒๖ เครื่องเป่าข้ึนรูปบรรจุปิดผนึก เป็นเครื่องจักรที่สร้างข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ให้มีการปฏิบัติงาน
ต่อเน่ืองกันภายในเครื่องเดียว ตั้งแต่การนําเม็ดของเทอร์โมพลาสตกิมาเป่าข้ึนรูปเป็นภาชนะบรรจุแล้วทําการบรรจุ
และปิดผนึก ทั้งหมดทํางานโดยเคร่ืองจักรอัตโนมัติเครื่องเดียว 

เครื่องเป่าข้ึนรูปบรรจุปิดผนึกที่ใช้สําหรับการผลิตโดยกระบวนการปราศจากเชื้อซึ่งมีฝักบัวพ่น
อากาศซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับ เอ อาจติดตั้งในห้องที่มีความสะอาดอย่างน้อยระดับ ซี โดยผู้ปฏิบัติงานให้ใช้
เคร่ืองแต่งกายที่ใช้สําหรับระดับ เอ หรือ บี จํานวนเชื้อและอนุภาคในสภาวะแวดล้อมขณะ “ไม่มีการปฏิบัติงาน” 
ต้องอยู่ในขีดจํากัดที่กําหนด สําหรับสภาวะแวดล้อมขณะ “กําลังปฏิบัติงาน” เฉพาะจํานวนเชื้อเท่าน้ัน ต้องอยู่ใน
ขีดจํากัดที่กําหนด เครื่องเป่าข้ึนรูปบรรจุปิดผนึกท่ีใช้สําหรับการผลิตโดยการทําให้ปราศจากเชื้อในข้ันตอนสุดท้าย
ต้องติดตั้งในห้องที่มีความสะอาดอย่างน้อยระดับ ดี 

 ข้อ ๒๗ เทคโนโลยีการเป่าข้ึนรูป การบรรจุ และการปิดผนึก ต้องดําเนินการอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 

๒๗.๑ การออกแบบและการตรวจรับรองของเคร่ืองมือ 



๗ 
 

๒๗.๒ การตรวจสอบความถูกต้องและความสามารถในการทําซ้ําได้ของการทําความสะอาดท่ีจุด
ใช้งาน (Clean-in-place) และการทําให้ปราศจากเชื้อที่จุดใช้งาน (Sterile-in-place) 

๒๗.๓ สภาวะแวดล้อมของห้องสะอาดท่ีเคร่ืองมือตั้งอยู่ 

๒๗.๔ การฝึกอบรมและเคร่ืองแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน 

๒๗.๕ ตรวจสอบการขัดจังหวะการทํางานในบริเวณวิกฤตของเครื่องมือ รวมถึงการประกอบ
ชิ้นส่วนโดยวิธีปราศจากเชื้อก่อนเร่ิมการบรรจุ 
 
ผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ปราศจากเช้ือในข้ันตอนสุดท้าย 
 ข้อ ๒๘ การเตรียมส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์โดยส่วนใหญ่ต้องทําในสภาวะแวดล้อมอย่างน้อยระดับ ดี 
เพ่ือให้มีความเสี่ยงน้อยในการปนเป้ือนจุลินทรีย์และอนุภาค รวมถึงมีความเหมาะสมสําหรับการกรองและการทําให้
ปราศจากเชื้อต่อไป 

ถ้าผลิตภัณฑ์มีความเส่ียงต่อการปนเป้ือนจุลินทรีย์มากกว่าปกติ เช่น  ผลิตภัณฑ์ที่ทําให้จุลินทรีย์
เติบโตได้ง่าย หรือต้องเก็บไว้เป็นเวลานานก่อนนําไปทําให้ปราศจากเชื้อ หรือกระบวนการผลิตที่ไม่ได้ทําในภาชนะ
ที่ปิด ต้องทําในสภาวะแวดล้อมระดับ ซี 

 ข้อ ๒๙ การบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ปราศจากเชื้อในขั้นตอนสุดท้าย ต้องทําในสภาวะแวดล้อมอย่างน้อยระดับ ซี 

 ข้อ ๓๐ ผลิตภัณฑ์ที่มีความเส่ียงต่อการปนเปื้อนจากสิ่งแวดลอ้มมากกว่าปกติ เช่น  การดําเนินการบรรจุที่
ต้องทําอย่างช้า หรือภาชนะบรรจุมีปากกว้าง หรือจําเป็นต้องสัมผัสกับสภาวะแวดล้อม  นานกว่า ๒ – ๓ วินาที
ก่อนที่จะปิดผนึก ต้องทําการบรรจุในบริเวณระดับ เอ ที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมระดับ ซี เป็นอย่างน้อย 

การเตรียมและการบรรจุข้ีผึ้ง ครีม ยาแขวนตะกอน และอิมัลชัน (Emulsions) ให้ทําในสภาวะ
แวดล้อมระดับ ซี ก่อนทําให้ปราศจากเชื้อในขั้นตอนสุดท้าย 
 
ผลิตภัณฑ์ที่เตรียมโดยกระบวนการปราศจากเช้ือ   
 ข้อ ๓๑ ส่วนประกอบที่ผ่านการล้างแล้วต้องเก็บในสภาวะแวดล้อมอย่างน้อยระดับ ดี วัตถุตั้งต้นและ
ส่วนประกอบที่ปราศจากเชื้อถ้าไม่มีการทําให้ปราศจากเชื้อหรือกรองให้ปราศจากเชื้อในกระบวนการต่อไป ต้องทํา
ในความสะอาดระดับ เอ ท่ีอยู่ในสภาวะแวดล้อมระดับ บี 

 ข้อ ๓๒ การเตรียมสารละลายที่มีการทําให้ปราศจากเชื้อโดยการกรองระหว่างกระบวนการผลิตต้องทําใน
สภาวะแวดลอ้มระดับ ซี แต่ถ้าไม่ผ่านการกรองต้องเตรียมวัตถุตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ในความสะอาดระดับ เอ ที่อยู่
ในสภาวะแวดล้อมระดับ บี 

 ข้อ ๓๓ การดําเนินการและการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่เตรียมโดยกระบวนการปราศจากเช้ือต้องทําในความสะอาด
ระดับ เอ ที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมระดับ บี 



๘ 
 

 ข้อ ๓๔ ก่อนปิดจุกยางให้สนิท การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในภาชนะที่ยังปิดไม่สนิท เช่น  กรณีการ
ทําให้แห้งแบบเยือกแข็ง ต้องทําในความสะอาดระดับ เอ ท่ีอยู่ในสภาวะแวดล้อมระดับ บี หรือหากใส่ในถาดสําหรับ
การเคลื่อนย้ายท่ีปิดสนิทต้องทําในสภาวะแวดล้อมระดับ บี 

 ข้อ ๓๕ การเตรียมและบรรจุยาปราศจากเชื้อท่ีเป็นข้ีผึ้ง ครีม สารแขวนตะกอน และอิมัลชัน(Emulsions) 
เมื่อผลิตภัณฑ์มีการสัมผัสกับอากาศและไม่มีการกรองภายหลัง ต้องทําในความสะอาดระดับ เอ ที่อยู่ในสภาวะ
แวดล้อมระดับ บี 
 
บุคลากร  
 ข้อ ๓๖ จํานวนผู้ปฏิบัติงานในบริเวณสะอาดต้องกําหนดให้น้อยท่ีสุดเท่าที่จําเป็น โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ระหว่างการผลิตโดยกระบวนการปราศจากเชื้อ การตรวจสอบและควบคุมให้ทําอยู่ภายนอกบริเวณสะอาดเท่าที่จะทําได้ 

 ข้อ ๓๗ ผู้ปฏิบัติงานทุกคน รวมถึงพนักงานทําความสะอาด และพนักงานซ่อมบํารุงที่เข้าทํางานในบริเวณ
สะอาดต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นประจําในเรื่องระเบียบวินัยที่เก่ียวข้องกับวิธีการผลิตท่ีถูกต้องสําหรับผลิตภัณฑ์
ยาปราศจากเชื้อ การฝึกอบรมควรรวมถึงความรู้ในด้านสุขอนามัย และความรู้พ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา  ถ้ามี
บุคคลภายนอกท่ีไม่ได้รับการฝึกอบรมดังกล่าว เช่น  ผู้ที่รับจ้างมาบํารุงรักษาอาคาร จําเป็นต้องเข้าไปในบริเวณ
สะอาด ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการให้คําแนะนําและควบคุมดูแล 

 ข้อ ๓๘ ห้ามผู้ปฏิบัติงานที่มีการทํางานเก่ียวข้องกับกระบวนการเตรียมเน้ือเย่ือสัตว์ทดลอง หรือการเพาะเล้ียง
จุลินทรีย์ที่ไม่ได้ใช้ในกระบวนการผลิตที่ดําเนินการอยู่เข้าไปในบริเวณผลิตยาปราศจากเช้ือ นอกจากมีการปฏิบัติ
ตามวิธีการปฏิบัติที่กําหนดไว้อย่างเข้มงวดและชัดเจน 

 ข้อ ๓๙ ต้องมีมาตรฐานข้ันสูงเกี่ยวกับสุขอนามัยและความสะอาดของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตยาปราศจากเช้ือต้องได้รับการแนะนําให้รายงานถึงทุกสภาวะที่อาจเป็นสาเหตุให้มีการปล่อยส่ิงปนเป้ือน
ที่มีจํานวนหรือชนิดผิดไปจากปกติ รวมถึงต้องมีการตรวจสุขภาพในกรณีดังกล่าวเป็นระยะ ต้องมีการดําเนินการ
กับผู้ปฏิบัติงานท่ีอาจแพร่จุลินทรีย์ที่มากเกินควรจนก่อให้เกิดอันตราย โดยการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญท่ีได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๔๐ ห้ามใส่นาฬิกาข้อมือ เคร่ืองประดับ และห้ามใช้เครื่องสําอางในบริเวณสะอาด 

 ข้อ ๔๑ การเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและการล้างมือต้องปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติที่เขียนไว้ เพ่ือลดการปนเป้ือน
ของชุดปฏิบัติงานที่ใช้ในบริเวณสะอาด หรือการนําเอาสิ่งปนเป้ือนเข้าไปในบริเวณสะอาด 

 ข้อ ๔๒ ชุดปฏิบัติงานและคุณภาพของชุดปฏิบัติงานต้องเหมาะสมสําหรับกระบวนการ และระดับความสะอาด
ของบริเวณทํางาน ต้องสวมใส่ชุดปฏิบัติงานในลักษณะที่สามารถป้องกันผลิตภัณฑ์จากการปนเป้ือนได้ 

 ข้อ ๔๓ รายละเอียดชุดปฏิบัติงานที่กําหนดสําหรับแต่ละระดับความสะอาด มีดังต่อไปนี้ 

๔๓.๑ ระดับ ดี สวมท่ีคลุมผมและเครา สวมชุดคลุมและรองเท้าที่เหมาะสม หรือใช้ที่หุ้มรองเท้า 
ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งปนเป้ือนจากภายนอกเข้าไปในบริเวณสะอาด 



๙ 
 

๔๓.๒ ระดับ ซี สวมท่ีคลุมผม หนวดและเครา สวมชุดที่เป็นเสื้อและกางเกงติดกัน หรือเสื้อและ
กางเกงแยกกันเป็น ๒ ชิ้น เสื้อต้องรัดข้อมือและคลุมสูงถึงคอ สวมรองเท้าที่เหมาะสมหรือที่หุ้มรองเท้า ชุดแต่งกาย
ต้องไม่มีการปล่อยเส้นใยหรืออนุภาคออกมา 

๔๓.๓ ระดับ เอ หรือ บี สวมที่คลุมศีรษะ เก็บผม หนวดและเคราให้มิดชิด ส่วนปลายของที่คลุมศีรษะ
ต้องสอดเข้าไปในส่วนคอของเสื้อ สวมที่ปิดปากและจมูก สวมถุงมือปราศจากเช้ือที่เป็นพลาสติกหรือยางท่ีไม่มีแป้ง 
สวมที่หุ้มเท้าท่ีผ่านการฆ่าเชื้อหรือทําให้ปราศจากเชื้อ ส่วนปลายของขากางเกงต้องสอดเก็บเข้าไปในที่หุ้มเท้า และ
ส่วนปลายของแขนเส้ือสอดเข้าในถุงมือ ชุดแต่งกายต้องไม่มีการปล่อยเส้นใยหรืออนุภาคออกมา และเก็บกัก
อนุภาคที่ปล่อยออกมาจากร่างกายได้ 

 ข้อ ๔๔ ต้องไม่นําเสื้อผ้าที่ใช้นอกบริเวณปฏิบัติงานเข้าไปในห้องเปลี่ยนเคร่ืองแต่งกายที่เข้าไปสู่ห้องระดับ 
บี และ ซี ผู้ที่ปฏิบัติงานทุกคนในบริเวณของระดับ เอ หรือ บี ต้องเปลี่ยนเคร่ืองแต่งกายที่สะอาดปราศจากเชื้อ โดย
ผ่านการทําให้ปราศจากเชื้อหรือฆ่าเชื้ออย่างเพียงพอทุกคร้ังที่เข้าไปปฏิบัติงาน ถุงมือต้องใช้นํ้ายาฆ่าเชื้อเป็นระยะ
ระหว่างการปฏิบัติงาน ที่ปิดปากและจมูก และถุงมือต้องเปลี่ยนอย่างน้อยทุกคร้ังที่เข้าไปปฏิบัติงาน 

 ข้อ ๔๕ เคร่ืองแต่งกายท่ีใช้ในบริเวณสะอาดต้องทําความสะอาด และดําเนินการไม่ให้มีการปนเป้ือนซึ่งจะ
ถูกปล่อยออกมาในภายหลัง  การดําเนินการดังกล่าวต้องทําตามวิธีการปฏิบัติ  ต้องมีอุปกรณ์ในการซักทําความสะอาด
แยกต่างหาก วิธีการซักที่ไม่เหมาะสมทําให้เส้นใยเสียหาย และเพ่ิมความเสี่ยงต่อการปลดปล่อยอนุภาค 

 
อาคารสถานที่  
 ข้อ ๔๖ พ้ืนผิวภายในบริเวณสะอาดต้องเรียบ ไม่ดูดซึมนํ้า และไม่แตกร้าว เพ่ือลดการปล่อย หรือสะสม
อนุภาคหรือจุลินทรีย์ และต้องทนทานต่อนํ้ายาทําความสะอาดและนํ้ายาฆ่าเชื้อที่ใช้ 

 ข้อ ๔๗ เพ่ือลดการสะสมของฝุ่นละออง และให้ทําความสะอาดได้ง่ายต้องไม่มีซอกมุมที่ทําความสะอาด
ไม่ได้ และขอบที่ย่ืนจากผนัง ชั้นวางของ ตู้และเคร่ืองมือควรมีน้อยที่สุด ควรออกแบบประตูไม่ให้มีซอกมุมที่เข้าไป
ทําความสะอาดไม่ได้ ดังน้ันจึงไม่ควรใช้ประตูชนิดบานเลื่อน 

 ข้อ ๔๘ ฝ้าเพดานต้องเชื่อมปิดให้สนิท เพ่ือป้องกันสิ่งปนเป้ือนจากช่องว่างเหนือฝ้าเพดาน 

 ข้อ ๔๙ ต้องติดตั้งท่อนําส่ง ท่อลม ท่อปลายเปิดอื่น ๆ โดยไม่ทําให้เกิดซอกมุม ช่องเปิดท่ีปิดไม่สนิท และ
ไม่ใช้วัสดุท่ีมีพ้ืนผิวที่ทําความสะอาดได้ยาก 

 ข้อ ๕๐ ในบริเวณระดับ เอ หรือ บี ที่ใช้สําหรับการผลิตโดยกระบวนการปราศจากเชื้อ ต้องไม่มีอ่างล้างมือ
และท่อนํ้าทิ้ง ส่วนในบริเวณระดับอื่นต้องติดตั้งอุปกรณ์ดักอากาศระหว่างเคร่ืองจักร หรืออ่างล้างมือ และท่อนํ้าทิ้ง 
ในบริเวณสะอาดระดับต่ํากว่า เอ หรือ บี ท่อนํ้าทิ้งที่พ้ืนต้องติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือป้องกันการไหลย้อนกลับ 

 ข้อ ๕๑ ห้องเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายต้องออกแบบให้เป็นแอร์ล็อคที่มีการแยกในแต่ละข้ันตอนของการ
เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เพ่ือให้เครื่องแต่งกายเกิดการปนเป้ือนจากจุลินทรีย์และอนุภาคน้อยที่สุด ต้องมีระบบการ 
ไล่อากาศในห้องออกไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยอากาศที่ผ่านการกรอง 



๑๐ 
 

ห้องเปลี่ยนเคร่ืองแต่งกายในข้ันตอนท้ายสุดต้องมีความสะอาดในสภาวะ “ไม่มีการปฏิบัติงาน” 
เท่ากับบริเวณที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน ในบางกรณีอาจต้องแยกทางเข้าและทางออกของห้องเปล่ียนเครื่องแต่งกาย
ออกจากกัน และอุปกรณ์ล้างมือให้จัดไว้ในห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายข้ันตอนแรกเท่าน้ัน 

 ข้อ ๕๒ ห้ามเปิดประตูแอร์ล็อคสองด้านพร้อมกัน ให้ใช้ระบบอินเตอร์ล็อค (Interlock) หรือระบบเตือนที่
มองเห็น หรือระบบเตือนด้วยเสียง เพ่ือป้องกันการเปิดประตูมากกว่าหน่ึงด้านพร้อมกัน 

 ข้อ ๕๓ อากาศท่ีผ่านการกรองและจ่ายเข้าไปในห้องเพ่ือรักษาระดับความดันห้องให้สูงกว่า ต้องมีทิศทาง 
การไหลของอากาศไปสู่บริเวณโดยรอบที่มีระดับความสะอาดต่ํากว่าในทุกสภาวะที่มีการปฏิบัติงาน และต้องไล่
อากาศในห้องออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้องติดกันที่มีระดับความสะอาดต่างกันต้องมีความดันอากาศ
แตกต่างกัน คือ ๑๐ – ๑๕ ปาสคาล โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีสุด คือ บริเวณสภาวะแวดล้อมโดยรอบที่
สัมผัสกับผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบที่ทําความสะอาดแล้วที่ต้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์  

ข้อแนะนําเก่ียวกับอากาศที่จ่ายเข้าไป และความแตกต่างของความดันอากาศอาจต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนตามความจําเป็นในกรณีของวัตถุบางชนิด เช่น  สารก่อโรค สารที่มีความเป็นพิษสูง สารกัมมันตรังสี 
หรือวัตถุตั้งต้น หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นไวรัสหรือแบคทีเรียที่มีชีวิต อาจจําเป็นต้องมีการดําเนินการเพ่ือกําจัดสิ่ง
ปนเปื้อนของสิ่งอํานวยความสะดวก และบําบัดอากาศซึ่งปล่อยจากบริเวณสะอาด 

 ข้อ ๕๔ ต้องแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการไหลของอากาศไม่ทําให้เกิดความเสี่ยงของการปนเปื้อน เช่น  ต้อง
ระวังเพ่ือให้มั่นใจว่าการไหลของอากาศไม่ทําให้เกิดการกระจายอนุภาคจากแหล่งก่อให้เกิดอนุภาคจากบุคลากร 
การปฏิบัติงาน หรือเครื่องจักรไปยังบริเวณที่มีความเส่ียงต่อผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่า 

 ข้อ ๕๕ ต้องมีระบบแจ้งเตือนการทํางานผิดปกตขิองอากาศที่จ่ายเข้ามา ต้องติดตั้งเคร่ืองวัดความแตกต่าง
ของความดันอากาศระหว่างบริเวณท่ีความแตกต่างของความดันในบริเวณที่มีความสําคัญ รวมถึงต้องบันทึก  
ความแตกต่างของความดนัอย่างสมํ่าเสมอ 
 

 เครื่องมือ 
 ข้อ ๕๖ สายพานลําเลียงต้องไม่ผ่านผนังก้ันระหว่างบริเวณความสะอาดของอากาศระดับ เอ หรือ บี และ
บริเวณผลิตที่มีระดับความสะอาดที่ต่ํากว่า นอกจากสายพานน้ันผ่านการทําให้ปราศจากเชื้ออย่างต่อเน่ือง เช่น  ใน
อุโมงค์ของการทําให้ปราศจากเชื้อ 

 ข้อ ๕๗ ต้องออกแบบและติดตั้งเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่อเชื่อม และระบบบริการให้สามารถทํางาน 
บํารุงรักษาและซ่อมแซมได้จากภายนอกบริเวณสะอาดเท่าท่ีจะทําได้ 

ถ้าต้องการทําให้ปราศจากเชื้อ หากเป็นไปได้ต้องประกอบเข้าด้วยกันให้สมบูรณ์ก่อนนําไปทําให้
ปราศจากเชื้อ 

 ข้อ ๕๘ การบํารุงรักษาเคร่ืองมือภายในบริเวณสะอาด หากไม่สามารถรักษามาตรฐานความสะอาดที่
กําหนดได้ระหว่างทําการบํารุงรักษา ต้องทําความสะอาดบริเวณนั้น ฆ่าเชื้อหรือทําให้ปราศจากเชื้อก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงานต่อไป 



๑๑ 
 

 ข้อ ๕๙ ระบบการผลิตนํ้าและจ่ายนํ้าต้องออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาเพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตนํ้าได้
คุณภาพที่เหมาะสม รวมถึงต้องไม่ใช้งานเกินกว่ากําลังผลิตของระบบที่ออกแบบไว้ 

นํ้าสําหรับการผลิตยาฉีดต้องผลิต จัดเก็บ และจ่ายไปยังจุดที่ใช้โดยต้องป้องกันการเจริญเติบโต
ของจุลินทรีย์ เช่น  ให้มีการไหลเวียนสม่ําเสมอที่อุณหภูมิสูงกว่า ๗๐ องศาเซลเซียส 

 ข้อ ๖๐ เครื่องมือทุกชนิด ได้แก่ เครื่องทําให้ปราศจากเชื้อ ระบบอากาศ และการกรองอากาศ รูระบาย
อากาศและแผ่นกรองก๊าซ ระบบการเตรียมและผลิตนํ้า การจัดเก็บและจ่ายนํ้า ต้องทําการตรวจสอบความถูกต้อง
และมีแผนบํารุงรักษา รวมถึงต้องผ่านการรับรองก่อนนํากลับไปใช้ 
 
สุขลักษณะ  
 ข้อ ๖๑ สุขลักษณะของบริเวณสะอาดเป็นสิ่งท่ีสําคัญ ต้องทําความสะอาดตามกําหนดการที่เขียนไว้ เมื่อมี
การใช้นํ้ายาฆ่าเชื้อต้องมีมากกว่าหน่ึงชนิดหมุนเวียนกันใช้ และมีการตรวจติดตามเป็นประจําเพ่ือให้มั่นใจว่าเชื้อ  
ไม่มีการพัฒนาเป็นสายพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อนํ้ายาฆ่าเชื้อ 

        ข้อ ๖๒ นํ้ายาฆ่าเชื้อและสารทําความสะอาดต้องตรวจติดตามว่าไม่มีการปนเป้ือนจุลินทรีย์ นํ้ายาที่เจือจางแล้ว 
ต้องเก็บในภาชนะบรรจุที่ผ่านการทําความสะอาดและเก็บในเวลาที่กําหนดเท่าน้ัน นอกจากจะผ่านการทําให้
ปราศจากเชื้อ สําหรับนํ้ายาฆ่าเชื้อและสารทําความสะอาดที่ใช้ในบริเวณระดับ เอ และ บี ต้องทําให้ปราศจากเชื้อก่อนใช้ 

 ข้อ ๖๓ การรมควันบริเวณสะอาด อาจมีประโยชน์ในการลดการปนเป้ือนของจุลินทรีย์ในบริเวณซอกมุมที่
เข้าไปทําความสะอาดได้ยาก 
 
กระบวนการ 
 ข้อ ๖๔ ต้องระมัดระวังเพ่ือให้มีการปนเป้ือนน้อยที่สุดระหว่างทุกขั้นตอนของกระบวนการ รวมถึงขั้นตอน
ก่อนที่ทําให้ปราศจากเชื้อ 

 ข้อ ๖๕ ห้ามผลิตหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มาจากจุลินทรีย์ในบริเวณเดียวกับที่ใช้สําหรับกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยาชนิดอื่น แต่ถ้าเป็นวัคซีนของจุลินทรีย์ที่ตายแล้ว หรือสารสกัดจากแบคทีเรียหลังจากการทําให้หมดฤทธ์ิแล้ว
อาจทําการบรรจุในบริเวณเดียวกับผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเช้ือชนิดอื่นได้ 

 ข้อ ๖๖ การตรวจสอบความถูกต้องของการผลิตโดยกระบวนการปราศจากเช้ือ ต้องรวมถึงการทดสอบ
จําลองกระบวนการโดยใช้อาหารเพาะเช้ือหรือมีเดียฟิลล์ การเลือกอาหารเพาะเชื้อต้องเลือกตามรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ และความเฉพาะเจาะจง ความใส ความเข้มข้น และความเหมาะสมในการทําให้ปราศจากเชื้อ 

 ข้อ ๖๗ การทดสอบจําลองกระบวนการต้องทําเลียนแบบให้ใกล้เคียงที่สุดกับการผลิตโดยกระบวนการ
ปราศจากเชื้อที่ทําเป็นประจํา และรวมถึงขั้นตอนการผลิตวิกฤตทุกข้ันตอน ต้องรวมถึงสิ่งที่ทําให้เกิดการขัดจังหวะ
การทํางานระหว่างการผลิตตามปกติ และกรณีแย่ที่สุด 

 ข้อ ๖๘ การตรวจสอบความถูกต้องครั้งแรก ต้องทําการทดสอบจําลองกระบวนการติดต่อกันสามครั้งต่อ
ผลัดการทํางานจนได้ผลเป็นที่พอใจ และทําซ้ําในช่วงเวลาที่กําหนด รวมถึงหลังจากมีการปรับปรุงที่สําคัญของ



๑๒ 
 

ระบบอากาศ เคร่ืองมือ กระบวนการ และจํานวนผลัดการทํางาน ตามปกติการทดสอบจําลองกระบวนการให้ทําซ้ํา
สองครั้งต่อปีต่อผลัดการทํางานและกระบวนการ   

ข้อ ๖๙ จํานวนภาชนะบรรจุที่ใช้สําหรับมีเดียฟิลล์ต้องเพียงพอที่สามารถประเมินผลได้ สําหรับรุ่นการผลิต
ปริมาณน้อยจํานวนภาชนะบรรจุสําหรับมีเดียฟิลล์ต้องใช้อย่างน้อยเท่ากับจํานวนของรุ่นผลิต เป้าหมายต้องไม่พบเชื้อ 
โดยใช้เกณฑ์ดังน้ี 

๖๙.๑ เมื่อบรรจุน้อยกว่า ๕,๐๐๐ หน่วย ต้องไม่พบการปนเป้ือน 

๖๙.๒ เมื่อบรรจุ ๕,๐๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐ หน่วย 
  (๑) พบการปนเป้ือน ๑ หน่วย ต้องสืบสวนหาสาเหตุ รวมถึงพิจารณาทํามีเดียฟิลล์ซ้ํา 

      (๒) พบการปนเป้ือน ๒ หน่วย ต้องพิจารณาสาเหตุเพ่ือทําการตรวจสอบความถูกต้องซ้ํา
หลังสืบสวนหาสาเหตุ 

๖๙.๓ เมื่อบรรจุมากกว่า ๑๐,๐๐๐ หน่วย  
 (๑) พบการปนเป้ือน ๑ หน่วย ต้องสืบสวนหาสาเหตุ 
 (๒) พบการปนเป้ือน ๒ หน่วย ต้องพิจารณาสาเหตุเพ่ือทําการตรวจสอบความถูกต้องซ้ํา

หลังสืบสวนหาสาเหตุ 

 ข้อ ๗๐ การเกิดการปนเปื้อนของเช้ือสาํหรับขนาดการผลิตใด ๆ ในบางช่วงของการตรวจสอบมีเดียฟิลล์ อาจ
แสดงถึงการปนเปื้อนอยู่ในระดับต่ําซึ่งต้องสืบสวนหาสาเหตุ 

การสืบสวนหาสาเหตุของการทํามีเดียฟิลล์ไม่ผ่าน ต้องรวมถึงแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อการประกัน
ความปราศจากเชื้อของรุ่นผลิตตั้งแต่การทํามีเดียฟิลล์ผ่านครั้งล่าสุด 

ข้อ ๗๑ การตรวจสอบความถูกต้องใด ๆ ต้องไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการ 

        ข้อ ๗๒ แหล่งนํ้า เครื่องมือเตรียมนํ้า และนํ้าที่ผ่านการเตรียมต้องตรวจติดตามการปนเป้ือนทางเคมีและ
ชีววิทยาเป็นประจํา และตรวจติดตามเอนโดทอกซิน (Endotoxin) ตามความเหมาะสม และเก็บรักษาผลบันทึก
การตรวจติดตาม รวมถึงการดําเนินการแก้ไข 

 ข้อ ๗๓ กิจกรรมในบริเวณสะอาดต้องมีให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะขณะกําลังผลิตโดยกระบวนการปราศจากเชื้อ 
และการเคล่ือนไหวของผู้ปฏิบัติงานต้องมีการควบคุมและมีแนวทางปฏิบัติ เพ่ือหลีกเลี่ยงการปล่อยอนุภาคและ
จุลินทรีย์เน่ืองจากกิจกรรมที่กระทําอย่างเร่งรีบ  

ข้อ ๗๔ อุณหภูมิและความชื้นในห้องต้องไม่ทําให้รู้สึกอึดอัด เน่ืองจากคุณลักษณะของเสื้อผ้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
สวมใส่ 

 ข้อ ๗๕ วัตถุตั้งต้นต้องมีการปนเป้ือนของจุลินทรีย์น้อยที่สุด ข้อกําหนดของวัตถุตั้งต้นต้องมีการกําหนด
คุณภาพด้านจุลินทรีย์ และชี้บ่งโดยการตรวจติดตาม 

 ข้อ ๗๖ ภาชนะบรรจุและวัตถุในบริเวณสะอาดต้องปลดปล่อยเส้นใยออกมาให้น้อยที่สุด 

 ข้อ ๗๗ ต้องมีมาตรการตามความเหมาะสม เพ่ือลดการปนเป้ือนอนุภาคในผลิตภัณฑ์สุดท้ายให้น้อยท่ีสุด 



๑๓ 
 

 ข้อ ๗๘ ส่วนประกอบ ภาชนะบรรจุ และเครื่องมือหลังจากผ่านกระบวนการทําความสะอาดเสร็จแล้วต้อง
ดําเนินการไม่ให้มีการปนเป้ือนซ้ํา 

 ข้อ ๗๙ ช่วงเวลาระหว่างการล้างกับการทําให้แห้ง และการทําให้ปราศจากเชื้อของส่วนประกอบ ภาชนะบรรจุ 
และเคร่ืองมือ รวมทั้งช่วงเวลาระหว่างการทําให้ปราศจากเชื้อกับการนําไปใช้ต้องให้สั้นที่สุด และต้องกําหนด
ขีดจํากัดของเวลาที่เหมาะสมกับสภาวะการจัดเก็บ 

 ข้อ ๘๐ ระยะเวลาระหว่างเริ่มเตรียมสารละลายกับการทําให้ปราศจากเชื้อ หรือการกรองผ่านแผ่นกรอง
เพ่ือกําจัดเชื้อต้องสั้นที่สุด ต้องกําหนดเวลาการเก็บรักษาที่นานท่ีสุดท่ียอมรับได้สําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด โดย
พิจารณาจากส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ และมีคําแนะนําสําหรับวิธีการเก็บรักษา  ต้องตรวจติดตามเชื้อที่มีอยู่ก่อน
ทําให้ปราศจากเชื้อ และกําหนดขีดจํากัดสําหรับเชื้อท่ีมีอยู่ก่อนเริ่มการทําให้ปราศจากเชื้อซึ่งข้ึนกับประสิทธิภาพ
ของวิธีการทําให้ปราศจากเช้ือที่ใช้  ต้องวิเคราะห์ปริมาณเชื้อที่มีอยู่ในแต่ละรุ่นผลิต ท้ังผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแบบ
ปราศจากเชื้อ และผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ปราศจากเชื้อในขั้นตอนสุดท้าย สําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีทําให้ปราศจากเชื้อใน
ข้ันตอนสุดท้ายที่ทําให้ปราศจากเชื้อแบบเกินจําเป็น (Overkill sterilization) อาจตรวจเชื้อที่มีอยู่ตามช่วงเวลาที่
เหมาะสมเท่าน้ัน สําหรับระบบการปล่อยผ่านโดยพาราเมตริก (Parametric release) การวิเคราะห์ปริมาณเชื้อที่
มีอยู่ต้องทําทุกรุ่นการผลิต และถือว่าเป็นการทดสอบระหว่างกระบวนการ ต้องตรวจติดตามระดับของเอนโดทอกซิน 
(Endotoxin) ตามความเหมาะสม สารละลายทุกชนิดโดยเฉพาะยาฉีดปริมาตรมากต้องกรองผ่านแผ่นกรองเชื้อ 
และหากเป็นไปได้ ให้กรองในตําแหน่งที่ใกล้กับการบรรจุมากท่ีสุด 

 ข้อ ๘๑ ส่วนประกอบ ภาชนะบรรจุ เครื่องมือ และส่ิงอื่นที่ต้องใช้ในบริเวณสะอาดสําหรับกระบวนการ
ปราศจากเชื้อ ต้องทําให้ปราศจากเชื้อและส่งเข้าไปในบริเวณสะอาดโดยผ่านเครื่องทําให้ปราศจากเชื้อแบบมีประตู
สองด้าน ซึ่งฝังอยู่ที่ผนัง หรือโดยวิธีการอื่นที่บรรลุวัตถุประสงค์ในการที่ไม่นําเอาสิ่งปนเป้ือนเข้าไป  ก๊าซที่ไม่ติดไฟ
ที่ผ่านเข้าไปใช้ต้องกรองด้วยแผ่นกรองเชื้อ 

 ข้อ ๘๒ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของประสิทธิผลของวิธีการใหม่ที่จะนํามาใช้ และมีการทวนสอบ    
การตรวจสอบความถูกตอ้งตามระยะเวลาที่กําหนด โดยพิจารณาจากประวัตขิองสมรรถนะ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญของกระบวนการหรือเคร่ืองมือ 
 
การทําให้ปราศจากเช้ือ  
 ข้อ ๘๓ การทําให้ปราศจากเชื้อทุกกระบวนการต้องตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงวิธีการทําให้ปราศจากเชื้อ
ที่นํามาใช้ท่ีไม่ได้ระบุในเภสัชตํารับฉบับปัจจุบันตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือวิธีท่ีใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้
เป็นสารละลายในนํ้าหรือในนํ้ามันเพียงชนิดเดียว (Simple aqueous or oily solution) และถ้าเป็นไปได้ต้อง
เลือกใช้วิธีการทําให้ปราศจากเชื้อด้วยความร้อน 

ในทุกกรณีของกระบวนการทําให้ปราศจากเช้ือต้องเป็นไปตามทะเบียนตํารับยาและใบอนุญาตผลิตยา  

 ข้อ ๘๔ ก่อนนํากระบวนการทําให้ปราศจากเชื้อวิธีใดมาใช้ ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ากระบวนการน้ันมีความเหมาะสม
สําหรับผลิตภัณฑ์ และมีประสิทธิผลในการทําให้ปราศจากเช้ืออย่างทั่วถึงสําหรับสิ่งของแต่ละประเภทตามเง่ือนไข
ที่ต้องการด้วยการวัดค่าทางกายภาพ และการใช้อินดิเคเตอร์ชวีภาพ (Biological indicators) ตามความเหมาะสม 



๑๔ 
 

ความถูกต้องของกระบวนการต้องมีการทวนสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนด อย่างน้อยปีละครั้ง 
และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนที่สําคัญของเคร่ืองมือ รวมถึงต้องมีการบันทึกผลของการตรวจสอบเก็บไว้ 

 ข้อ ๘๕ การทําให้ปราศจากเชื้อที่มีประสิทธิภาพ วัสดุท้ังหมดต้องผ่านการทําให้ปราศจากเชื้อตาม
กระบวนการท่ีกําหนด และต้องออกแบบกระบวนการท่ีแน่ใจว่าสามารถทําให้ปราศจากเชื้อได้ตามท่ีต้องการ 

 ข้อ ๘๖ ต้องกําหนดรูปแบบการจัดเรียงสิ่งของตามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง สําหรับทุกกระบวนการ   
ทําให้ปราศจากเชื้อ 

 ข้อ ๘๗ ควรใช้อินดิเคเตอร์ชีวภาพ (Biological indicators) เป็นวิธีเสริมสําหรับตรวจติดตามการทําให้
ปราศจากเชื้อ โดยต้องเก็บรักษาและใช้ตามคําแนะนําของผู้ผลิตและมีการตรวจสอบคุณภาพด้วยการทําการทดสอบ
ควบคุมทางบวก (Positive control) ถ้ามีการใช้อินดิเคเตอร์ชีวภาพ ต้องระมัดระวังอย่างเข้มงวดไม่ให้มีการ
ปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ของอินดิเคเตอร์ชีวภาพ 

 ข้อ ๘๘ ต้องมีวิธีที่ชัดเจนในการแยกผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านและผ่านการทําให้ปราศจากเชื้อแล้ว ตะกร้า 
ถาด หรือภาชนะอื่นท่ีใช้ใส่ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบต้องติดป้ายให้ชัดเจน ระบุถึงชื่อของผลิตภัณฑ์หรือวัตถุ 
หมายเลขรุ่น และมีการช้ีบอกว่าผ่านหรือยังไม่ผ่านการทําให้ปราศจากเชื้อ 
  การใช้อินดิเคเตอร์ เช่น  แถบสําหรับออโตเคลฟ บอกได้เพียงว่ารุ่นหรือรุ่นย่อยน้ันได้ผ่าน
กระบวนการทําให้ปราศจากเชื้อ แต่ไม่ได้เป็นสิ่งชี้บอกอย่างน่าเชื่อถือว่ารุ่นน้ันปราศจากเชื้อ 

 ข้อ ๘๙ ต้องมีบันทึกการทําให้ปราศจากเชื้อแต่ละครั้ง และผ่านการรับรองซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของวิธีการปฏิบัติ
ในการปล่อยผ่านรุ่นผลิตน้ัน 
 
การทําให้ปราศจากเช้ือด้วยความร้อน  
 ข้อ ๙๐ การทําให้ปราศจากเชื้อด้วยความร้อนแต่ละรอบ ต้องบันทึกบนแผนภาพเวลาและอุณหภูมิที่มี
มาตราส่วนซึง่มีขนาดใหญเ่พียงพอ หรือโดยการใชอ้ปุกรณ์อืน่ท่ีมคีวามเท่ียงตรงและแม่นยําเหมาะสมระหว่างการตรวจสอบ
ความถูกต้อง ต้องมีการหาตําแหน่งการวางอุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่ใช้สําหรับการควบคุมและบันทึก ควรมีการตรวจสอบ
กับอุปกรณ์วัดอุณหภูมิอีกอันที่เป็นอิสระต่อกันที่อยู่ในตําแหน่งเดียวกัน 

 ข้อ ๙๑ ต้องมีการใช้อินดิเคเตอร์เคมีหรือชีวภาพ แต่ต้องไม่เป็นการใช้แทนการวัดทางกายภาพ 

 ข้อ ๙๒ ต้องมีเวลาที่เพียงพอที่สิ่งของทั้งหมดมีอุณหภูมิถึงที่กําหนดก่อนเร่ิมต้นนับเวลาของช่วงการทําให้
ปราศจากเชื้อ โดยต้องหาเวลาน้ีสําหรับสิ่งของแต่ละประเภทที่นําไปผ่านกระบวนการ 

 ข้อ ๙๓ ในระหว่างการทําให้เย็นลงหลังจากผ่านระยะเวลาอุณหภูมิสูงในรอบของการทําให้ปราศจากเชื้อ  
ต้องระวังไม่ให้สิ่งของท่ีปราศจากเชื้อแล้วมีการปนเป้ือนโดยของเหลวหรือก๊าซที่ใช้สําหรับทําให้เย็นซึ่งสัมผัสกับ
ผลิตภัณฑ์ต้องทําให้ปราศจากเชื้อก่อน นอกจากสามารถแสดงให้เห็นว่าภาชนะบรรจุใดที่รั่วจะไม่ผ่านการรับรอง
สําหรับนําไปใช้ 
 
 



๑๕ 
 

ความร้อนช้ืน  
 ข้อ ๙๔ การตรวจติดตามกระบวนการทําให้ปราศจากเช้ือด้วยความร้อนชื้นต้องวัดทั้งอุณหภูมิและความดัน โดย
อุปกรณ์ควบคุมต้องเป็นอิสระจากอุปกรณ์ตรวจติดตามและแผนภาพบันทึก ถ้าใช้ระบบควบคุมและตรวจติดตามอัตโนมัติ
ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือให้แน่ใจว่าได้ตามข้อกําหนดกระบวนการวิกฤต ความผิดพลาดของระบบและรอบ
ของการทําให้ปราศจากเชื้อ ต้องมีบันทึกแสดงไว้ในระบบและผู้ปฏิบัติงานสามารถสังเกตเห็นได้ตลอดช่วงเวลาการ
ทําให้ปราศจากเชื้อ ต้องมีการตรวจสอบค่าท่ีอ่านได้จากตัวชี้บอกอุณหภูมิที่เป็นอิสระเป็นระยะเทียบกับค่าที่บันทึก
ในแผนภาพ สําหรับเคร่ืองทําให้ปราศจากเชื้อท่ีมีท่อระบายนํ้าอยู่ที่ส่วนล่างของตู้ จําเป็นต้องมีการบันทึกอุณหภูมิ
ที่ตําแหน่งน้ีด้วยตลอดชว่งเวลาการทําให้ปราศจากเชื้อ ถ้าในรอบของการทําให้ปราศจากเชื้อมีช่วงเวลาของการทําให้
เป็นสุญญากาศต้องมีการทดสอบการร่ัวของตู้เป็นประจํา 

 ข้อ ๙๕ ถ้าสิ่งของที่ทําให้ปราศจากเช้ือไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุในภาชนะท่ีปิดสนิท ต้องห่อหุ้มด้วยวัตถุที่
ยอมให้อากาศผ่านออกมาได้ และยอมให้ไอนํ้าซึมผ่านเข้าไปได้ และสามารถป้องกันไม่ให้มีการปนเป้ือนหลังจาก
การทําให้ปราศจากเชื้อแล้ว ทุกส่วนของสิ่งของต้องสัมผัสกับนํ้าหรือไอนํ้าที่อุณหภูมิที่กําหนดในเวลาที่กําหนด 

 ข้อ ๙๖ ต้องระวังเพ่ือให้แน่ใจว่าไอนํ้าที่ใช้ในการทําให้ปราศจากเชื้อมีคุณภาพที่เหมาะสม และไม่มี
สารเจือปนในระดับที่ทําให้เกิดการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์หรือเคร่ืองมือ 
 
ความร้อนแห้ง  
 ข้อ ๙๗ กระบวนการทําให้ปราศจากเชื้อด้วยความร้อนแห้งที่ใช้ต้องรวมถึงการหมุนเวียนของอากาศ
ภายในตู้ และมีการรักษาความดันให้สูงกว่าภายนอกเพื่อป้องกันอากาศที่ไม่ปราศจากเชื้อเข้าไปภายใน อากาศที่
เข้าไปภายในตู้ต้องผ่านแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (HEPA filter) 

ถ้าใช้กระบวนการน้ีเพ่ือกําจัดไพโรเจน (Pyrogen) ต้องทําการทดสอบโดยใช้เอนโดทอกซิน 
(Endotoxin) เป็นส่วนหน่ึงของการตรวจสอบความถูกต้องด้วย  
 
การทําให้ปราศจากเช้ือด้วยรังสี  
 ข้อ ๙๘ การทําให้ปราศจากเชื้อด้วยรังสีส่วนมากใช้กับวัตถุและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทนต่อความร้อน ผลิตภัณฑ์ยา
หลายชนิดและวัสดุการบรรจุบางชนิดไวต่อรังสี  ดังน้ัน วิธีน้ีใช้ได้เมื่อมีการทดลองยืนยันว่ารังสีไม่มีผลต่อการสลายตัว
ของผลิตภัณฑ์ การฉายรังสีอัลตราไวโอเลตเป็นวิธีที่ไม่ยอมรับในการทาํให้ปราศจากเชื้อ 

 ข้อ ๙๙ ต้องวัดปริมาณรังสีระหว่างข้ันตอนการทําให้ปราศจากเชื้อ โดยใช้อินดิเคเตอร์(Indicator) วัด
ปริมาณรังสีซึ่งไม่ข้ึนกับอัตราปริมาณรังสีท่ีใช้ แต่เป็นการวัดปริมาณรังสีที่ผลิตภัณฑ์ได้รับ ต้องใช้อุปกรณ์วัด
ปริมาณรังสีติดท่ีภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ในจํานวนท่ีเพียงพอและมีระยะใกล้กันเพียงพอ เพ่ือให้แน่ใจว่ามีอุปกรณ์
วัดปริมาณรังสีอยู่ในเครื่องฉายรังสี อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีที่เป็นพลาสติกต้องใช้ภายในขีดจํากัดเวลาของการสอบเทียบ 
ค่าการดูดกลืนรังสีจากอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี ต้องอ่านภายในระยะเวลาสั้นหลังจากมีการสัมผัสกับรังสี 

 ข้อ ๑๐๐ อาจใช้อินดิเคเตอร์ชีวภาพเป็นวิธีการควบคุมเพ่ิมเติม 



๑๖ 
 

 ข้อ ๑๐๑ วิธีการตรวจสอบความถูกต้อง ต้องพิจารณาถึงผลของความแปรผันในความแน่นของภาชนะหีบห่อ  

 ข้อ ๑๐๒ ต้องมีวิธีการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการปะปนระหว่างวัตถุที่ผ่านการฉายรังสีแล้วกับวัตถุที่ยังไม่ผ่าน
การฉายรังสี โดยอาจใช้แผ่นสีที่ไวต่อรังสี (Radiation-sensitive colour disk) ติดบนแต่ละภาชนะหีบห่อ เพ่ือ
แยกระหว่างภาชนะหีบห่อที่ผ่านการฉายรังสี และท่ียังไม่ผ่านการฉายรังสี 

 ข้อ ๑๐๓ ปริมาณของรังสีทั้งหมดต้องฉายภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
 
การทําให้ปราศจากเช้ือด้วยเอทธิลีนออกไซด์  
 ข้อ ๑๐๔ วิธีน้ีใช้เฉพาะเมื่อไม่สามารถใช้วิธีอื่นได้ ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทําให้
ปราศจากเชื้อด้วยเอทธิลีนออกไซด์ต้องแสดงให้เห็นว่าวิธีน้ีไม่มีผลทําให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย และแสดงสภาวะกับ
เวลาที่ใช้ในการกําจัดก๊าซ เพ่ือลดก๊าซตกค้างและผลผลิตไม่พึงประสงค์จากปฏิกิริยาจนเหลือถึงขีดจํากัดที่ยอมรับได้
สําหรับผลิตภัณฑ์และวัตถุแต่ละประเภท 
 ข้อ ๑๐๕ การสัมผัสโดยตรงระหว่างก๊าซกับเซลล์ของจุลินทรีย์เป็นสิ่งจําเป็น จึงต้องระวังโดยการหลีกเลี่ยง
ไม่ให้จุลินทรีย์ถูกห่อหุ้มอยู่ในวัตถุบางชนิด เช่น  โปรตีนที่เป็นผลึกหรือแห้ง ชนิดและปริมาณของวัสดุการบรรจุมีผลตอ่
กระบวนการอย่างมีนัยสําคัญ 
 ข้อ ๑๐๖ ก่อนวัตถุมีการสัมผัสกับก๊าซ ต้องปรับให้มีความชื้นและอุณหภูมิอยู่ในสมดุลกับค่าท่ีกําหนด    
ในกระบวนการทําให้ปราศจากเชื้อด้วยเอทธิลีนออกไซด์ ต้องพิจารณาผลดีผลเสียของช่วงเวลาที่ใช้ในการปรับ
สมดุลกับข้อกําหนดที่ต้องให้มีช่วงเวลาสั้นที่สุดก่อนการทําให้ปราศจากเชื้อ 

 ข้อ ๑๐๗ แต่ละรอบของการทําให้ปราศจากเช้ือต้องตรวจติดตามด้วยอินดิเคเตอร์ชีวภาพ (Biological 
indicators) ที่เหมาะสม โดยใช้จํานวนชิ้นทดสอบที่พอเหมาะวางกระจายให้ทั่วในสิ่งของท่ีจะทําให้ปราศจากเชื้อ 
ข้อมูลท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของบันทึกการผลิต 

 ข้อ ๑๐๘ ระหว่างกระบวนการทําให้ปราศจากเชื้อแต่ละรอบ ต้องบันทึกเวลาที่ใช้ ความดัน อุณหภูมิ 
ความชื้นภายในตู้ ความเข้มข้นและปริมาณของก๊าซทั้งหมดที่ใช้ ต้องบันทึกความดันและอุณหภูมิตลอดรอบบน
แผนภาพ บันทึกน้ีเป็นส่วนหน่ึงของบันทึกการผลิต 

 ข้อ ๑๐๙ ภายหลังการทําให้ปราศจากเชื้อ สิ่งของน้ันต้องเก็บในสภาวะควบคุมที่มีการระบายอากาศ
เพ่ือให้ก๊าซที่หลงเหลือและผลผลิตไม่พึงประสงค์จากปฏิกิริยาลดลงสู่ระดับที่กําหนด กระบวนการน้ีต้องตรวจสอบ
ความถูกต้อง  
 
การกรองผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สามารถทําให้ปราศจากเช้ือในภาชนะบรรจุสุดท้าย  
 ข้อ ๑๑๐ การใช้วิธีการกรองเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ถ้าหากผลิตภัณฑ์สามารถทําให้ปราศจากเชื้อใน
ภาชนะสุดท้ายได้ การทําให้ปราศจากเชื้อด้วยไอนํ้าเป็นวิธีที่นิยมใชม้ากที่สดุในปัจจุบัน ถ้าผลิตภัณฑ์ไมส่ามารถทาํให้
ปราศจากเชื้อในภาชนะสุดท้ายได้  สารละลายหรือของเหลวสามารถใช้วิธีกรองผ่านแผ่นกรองปราศจากเชื้อที่มี
ขนาดของรู ๐.๒๒ ไมครอนหรือเล็กกว่า หรืออย่างน้อยที่สุดขนาดของรูเท่ากับจุลินทรีย์ที่ค้างอยู่บนแผ่นกรองได้ โดย



๑๗ 
 

กรองใส่ในภาชนะบรรจุที่ผ่านการทําให้ปราศจากเชื้อแล้ว แผ่นกรองดังกล่าวสามารถกําจัดแบคทีเรียและรา
ส่วนมากได้ แต่ไม่สามารถกําจัดไวรัสหรือมัยโคพลาสมา จึงต้องพิจารณาใช้กระบวนการกรองร่วมกับการใช้ความร้อน 

 ข้อ ๑๑๑ วิธีการกรองมีความเสี่ยงมากกว่ากระบวนการทําให้ปราศจากเชื้อวิธีอื่น จึงควรมีการกรองคร้ังที่สอง
ด้วยแผ่นกรองกักเชื้อที่ปราศจากเชื้ออีกครั้งหน่ึงทันทีก่อนบรรจุ การกรองคร้ังสุดท้ายน้ีต้องให้อยู่ใกล้จุดท่ีทําการบรรจุ
มากที่สุด 

 ข้อ ๑๑๒ แผ่นกรองต้องมีคุณลักษณะท่ีปล่อยเส้นใยออกมาน้อยท่ีสุด 

 ข้อ ๑๑๓ ต้องทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่นกรองปราศจากเช้ือก่อนใช้และทันทีหลังจากการ
กรองเสร็จโดยวิธีที่เหมาะสม เช่น  การทดสอบจุดเกิดฟอง (Bubble point test) การทดสอบการแพร่ของอากาศ 
(Diffusion flow test) หรือการทดสอบการรักษาความดัน (Pressure hold test) ระหว่างการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ต้องหาเวลาที่ใช้ในการกรองของสารละลายที่ทราบปริมาตร และหาความแตกต่างของความดันระหว่าง
แผ่นกรองที่ใช้ในการกรอง โดยในการผลิตที่ทําเป็นประจํา ถ้าพบว่าระหว่างการกรองค่าเหล่าน้ีแตกต่างจากที่
กําหนดอย่างมีนัยสําคัญ ต้องบันทึกและสืบสวนหาสาเหตุ ผลของการตรวจสอบต้องรวมไว้ในบันทึกการผลิต  
ความสมบูรณ์ของแผ่นกรองก๊าซและรูระบายอากาศที่จุดวิกฤตต้องตรวจสอบยืนยันหลังจากการใช้ สําหรับแผ่น
กรองอื่นควรตรวจสอบยืนยันในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 ข้อ ๑๑๔ ต้องไม่ใช้แผ่นกรองเดียวกันทําการกรองนานกว่าหนึ่งวันทํางาน นอกจากมีการตรวจสอบความถูกต้อง 

 ข้อ ๑๑๕ แผ่นกรองต้องไมม่ีผลต่อผลิตภัณฑ์ โดยการกรองส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ออกไป หรือปล่อย
สารบางอย่างเข้ามาในผลิตภัณฑ์ 
 
ข้ันตอนสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเช้ือ  
 ข้อ ๑๑๖ ผลิตภัณฑ์บรรจุในไวแอลที่จะทําให้แห้งแบบเยือกแข็งท่ีปิดจุกยางยังไม่สมบูรณ์ ต้องเก็บอยู่
ภายใต้สภาวะระดับ เอ ตลอดเวลา จนกระท่ังจุกยางถูกปิดสนิท 

 ข้อ ๑๑๗ ต้องปิดภาชนะบรรจุโดยวิธีที่ตรวจสอบความถูกตอ้งแล้วอย่างเหมาะสม ภาชนะบรรจุที่ปิด  โดย
การหลอม เช่น  แอมพูลแก้วหรือพลาสติก ต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกภาชนะบรรจุ ภาชนะบรรจุชนิดอื่นต้อง
ตรวจสอบความสมบูรณ์ตามวิธีการที่เหมาะสมจากตัวอย่างที่เก็บมา 

 ข้อ ๑๑๘ ระบบภาชนะบรรจุและการปิดผนึกสําหรับไวแอลท่ีบรรจุโดยกระบวนการปราศจากเชื้อยังไม่สมบูรณ์
จนกว่าทําการปิดผนึกฝาอะลูมิเนียม และต้องทําทันทีหลังปิดจุกยาง 

 ข้อ ๑๑๙ เคร่ืองมือที่ใช้ปิดผนึกฝาอะลูมิเนียมของไวแอล สามารถก่อให้เกิดอนุภาคเป็นจํานวนมาก จึง
ควรตั้งแยกต่างหากพร้อมติดตั้งเคร่ืองดูดอากาศอย่างเพียงพอ 

 ข้อ ๑๒๐ การปิดผนึกฝาอะลูมิเนียมของไวแอล สามารถดําเนินการโดยกระบวนการปราศจากเชื้อโดยใช้
ฝาอะลูมิเนียมที่ผ่านการทําให้ปราศจากเชื้อ หรือดําเนินการนอกบริเวณปิดจุกยาง โดยมีกระบวนการที่สะอาด  
ต้องป้องกันไวแอลภายใต้ความสะอาดระดับ เอ จนถึงจุดที่ออกจากบริเวณปิดจุกยาง หลังจากนั้นไวแอลที่ปิดจุกยาง
แล้วต้องป้องกันด้วยลมจ่ายที่มีความสะอาดระดับ เอ จนกระทั่งปิดผนึกด้วยฝาอะลูมิเนียม 



๑๘ 
 

 ข้อ ๑๒๑ ไวแอลท่ีไม่มีจุกยางหรือปิดจุกไม่สมบูรณ์ต้องถูกคัดออกก่อนปิดผนึกด้วยฝาอะลูมิเนียม หากมี
กิจกรรมที่จําเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานเข้าไปในบริเวณปิดผนึกฝาอะลูมิเนียม ควรใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือป้องกัน
การสัมผัสโดยตรงกับไวแอล และลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ให้น้อยที่สุด 

 ข้อ ๑๒๒ ระบบเรสทริกเทดแอกเซสแบริเออร์ (Restricted access barriers system) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการ
ผลิตสมัยใหม่ และไอโซเลเตอร์ (Isolator) อาจมีประโยชน์ในการให้ความมั่นใจต่อสภาวะที่ต้องการ และลดการที่
จะต้องมีผู้ปฏิบัติงานเข้าไปในบริเวณปิดผนึกด้วยฝาอะลูมิเนียม 

 ข้อ ๑๒๓ การปิดผนึกเพ่ือให้ภายในภาชนะบรรจุเป็นสุญญากาศ ต้องทดสอบการรักษาสภาพสุญญากาศ
ตามระยะเวลาที่เหมาะสมที่กําหนดไว้ 

 ข้อ ๑๒๔ ภาชนะท่ีบรรจุยาฉีดทุกภาชนะต้องตรวจสอบดูสิ่งปนเป้ือนหรือข้อบกพร่องอื่น ถ้าการตรวจสอบ
ทําโดยการดูด้วยสายตาต้องทําภายใต้แสงสว่างและฉากหลังที่ควบคุมสภาวะอย่างเหมาะสม ระหว่างการตรวจสอบ
ต้องหยุดพักสายตาเป็นระยะ ผู้ปฏิบัติงานนี้ต้องผ่านการตรวจสายตาเป็นประจํา ถ้าผู้ปฏิบัติงานสวมแว่นตาต้อง
ตรวจสายตาพร้อมแว่นตา ถ้าใช้วิธีอื่นในการตรวจสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการน้ัน และต้อง
ตรวจสมรรถนะของเคร่ืองมือเป็นระยะ และบันทึกผลการตรวจสอบ 
 
การควบคุมคุณภาพ  
 ข้อ ๑๒๕ การทดสอบความปราศจากเชื้อในผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปเป็นมาตรการลําดับสุดท้ายของการควบคุม
เพ่ือการประกันความปราศจากเชื้อ การทดสอบสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง 
 ข้อ ๑๒๖ ในกรณีที่อนุมัติให้ใช้การปล่อยผ่านแบบพาราเมตริก (Parametric release) ต้องเน้นเป็นพิเศษ   
ในการตรวจสอบความถูกต้อง และการตรวจติดตามกระบวนการผลิตทั้งหมด 
 ข้อ ๑๒๗ ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบความปราศจากเชื้อต้องเป็นตัวแทนของทั้งรุ่น โดยเฉพาะต้องรวมถึง
ตัวอย่างจากส่วนของรุ่นผลิตที่พิจารณาแล้วว่ามีความเส่ียงในการปนเป้ือนมากที่สุด เช่น  

๑๒๗.๑ ผลิตภัณฑ์ท่ีทําการบรรจุโดยกระบวนการปราศจากเชื้อ ต้องเก็บตัวอย่างของภาชนะ
ที่บรรจุในตอนเริ่มต้นและตอนสุดท้ายของรุ่น และภายหลังจากมีเหตุการณ์ที่มีการขัดจังหวะการทํางานที่มี
นัยสําคัญ 

๑๒๗.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ปราศจากเช้ือด้วยความร้อนในภาชนะสุดท้าย ต้องเก็บตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์จากส่วนที่วางไว้บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําที่สุดในตู้ 



๑ 
 

ภาคผนวก ๒ 
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุสําหรับใช้ในมนุษย์ 

 
ขอบเขต 
 กรรมวิธีที่ใช้ในการผลิตสารชีววัตถุออกฤทธ์ิหรือผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเป็นปัจจัยวิกฤตในการกําหนด 
การควบคุมทางกฎหมายที่เหมาะสม สารออกฤทธ์ิและผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุจึงนิยามอย่างกว้างโดยการอ้างอิง
กับกรรมวิธีการผลิต ภาคผนวกน้ีกําหนดหลักเกณฑ์ของสารออกฤทธ์ิและผลิตภัณฑ์ยาที่จัดเป็นชีววัตถุไว้อย่าง
รอบด้าน  
 ภาคผนวกน้ีแบ่งเน้ือหาออกเป็นสองบทหลัก ดังน้ี 
 บทที่ ๑ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมสําหรับการผลิตสารชีววัตถุออกฤทธ์ิและผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ 
โดยควบคุมต้ังแต่การผลิตรุ่นพันธ์ุเช้ือและแหล่งเซลล์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง หรือการผลิตจากวัตถุต้ังต้นจนเสร็จ
สิ้นกระบวนการ ตลอดจนถึงวิธีการทดสอบ  
 บทที่ ๒ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์สําหรับสารชีววัตถุออกฤทธ์ิและผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุบางประเภท  
 ภาคผนวกน้ี ตลอดจนภาคผนวกอ่ืนที่เก่ียวข้องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับน้ีจะไปเสริมกับ
หลักเกณฑ์อ่ืนที่อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ภาคผนวกน้ีครอบคลุม ๒ หัวข้อหลัก ดังน้ี 

 ๑) ขั้นตอนการผลิตสารชีววัตถุออกฤทธิ์ ในขั้นตอนการผลิตก่อนเข้าสู่กระบวนการทําให้ปราศจากเช้ือ 
ซึ่งหลักเกณฑ์หลักจะอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ส่วนที่ ๒ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
หลักเกณฑ์สําหรับขั้นตอนกระบวนการผลิตต่อมาจนได้ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ ระบุอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการผลิตยา ส่วนที่ ๑ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุบางประเภท (เช่น ผลิตภัณฑ์ยา
เพ่ือการบําบัดรักษาข้ันสูง (Advanced Therapy Medicinal Products: ATMP) ที่ได้จากการใช้เซลล์
เพาะเลี้ยง) ต้องดําเนินการด้วยกระบวนการที่ปลอดเช้ือในทุกขั้นตอนการผลิต 

 ๒) ชนิดของผลิตภัณฑ์ ภาคผนวกน้ีกําหนดหลักเกณฑ์ที่ครอบคลุมอย่างรอบด้านของการผลิตชีววัตถุ
ทั้งสารออกฤทธ์ิและผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ 

 ทั้งสองหัวข้อหลักที่กล่าวมาแสดงอยู่ในตารางที่ ๑ ซึ่งข้อมูลที่นําเสนอในตารางน้ีเป็นการนําเสนอใน
ระดับหน่ึงเท่าน้ัน มิได้หมายความว่าจะสามารถครอบคลุมได้อย่างละเอียดแม่นยํา และต้องทําความเข้าใจด้วยว่า
ไม่เพียงแต่ระดับความเข้มงวดของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาจะเพ่ิมมากข้ึนในรายละเอียดต้ังแต่
ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนต่อมาในการผลิตสารชีววัตถุออกฤทธ์ิ แต่ยังต้องปฏิบัติตามหลักการของ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาตามประกาศฉบับน้ีอย่างเคร่งครัดเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับตารางอ่ืนที่
เก่ียวข้องดังแสดงไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ส่วนที่ ๒ ในขณะที่ขั้นตอนการผลิตระยะเริ่มต้น
ของกระบวนการที่ครอบคลุมไว้ในภาคผนวกน้ีมิได้หมายความว่าขั้นตอนเหล่าน้ีต้องอยู่ภายใต้การตรวจประเมิน
เป็นประจําโดยเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ยาปฏิชีวนะไม่จัดอยู่ในกลุ่มยาชีววัตถุ 
อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีขั้นตอนการผลิตที่เก่ียวข้องกับสารชีววัตถุ สามารถนําข้อกําหนดในภาคผนวกนี้มาใช้ได้ 
หลักเกณฑ์การผลิตผลิตภัณฑ์ยาที่เตรียมจากเลือดหรือพลาสมาของมนุษย์ที่มีการแยกส่วนประกอบระบุไว้ใน



๒ 
 

ภาคผนวก ๑๓ และสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชสมุนไพรที่ไม่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรมระบุอยู่ใน
ภาคผนวก ๖  
 ในบางกรณี อาจนํากฎหมายอ่ืนมาใช้กํากับดูแลวัตถุต้ังต้นสําหรับการผลิตชีววัตถุในกลุ่มต่อไปน้ี 

 ๑)  เน้ือเย่ือหรือเซลล์ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม (เช่น ยา) การบริจาค การจัดหา 
และการตรวจสอบคุณภาพของเน้ือเย่ือและเซลล์อาจควบคุมด้วยกฎหมายภายในประเทศ 

 ๒)  เลือดและส่วนประกอบของเลือดที่ใช้เป็นวัตถุต้ังต้นของผลิตภัณฑ์เพ่ือการรักษาโรคบางชนิดด้วย
เทคโนโลยีทันสมัย กฎหมายที่มีในประเทศอาจวางข้อกําหนดทางเทคนิคสําหรับการคัดเลือกผู้บริจาค และ
เจาะเก็บและการตรวจสอบคุณภาพของเลือด และส่วนประกอบของเลือด  

 ๓)  การผลิตและการควบคุมสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมจําเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดเฉพาะ
ภายในประเทศ ต้องกําหนดการกักกัน และคงรักษาไว้ให้อยู่ในสถานที่ที่ใช้จัดการกับจุลชีพดัดแปลงพันธุกรรม  
ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของกฎหมายภายในประเทศเพ่ือกําหนด และรักษาระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ
ที่เหมาะสม รวมทั้งมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนข้าม ทั้งน้ี ต้องไม่ขัดแย้งกับข้อกําหนดตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการผลิตยา ตามประกาศน้ี 

 
 



๓ 
 

ตาราง ๑  หลกัเกณฑ์ที่ใช้กับกิจกรรมการผลิตที่อยู่ภายในขอบเขตของภาคผนวก ๒ 
 

 

ชนิดและแหลง่ที่มา
ของวัตถุ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบันี้ ในขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ ที่แสดง
ด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*)  

๑. แหล่งท่ีมาจากสัตว์
หรือพืช (ท่ีไม่มีการ
ดัดแปลงทางพันธุกรรม) 

เฮพาริน อินซูลิน เอ็นไซม์ 
โปรตีน สารสกัด สารก่อ
ภูมิแพ้ ผลิตภัณฑ์ เ พ่ือ
การบําบัดรักษาข้ันสูง 
อิมมูโนเซรา 

* กระบวนการเก็บ
รวบรวมพืช อวยัวะ 
เนื้อเยื่อ และส่วนท่ีเปน็
ของเหลว 

* การตัดแต่ง การผสม 
และ/หรือกระบวนการ
ในช่วงเร่ิมต้นของการ
ผลิต 

* การแยก และการทําให้
บริสุทธิ์ 

* การต้ังสูตรตํารับ และ
การบรรจุ 

๒. ไวรัสหรือแบคทีเรีย / 
การหมกั / การเพาะเลีย้ง
เซลล ์

วัคซีนจากไวรัส หรือ
แบคทีเรีย เอ็นไซม์ 
โปรตีน  

* การสร้าง และการรักษา
ธนาคารเซลล์แม่บท 
(MCB), ธนาคารเซลลท่ี์ใช้
งาน (WCB), รุ่นพันธุเ์ชื้อ
ไวรัสแม่บท (MVS), รุ่น
พันธุ์เชื้อท่ีใช้งาน (WSL) 

* การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ และ/หรือการ
หมัก 

* การทําให้เชื้อหมดฤทธิ์ 
หากเกีย่วข้อง การแยก
และการทําให้บริสุทธิ์ 

*การต้ังสูตรตํารับ และ
การบรรจุ 

๓. การหมัก / การ
เพาะเลี้ยงเซลล์ด้วย
เทคโนโลยีชวีภาพ 

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากวิธี   
รีคอมบิแนนท์ โมโน
โคลนอล แอนติบอดี 
สารก่อภูมิแพ้ วัคซีน ยนี
บําบัด (เวคเตอร์แบบ
เชื้อไวรัสและท่ีไม่ใชเ่ชือ้
ไวรัส, พลาสมิด) 

*การสร้างและการรักษา
ธนาคารเซลล์แม่บท 
(MCB), ธนาคารเซลลท่ี์ใช้
งาน (WCB), รุ่นพันธุเ์ชื้อ
ไวรัสแม่บท (MSL), รุ่น
พันธุ์เชื้อท่ีใช้งาน (WSL) 

*การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ 
และ/หรือการหมัก 

*การแยกและการทําให้
บริสุทธิ์ และการดัดแปลง 

*การต้ังสูตรตํารับ และ
การบรรจุ 

๔. แหล่งท่ีมาจากสัตว์
ดัดแปลงพันธุกรรม 

โปรตีนท่ีได้จากวิธี       
รีคอมบิแนนท์ 
ผลิตภัณฑ์ยาเพ่ือการ
บําบัดรักษาขั้นสูง    
(ATMPs) 

*ธนาคารสารดัดแปลง
พันธุกรรมแม่บท และที่ใช้
งาน  

*การเก็บรวบรวม การ
ตัดแต่ง การผสม และ/
หรือกระบวนการ
ในช่วงเร่ิมต้นของการ
ผลิต 

*การแยกและการทําให้
บริสุทธิ์ และการดัดแปลง 

*การต้ังสูตรตํารับ และ
การบรรจุ 

๕. แหล่งท่ีมาจากพืช
ดัดแปลงพันธุกรรม 

โปรตีนท่ีได้จากวิธี       
รีคอมบิแนนท์ วัคซีน 
สารก่อภูมิแพ้   

*ธนาคารสารดัดแปลง
พันธุกรรมแม่บท และที่ใช้
งาน 

การเจริญเติบโต และ
การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

*การสกัดคร้ังแรก การ
แยกและการทําให้บริสุทธิ์ 
และการดัดแปลง 

*การต้ังสูตรตํารับ และ
การบรรจุ 

๖. แหล่งท่ีมาจากมนุษย์ เอ็นไซม์ ฮอร์โมนท่ีได้
จากปัสสาวะ  

*การเก็บรวบรวมสว่นท่ี
เป็นของเหลว 

*การผสม และ/หรือ 
กระบวนการในช่วง
เร่ิมต้นของการผลิต 

*การแยก และการทําให้
บริสุทธิ์ 

*การต้ังสูตรตํารับ และ
การบรรจุ 

 
 
 
 
 
 
7. แหล่งท่ีมาจากมนุษย์ 
หรือ สัตว ์

ยีนบําบัด: เซลล์
ดัดแปลงพันธุกรรม  

การบริจาค การจัดหา 
และการตรวจสอบ
คุณภาพของเนื้อเยื่อ หรือ
เซลล์ท่ีใช้ต้ังต้นสําหรับ
การผลิต 

*การผลิตพาหะ และ
การทําให้เซลล์บริสุทธิ์ 
และการผ่าน
กระบวนการ  

*การดัดแปลงพันธุกรรม
ของเซลล์ภายนอกร่างกาย 
การจัดทําธนาคารเซลล์
แม่บท (MCB), ธนาคาร
เซลล์ท่ีใช้งาน (WCB) 
หรือรุ่นเซลล์ปฐมภูม ิ

*การต้ังสูตรตํารับ และ
การบรรจุ 

การบําบัดด้วยเซลล์
ร่างกาย 

การบริจาค การจัดหา 
และการตรวจสอบ
คุณภาพของเนื้อเยื่อ หรือ
เซลล์ท่ีใช้ต้ังต้นสําหรับ
การผลิต 

*การจัดทําธนาคาร
เซลล์แม่บท (MCB), 
ธนาคารเซลล์ท่ีใช้งาน 
(WCB) หรือรุ่นผลิต
ของเซลล์ปฐมภูมิ หรือ
การรวมเซลล์ 

*การแยกเซลล์ การทํา
ให้เซลล์เพาะเลีย้ง
บริสุทธิ์ การรวมกับ
ส่วนประกอบท่ีไม่ใช่
เซลล ์

*การต้ังสูตรตํารับ การ
ผสมรวมผลิตภัณฑ์ และ
การบรรจุ 

ผลิตภัณฑ์วิศวกรรม
เนื้อเยื่อ 

การบริจาค การจัดหา 
และการตรวจสอบ
คุณภาพของเนื้อเยื่อ หรือ
เซลล์ท่ีใช้ต้ังต้นสําหรับ
การผลิต 

*กระบวนการผลิต
ในช่วงต้น การแยกและ
การทําให้บริสุทธิ์ การ
จัดทําธนาคารเซลล์
แม่บท (MCB), 
ธนาคารเซลล์ท่ีใช้งาน 
(WCB)  หรือรุ่นการ
ผลิตของเซลล์ปฐมภูมิ 
หรือการรวมเซลล์ 

*การแยกเซลล์ การทํา
ให้เซลลเ์พาะเลีย้งบริสทุธิ์ 
การรวมกบัสว่นประกอบ
ท่ีไม่ใช่เซลล ์

*การต้ังสูตรตํารับ การ
ผสมรวมผลิตภัณฑ์ และ
การบรรจุ  



๔ 
 

หลักการ 
 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเก่ียวข้องกับข้อพิจารณาเฉพาะเจาะจงท่ีเกิดจากธรรมชาติของผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิต ดังน้ัน วิธีการที่ผลิต การควบคุม และบริหารผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุจําเป็นต้องมีข้อควรระวัง
เป็นพิเศษบางประการ 
 ผลิตภัณฑ์ยาทั่วไปแบบด้ังเดิมซึ่งผลิตด้วยเทคนิคทางเคมีและฟิสิกส์มีความสมํ่าเสมอสูง ในขณะที่  
การผลิตสารออกฤทธ์ิและผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเก่ียวข้องกับกระบวนการและวัตถุทางชีวภาพ เช่น การ
เพาะเลี้ยงเซลล์ หรือการสกัดสารจากสิ่งมีชีวิต กระบวนการทางชีวภาพเหล่าน้ีอาจแสดงความแปรปรวนตาม
ธรรมชาติ ทําให้ขอบเขตและธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความแปรปรวนด้วย ด้วยเหตุน้ี การประเมินความเสี่ยง
ด้านคุณภาพจึงมีความสําคัญย่ิงสําหรับวัตถุประเภทนี้ และให้นํามาใช้พัฒนากลยุทธ์การควบคุมผลิตภัณฑ์ใน
ทุกขั้นตอนการผลิตเพ่ือลดความแปรปรวนให้เหลือน้อย และลดโอกาสเกิดการปนเป้ือนและการปนเป้ือนข้าม 
 เน่ืองจากวัตถุและสภาวะของกระบวนการท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยงถูกออกแบบให้มีสภาวะที่เหมาะสมกับ
การเจริญเติบโตของเซลล์และจุลินทรีย์ที่มีความเฉพาะเจาะจง จึงเปิดโอกาสให้มีการปนเป้ือนจากจุลินทรีย์
ที่มาจากภายนอกได้ นอกจากน้ี  ผลิตภัณฑ์หลายชนิดอาจมีข้อจํากัดในความทนต่อเทคนิคต่าง ๆ ของการทําให้
บริสุทธ์ิ โดยเฉพาะเทคนิคที่ออกแบบมาเพ่ือทําให้ไวรัสปนเป้ือนจากภายนอกหมดฤทธ์หรือขจัดไวรัสน้ัน ทั้งน้ี 
การออกแบบกระบวนการผลิต เครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวก ระบบสนับสนุนการผลิต สภาวะของการเตรียม
และการเติมบัฟเฟอร์ และนํ้ายา การสุ่มตัวอย่าง และการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน จัดเป็นข้อพิจารณาสําคัญเพ่ือ
ลดการเกิดเหตุการณ์ปนเป้ือนดังกล่าวให้เหลือน้อย 
 ข้อกําหนดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ (เช่น ข้อกําหนดตามหัวข้อในตํารายา ตามทะเบียนตํารับยา และตาม
เอกสารประกอบการอนุญาตนําเข้าหรือผลิตยาเพ่ือการทดลองทางคลินิก) จะเป็นตัวบ่งช้ีว่าสารออกฤทธ์ิและ
วัตถุที่ใช้ต้องมีการกําหนดระดับของเช้ือจุลินทรีย์ที่มีอยู่หรือไม่ หรือจําเป็นต้องทําให้ปราศจากเช้ือหรือไม่ และ
ต้องทําในขั้นตอนใดของกระบวนการผลิตสารชีววัตถุที่ไม่สามารถทําให้ปราศจากเช้ือได้ด้วยความร้อน (น่ันคือ 
ต้องใช้การกรองปราศจากเช้ือ) กระบวนการต้องกระทําภายใต้เทคนิคปลอดเช้ือเพ่ือลดสารปนเป้ือนให้เหลือน้อย  
การควบคุมและตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมในการผลิตอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดในบริเวณผลิต
และระบบการทําให้ปราศจากเช้ือร่วมกับการใช้ระบบปิด สามารถลดความเส่ียงของการปนเปื้อน และการ
ปนเป้ือนข้ามที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้ังใจได้  
 การควบคุมคุณภาพซึ่งปกติใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางชีวภาพมักจะมีความแปรปรวนในวิธีการ
มากกว่าการตรวจหาคุณภาพด้วยวิธีทางเคมี-ฟิสิกส์ ดังน้ัน กระบวนการผลิตที่มีความแน่นอนสม่ําเสมอ 
(Robust) ถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญย่ิง อีกทั้งการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตมีความสําคัญอย่างย่ิง
ในกระบวนการผลิตสารชีววัตถุออกฤทธ์ิและผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ 
 ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุที่มีองค์ประกอบของเน้ือเย่ือหรือเซลล์ที่ได้จากมนุษย์ เช่น ผลิตภัณฑ์เพ่ือการ
บําบัดรักษาขั้นสูง ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดภายในประเทศสําหรับขั้นตอนการบริจาค การจัดหา และการ
ตรวจสอบคุณภาพ  การเก็บรวบรวม และตรวจสอบผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีต้องดําเนินการตามมาตรฐานระบบ
คุณภาพที่เหมาะสม และตามข้อกําหนดภายในประเทศ นอกจากน้ี ต้องนําข้อกําหนดภายในประเทศเกี่ยวกับ
การตรวจสอบกลับมาใช้เริ่มจากผู้บริจาค (ในขณะที่ต้องรักษาความลับของผู้บริจาค) ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
ของหน่วยงานบริการเน้ือเย่ือ และต่อเน่ืองภายใต้กฎหมายยาจนถึงสถาบันที่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ัน  
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 สารออกฤทธ์ิและผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุต้องเป็นไปตามคําแนะนําภายในประเทศในการลดความเสี่ยง
ของการถ่ายทอดสารที่ทําให้เกิดโรคสมองอักเสบแบบสปองจิฟอร์มจากสัตว์โดยผ่านทางผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ใน
มนุษย์หรือในสัตว์ 
 
บทท่ี ๑  หลักเกณฑ์ท่ัวไป 
 
บุคลากร 
 ข้อ ๑ บุคลากรทุกคน (รวมทั้งพนักงานทําความสะอาด พนักงานซ่อมบํารุง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุม
คุณภาพ) ที่เข้ามาในบริเวณที่ทําการผลิตและทดสอบต้องได้รับการฝึกอบรม และมีการอบรมซ้ําเป็นระยะ ๆ 
ในเรื่องที่จําเพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและกับงานที่ทํา ซึ่งรวมถึงมาตรการเฉพาะเจาะจงท่ีใช้ในการป้องกัน
ผลิตภัณฑ์ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม 
 ข้อ ๒ ต้องพิจารณาสถานะสุขภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ กรณี
จําเป็น ต้องฉีดวัคซีนจําเพาะที่เหมาะสม และตรวจสุขภาพเป็นประจําให้กับบุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานใน
ฝ่ายผลิต ฝ่ายซ่อมบํารุง ฝ่ายทดสอบ และฝ่ายดูแลและตรวจสอบสัตว์ทดลอง   
 ข้อ ๓ การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของบุคลากรที่อาจส่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ต้องถูกแยกออกจากการปฏิบัติงานในพ้ืนที่การผลิต และให้เก็บรักษาบันทึกข้อมูลสุขภาพอย่าง
เหมาะสม การผลิตวัคซีนบีซีจี (BCG vaccine) และผลิตภัณฑ์ทูเบอร์คูลิน (Tuberculin) ต้องจํากัดให้เฉพาะ
บุคลากรที่ได้รับการตรวจติดตามสุขภาพอย่างระมัดระวัง โดยตรวจสอบสภาวะภูมิคุ้มกันหรือเอ็กซเรย์ทรวงอก
เป็นประจํา การตรวจสุขภาพของพนักงานต้องพิจารณาไปพร้อมกับความเสี่ยงในการทํางาน กรณีที่ต้องทํางาน
กับสิ่งมีชีวิตที่อันตราย ต้องได้รับคําแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย์ 
 ข้อ ๔ กรณีที่จําเป็นเพ่ือลดโอกาสในการปนเป้ือนข้าม ต้องจํากัดพ้ืนที่สําหรับการเคลื่อนย้ายบุคลากร 
(ประกอบด้วยบุคลากรฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบํารุง และพนักงานทําความสะอาด) โดยใช้หลักการของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ  โดยทั่วไป บุคลากรที่ทํางานในบริเวณที่สัมผัสโดยตรงกับจุลินทรีย์ที่
มีชีวิต สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม สารพิษ หรือสัตว์ทดลอง ต้องไม่ผ่านเข้าไปยังบริเวณที่ทํางานกับผลิตภัณฑ์อ่ืน 
ผลิตภัณฑ์ชนิดที่เป็นเช้ือตาย หรือสิ่งที่มีชีวิตชนิดอ่ืน ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการผ่านได้ ต้องมีมาตรการ
ควบคุมการปนเป้ือนโดยใช้หลักการของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ  
 
อาคารสถานท่ีและเครื่องมือ 
 ข้อ ๕ ระดับในการควบคุมการปนเป้ือนของอนุภาค และจุลินทรีย์ในพ้ืนที่ผลิตซึ่งเป็นกลยุทธ์หน่ึง     
ในการควบคุม ต้องปรับให้เหมาะสมตามผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิต โดยคํานึงถึงระดับของการปนเป้ือน
ของวัตถุดิบและความเสี่ยงที่มีต่อผลิตภัณฑ์ หากมีข้อบ่งช้ีตามกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านคุณภาพ แผนการตรวจติดตามส่ิงแวดล้อมในการทํางาน นอกเหนือจากที่ระบุใน ภาคผนวก ๑ การผลิตยา
ปราศจากเช้ือ ต้องเสริมด้วยวิธีการตรวจสอบจุลินทรีย์จําเพาะที่มีอยู่ (เช่น จุลินทรีย์ประจําพ้ืนที่ จุลินทรีย์ชนิดที่
ไม่ต้องการอากาศ) กรณีที่มีการระบุโดยกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ 
 ข้อ ๖ ต้องออกแบบสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิตและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และจัด
ประเภทของพ้ืนที่ทํางานทั้งในส่วนกระบวนการทํางานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกันการปนเป้ือนสู่ผลิตภัณฑ์
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จากภายนอก ถึงแม้ว่าการปนเป้ือนในกระบวนการทํางานบางข้ันตอน เช่น การหมัก และการเพาะเลี้ยงเซลล์
อาจมีหลักฐานยืนยันที่บ่งบอกได้ง่าย แต่การป้องกันการปนเปื้อนเป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการมากกว่าการ
ตรวจสอบและกําจัดทิ้งภายหลัง  การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม และโปรแกรมการทดสอบหาเช้ือที่มีอยู่ในวัตถุ
ที่ใช้ในการผลิต เป็นขั้นตอนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิสูจน์ยืนยันถึงสภาวะของการควบคุม ในกรณีที่กระบวนการผลิต
ไม่ใช่กระบวนการแบบปิด ทําให้ผลิตภัณฑ์มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายในห้องได้ เช่น การเติมสารเสริม 
อาหารเลี้ยงเช้ือ สารละลายบัฟเฟอร์ ก๊าซ การดําเนินการในระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์ยาเพ่ือการบําบัดรักษา
ขั้นสูง จึงต้องมีมาตรการตรวจวัดขณะทํางาน ซึ่งรวมถึงมาตรการควบคุมทางด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
ตามหลักการของการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ ทั้งน้ี หลักการของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ
เหล่าน้ีต้องพิจารณาถึงหลักการและข้อกําหนดที่ระบุไว้ในภาคผนวก ๑ การผลิตยาปราศจากเช้ือ ตามหัวข้อที่
เหมาะสม เมื่อทําการเลือกระดับช้ันให้มีความลดหลั่นของสิ่งแวดล้อมในการทํางาน และมาตรการในการ
ควบคุมที่เก่ียวข้อง 
 ข้อ ๗ ต้องแยกสถานท่ีผลิตเป็นการเฉพาะสําหรับจัดการกับเซลล์ที่มีชีวิตที่มีความคงสภาพในสภาวะ
แวดล้อมของสถานท่ีผลิตจนถึงขั้นตอนการทําให้หมดฤทธ์ิ ต้องจัดแยกสถานที่ผลิตไว้เป็นการเฉพาะสําหรับ
สิ่งมีชีวิตที่สามารถก่อโรครุนแรงในมนุษย์  
 ข้อ ๘ การผลิตผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกันอาจทําได้ หากมีข้อพิจารณาหรือมี
มาตรการต่อไปน้ีหรือที่เทียบเท่าที่มีประสิทธิผล ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การควบคุม โดยใช้หลักการของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนข้าม โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับ
ชนิดของผลิตภัณฑ์  
  ๘.๑ ความรู้เก่ียวกับลักษณะสําคัญของเซลล์ จุลินทรีย์ และสารปนเป้ือนที่มาจากภายนอก 
(เช่น การก่อโรคของเช้ือ ความสามารถในการตรวจพบ การคงอยู่ และความไวต่อการถูกทําให้หมดฤทธ์ิ) 
ภายในสิ่งอํานวยความสะดวกเดียวกัน  

  ๘.๒ กรณีที่ลักษณะของการผลิตถูกกําหนดโดยรุ่นผลิตขนาดเล็กจํานวนหลายรุ่นที่ผลิตจาก
วัตถุหรือสารต้ังต้นที่แตกต่างกัน (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเซลล์) ให้นําปัจจัยด้านสุขภาพของผู้บริจาค และ/หรือ
ความเสี่ยงจากการสูญเสียผลผลิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ และ/หรือปัจจัยเฉพาะผู้ป่วยมาพิจารณาประกอบ
ระหว่างการพัฒนากลยุทธ์การควบคุมการผลิตเพ่ือให้การยอมรับการทํางานไปพร้อมกันได้  

๘.๓ ต้องป้องกันสิ่งมีชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือสปอร์ไม่ให้เข้าไปยังพ้ืนที่ หรือเคร่ืองมือที่ไม่มี
ความเก่ียวข้อง มาตรการในการควบคุมเพ่ือกําจัดสิ่งมีชีวิตหรือสปอร์ก่อนทําการผลิตผลิตภัณฑ์รายการอ่ืน
ต่อไปต้องคํานึงถึงระบบการควบคุมอากาศ (HVAC) การทําความสะอาด และการขจัดการปนเป้ือนเพ่ือการ
กําจัดเช้ือและสปอร์ต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง  

๘.๔ การตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมที่จําเพาะเจาะจงต่อจุลินทรีย์ที่ทําการผลิตต้องดําเนินการ
ในพ้ืนที่ข้างเคียงทั้งในระหว่างการผลิตและหลังจากการทําความสะอาดและการขจัดการปนเป้ือน ต้องใส่ใจกับ
เครื่องมือที่ใช้บางประเภท (เช่น เครื่องวัดปริมาณอนุภาคในอากาศ) ในพ้ืนที่ที่จัดการกับจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่ 
และ/หรือจุลินทรีย์สร้างสปอร์ 

๘.๕ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และเครื่องมือเสริม (เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบหรือ
ตรวจสอบความถูกต้อง) และสิ่งของที่ใช้แล้วทิ้ง ต้องนําเข้าไปในหรือนําออกจากพ้ืนที่ในลักษณะป้องกันการ
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ปนเป้ือนพ้ืนที่อ่ืน ผลิตภัณฑ์อ่ืน และขั้นตอนอ่ืนของผลิตภัณฑ์ (เช่น การป้องกันผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการฆ่าเช้ือ
หรือทําลายพิษแล้วจากผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านการทําลายเช้ือ) 

๘.๖ การผลิตต่อเน่ืองแบบแยกเวลาผลิต (campaign-based manufacturing) ที่ดําเนินการ
ภายหลังจากวิธีการทําสะอาด และการขจัดการปนเป้ือนที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  

 ข้อ ๙ สําหรับกระบวนการในขั้นตอนการทําสูตรตํารับ การเติม และการบรรจุ  ความจําเป็นที่ต้องจัด
ให้มีพ้ืนที่แยกไว้เป็นการเฉพาะขึ้นอยู่กับข้อพิจารณาที่กล่าวมาข้างต้น ร่วมกับการพิจารณาถึงความจําเป็น
เฉพาะของผลิตภัณฑ์ชีววัตถุน้ัน และลักษณะของผลิตภัณฑ์รายการอ่ืน ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ชีววัตถุที่
ผลิตภายในสถานที่ผลิตเดียวกัน มาตรการควบคุมอ่ืน ๆ ในขั้นตอนที่กล่าวมาอาจรวมถึงความจําเป็นเฉพาะ  
ในเรื่องลําดับขั้นตอนการผลิต ความเร็วในการผสม ระยะเวลา และการควบคุมระดับอุณหภูมิ ขีดจํากัดของ
การสัมผัสต่อแสง และการกักเก็บ ตลอดจนวิธีการทําความสะอาดกรณีเกิดการหกกระจายของเช้ือที่ผลิต 

 ข้อ ๑๐ มาตรการและวิธีปฏิบัติที่จําเป็นสําหรับการกักเก็บ (เช่น ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและ
สิ่งแวดล้อม) ต้องไม่ขัดแย้งกับมาตรการเพ่ือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 

 ข้อ ๑๑ เครื่องมือจัดการอากาศต้องได้รับการออกแบบ ติดต้ัง และบํารุงรักษา เพ่ือลดความเสี่ยงจาก
การปนเป้ือนข้ามให้เหลือน้อยที่สุดในระหว่างพ้ืนที่การผลิตที่แตกต่างกัน และอาจเป็นระบบท่ีจําเพาะเจาะจง
กับพ้ืนที่การผลิต ให้พิจารณาใช้ระบบอากาศแบบไหลเวียนทางเดียวโดยอาศัยหลักการของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านคุณภาพ  

 ข้อ ๑๒ ต้องใช้บริเวณที่มีแรงดันเป็นบวกในขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ปราศจากเช้ือ แต่อาจยอมรับ
สภาพแรงดันที่เป็นลบได้ในบริเวณเฉพาะที่มีการสัมผัสกับเช้ือก่อโรคเพ่ือกักเก็บเช้ือ กรณีที่ใช้บริเวณที่มีแรงดัน
เป็นลบหรือตู้นิรภัยสําหรับกระบวนการที่ปลอดเช้ือของวัตถุที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ (เช่น เช้ือก่อโรค) ต้อง
ล้อมรอบด้วยบริเวณท่ีมีระดับความสะอาดที่เหมาะสมและมีแรงดันเป็นบวก การลดหลั่นของระดับความดัน
ของพ้ืนที่ต้องมีการระบุอย่างชัดเจน และมีการตรวจติดตามอย่างต่อเน่ืองพร้อมการติดต้ังสัญญาณเตือนที่
เหมาะสม 

 ข้อ ๑๓ เครื่องมือที่นํามาใช้จัดการกับจุลินทรีย์ที่มีชีวิตและเซลล์ รวมทั้งเคร่ืองมือที่ใช้สุ่มเก็บตัวอย่าง
ต้องออกแบบเพ่ือป้องกันการปนเป้ือนจากสิ่งมีชีวิต และเซลล์อ่ืนในระหว่างกระบวนการผลิต  

 ข้อ ๑๔ การกักเก็บปฐมภูมิต้องได้รับการออกแบบ และมีการทดสอบเป็นระยะเพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถ
ป้องกันการหลุดรอดของสารชีวภาพเข้าสู่สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ของการทํางาน 

 ข้อ ๑๕ ต้องใช้ระบบ “การทําความสะอาดด้วยระบบอัตโนมัติ (clean in place)” และ “การทําให้
ปราศจากเช้ือด้วยระบบอัตโนมัติ” (steam in place/sterilization  in place) ในทุกที่ที่สามารถทําได้ ลิ้นปิดเปิด
ของถังหมักต้องเป็นชนิดที่สามารถทําให้ปราศจากเช้ือด้วยไอนํ้าได้อย่างสมบูรณ์ 

 ข้อ ๑๖ ตัวกรองอากาศต้องเป็นชนิดที่ไม่ดูดซับนํ้า และต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องตาม
กําหนดอายุการใช้งาน พร้อมกับการตรวจสอบความสมบูรณ์ของชุดกรองในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามหลักการ
ของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ 

 ข้อ ๑๗ ต้องออกแบบระบบการระบายของเสียเพ่ือให้ของเสียที่จะระบายท้ิงถูกทําให้หมดพิษ 
(neutralised) หรือทําลายเช้ือทิ้งได้อย่างมีประสิทธิผล เพ่ือลดความเสี่ยงของการปนเป้ือนข้ามให้เหลือน้อยที่สุด 
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โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือลดความเสี่ยงของการปนเป้ือนต่อ
สิ่งแวดล้อมภายนอกตามความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับลักษณะอันตรายทางชีวภาพของของเสีย  

 ข้อ ๑๘ เน่ืองจากความแปรปรวนของผลิตภัณฑ์ชีววัตถุหรือกระบวนการผลิต อาจต้องวัดหรือช่ัง
นํ้าหนักสารเติมแต่ง หรือสารประกอบบางอย่างที่เก่ียวข้องหรือที่วิกฤตในระหว่างการดําเนินการผลิต ในกรณีน้ี 
อาจจัดเก็บสารเหล่าน้ีไว้ภายในพ้ืนที่การผลิตภายในระยะเวลาหน่ึงตามเกณฑ์ที่กําหนด เช่น เก็บไว้เป็น
ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตของรุ่นผลิต หรือในช่วงการผลิตต่อเน่ืองแบบแยกเวลา วัตถุเหล่าน้ีต้องเก็บรักษา
อย่างเหมาะสม 
 
สัตว์ทดลอง 
 ข้อ ๑๙ การผลิตผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ หรือผลิตวัตถุ/สารชีววัตถุใช้สัตว์ทดลองหลากหลายสายพันธ์ุ 
โดยจําแนกสัตว์ทดลองได้ ๒ ประเภท ตามแหล่งที่มา ดังน้ี  

๑๙.๑ ฝูงสัตว์ที่มีชีวิต เช่น สัตว์ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (ลิง) ซีรั่มที่มี
ภูมิคุ้มกันต่อพิษงู และบาดทะยัก (ม้า แพะ และแกะ) สารก่อภูมิแพ้ (แมว) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
(กระต่าย หนู และหนูแฮมสเตอร์) ผลิตภัณฑ์ดัดแปลงพันธุกรรม (แพะ และวัว)  

๑๙.๒ เน้ือเย่ือของสัตว์ทดลอง หรือเซลล์ที่ได้จากสัตว์เสียชีวิตหลังจากการชันสูตร หรือจาก
หน่วยงานบริการเน้ือเย่ือ เช่น หน่วยฆ่าสัตว์ ตัวอย่างในกลุ่มน้ี เช่น เซลล์ต่างสายพันธ์ุที่มาจากเน้ือเย่ือหรือ
เซลล์ของสัตว์ เซลล์เลี้ยง (feeder cells) ที่ใช้สนับสนุนการเจริญเติบโตของเซลล์สําหรับผลิตภัณฑ์เพ่ือการ
บําบัดรักษาขั้นสูง จากแหล่งของหน่วยฆ่าสัตว์เพ่ือให้ได้เอ็นไซม์ เซลล์จากแกะและสุกรที่ใช้ผลิตสารป้องกัน
การแข็งตัวของเลือดและฮอร์โมน  

นอกจากน้ี สัตว์ทดลองยังอาจนํามาใช้ตรวจสอบคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการตรวจวิเคราะห์แบบทั่วไป 
เช่น การตรวจหาสารก่อไข้ หรือการตรวจวิเคราะห์เฉพาะเจาะจงเพ่ือหาความแรง เช่น การตรวจความแรงของ
วัคซีนป้องกันโรคไอกรน (หนูถีบจักร) การตรวจหาสารก่อไข้ (กระต่าย) การตรวจวัคซีนบีซีจีป้องกันโรควัณโรค 
(หนูตะเภา) 

ข้อ ๒๐ นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของ Transmissible Spongiform Encephalopathy 
(TSE) แล้ว ยังต้องตรวจติดตามสารปนเป้ือนจากภายนอกอ่ืน เช่น โรคสัตว์ที่ติดต่อมนุษย์  โรคที่มีแหล่งกําเนิด
จากสัตว์ ด้วยแผนการตรวจสุขภาพของสัตว์อย่างต่อเน่ืองและต้องบันทึกไว้ โดยต้องได้รับคําแนะนําจาก
ผู้เช่ียวชาญเพ่ือจัดทําแผนการตรวจสุขภาพสัตว์ดังกล่าว ในกรณีเกิดปัญหาด้านสุขภาพขึ้น ต้องสืบสวนถึง
ความเหมาะสมของสัตว์ที่เป็นแหล่งต้ังต้น (source animals) หรือความเหมาะสมของการใช้สัตว์ที่มีปัญหา
สุขภาพต่อไป เช่น เพ่ือทําการผลิต เพ่ือเป็นแหล่งวัตถุดิบสําหรับการผลิต เพ่ือการควบคุมคุณภาพ และเพ่ือ
การทดสอบความปลอดภัย พร้อมกับให้บันทึกการตัดสินใจเป็นเอกสาร  ต้องมีวิธีปฏิบัติงานแบบมองย้อนกลับ
เพ่ือแจ้งข้อมูลในกระบวนการตัดสินใจเก่ียวกับความเหมาะสมของวัตถุทางยา หรือผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ หรือมี
ส่วนประกอบของวัตถุทางยาน้ัน ทั้งน้ี กระบวนการตัดสินใจดังกล่าวรวมถึงการทดสอบซ้ําในตัวอย่างเก็บกันที่
ได้จากการเก็บรวบรวมคราวก่อนจากผู้บริจาคคนเดียวกัน เพ่ือจัดทําเป็นแหล่งบริจาคล่าสุดที่ไม่ติดเช้ือ  ต้อง
บันทึกระยะเวลาที่ถอนการให้ยารักษาสัตว์ที่เป็นแหล่งต้ังต้น และใช้พิจารณากําจัดสัตว์เหล่าน้ันออกจาก
โปรแกรมตามระยะเวลาที่กําหนด 



๙ 
 

ข้อ ๒๑ ต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษเพ่ือการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเช้ือในสัตว์ที่เป็นแหล่งต้ังต้น 
หรือสัตว์ทดลองท่ีบริจาค โดยมีมาตรการท่ีครอบคลุม เช่น การจัดหาแหล่ง สิ่งอํานวยความสะดวก การเลี้ยง
สัตว์ วิธีการเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ วิธีการทดสอบ การควบคุมวัตถุรองนอนของสัตว์และอาหารสัตว์ 
ซึ่งจัดเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากกับสัตว์ปลอดเช้ือก่อโรคที่ต้องผ่านข้อกําหนดตามหัวข้อของตํารายา ต้องระบุ
การจัดสถานที่เลี้ยงสัตว์ และการตรวจติดตามสุขภาพสัตว์ทดลองประเภทอ่ืนด้วย (เช่น ฝูงสัตว์สุขภาพ
แข็งแรง) 

ข้อ ๒๒ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม ต้องเก็บรักษาระบบการตรวจสอบกลับ 
(traceability) ในการผลิตสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมจากสัตว์ที่เป็นแหล่งต้ังต้น   

ข้อ ๒๓ สถานที่เลี้ยงสัตว์ การดูแลและการกักกันสัตว์ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดภายในประเทศ 
สถานที่พักของสัตว์ที่นํามาใช้ในการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุต้องแยกออกจาก
พ้ืนที่ในการผลิตและการควบคุมคุณภาพ 

ข้อ ๒๔ สําหรับสัตว์ทดลองต่างสายพันธ์ุต้องกําหนดเกณฑ์สําคัญ เช่น ข้อมูลอายุ นํ้าหนัก และสถานะ
สุขภาพของสัตว์ ต้องตรวจติดตาม และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  

ข้อ ๒๕ ต้องระบุสัตว์ทดลอง สารชีวภาพ และการทดสอบที่ใช้ในการดําเนินการอย่างเหมาะสม เพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงในการผสมปะปน และเพ่ือควบคุมสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งหมดที่ระบุไว้ 

 
การดําเนินการด้านเอกสาร 
 ข้อ ๒๖ ข้อกําหนดสําหรับวัตถุต้ังต้นชีววัตถุ อาจจําเป็นต้องดําเนินการด้านเอกสารเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
แหล่งที่มา ต้นกําเนิด ห่วงโซ่การกระจาย วิธีการผลิต และการควบคุมที่ใช้ เพ่ือรับประกันระดับการควบคุมที่
เหมาะสม รวมถึงคุณภาพด้านจุลชีววิทยาของวัตถุดิบ  
 ข้อ ๒๗ ผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจจําเป็นต้องมีการระบุอย่างเฉพาะเจาะจงถึงวัตถุที่เป็นองค์ประกอบ
ของรุ่นผลิต โดยเฉพาะเซลล์ร่างกายมนุษย์ในบริบทของผลิตภัณฑ์เพ่ือบําบัดรักษาขั้นสูง ในสถานการณ์ที่มีการ
ใช้เซลล์หรือเน้ือเย่ือของตนเอง และสามารถเข้ากันได้กับเซลล์ของผู้บริจาค ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในลักษณะน้ี
ต้องนับเป็นหน่ึงรุ่นผลิต 
 ข้อ ๒๘ กรณีที่เซลล์หรือเน้ือเย่ือมนุษย์ของผู้บริจาคถูกนํามาใช้ ต้องตรวจสอบกลับอย่างเต็มรูปแบบ
ต้ังแต่วัตถุต้ังต้นและวัตถุดิบที่ใช้ รวมทั้งสารต่าง ๆ ที่สัมผัสกับเซลล์หรือเน้ือเย่ือ ตลอดไปถึงการยืนยันของการ
ได้รับผลิตภัณฑ์ ณ จุดใช้งาน โดยยังคงเก็บรักษาความเป็นส่วนตัวของบุคคล และเก็บรักษาความลับของข้อมูล
ด้านสุขภาพ ต้องเก็บรักษาบันทึกเพ่ือการตรวจสอบกลับไว้เป็นเวลา ๓๐ ปี หลังจากผลิตภัณฑ์หมดอายุลง 
ต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษเพ่ือเก็บรักษาข้อมูลการตรวจสอบกลับของผลิตภัณฑ์กรณีมีการใช้อย่างจําเพาะ เช่น 
เซลล์ที่เข้าคู่กันได้กับเซลล์ของผู้บริจาค (donor matched)  ต้องนําข้อกําหนดภายในประเทศมาใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบของเลือด เมื่อจําเป็นต้องนําสิ่งน้ีมาใช้สนับสนุน หรือเป็นวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิตของผลิตภัณฑ์ยา  สําหรับผลิตภัณฑ์ยาเพ่ือการบําบัดรักษาข้ันสูง ข้อกําหนดการตรวจสอบกลับเก่ียวกับ
เซลล์ที่มาจากมนุษย์และเซลล์ที่ได้จากเลือดต้องเป็นไปตามหลักการที่ระบุในกฎหมายภายในประเทศ การจัดการ
ที่จําเป็นสําหรับการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบกลับและระยะเวลาในการเก็บกันตัวอย่าง ต้องรวมอยู่ใน
สัญญาทางเทคนิคระหว่างแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบ 

 



๑๐ 
 

การดําเนินการผลิต 
 ข้อ ๒๙ เน่ืองจากความแปรปรวนของสารชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ ขั้นตอนในการเพ่ิมความ
แน่นอนสม่ําเสมอของกระบวนการจะช่วยลดระดับความแปรปรวนในกระบวนการผลิต และช่วยเพ่ิม
ความสามารถในการผลิตซ้ําในขั้นตอนต่าง ๆ ของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ได้ เช่น การออกแบบกระบวนการผลิต
ต้องทําการประเมินซ้ําในระหว่างการทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์  
 ข้อ ๓๐ เน่ืองจากสภาวะของการเพาะเล้ียง อาหารเลี้ยงเช้ือ และนํ้ายาต่าง ๆ ถูกออกแบบให้ใช้เพ่ือ
สนับสนุนการเจริญเติบโตของเซลล์ หรือจุลินทรีย์ในสภาวะปกติทั่วไป จึงต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับกลยุทธ์
การควบคุมเพ่ือให้มั่นใจว่ามีขั้นตอนที่แน่นอนสม่ําเสมอเพ่ือป้องกัน หรือลดโอกาสเกิดเช้ือที่มีอยู่และเมตาบอไลท์
และสารพิษที่เก่ียวข้อง  ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพ่ือการบําบัดรักษาข้ันสูงที่ได้จากเซลล์ซึ่งมักมีรุ่นผลิตขนาดเล็ก 
ต้องมีวิธีการปฏิบัติและข้อกําหนดเพ่ือการควบคุมความเสี่ยงของการเกิดการปนเป้ือนข้ามระหว่างการเตรียม
เซลล์เพาะเลี้ยงที่ได้จากผู้บริจาคที่มีสถานะสุขภาพแตกต่างกัน  

 
วัตถุตั้งต้น  
 ข้อ ๓๑ ที่มา แหล่งกําเนิด และความเหมาะสมของวัตถุต้ังต้นและวัตถุดิบชีววัตถุ (เช่น สารป้องกัน  
ในภาวะเยือกแข็ง เซลล์เลี้ยง นํ้ายาที่ใช้ทําปฏิกิริยา อาหารเลี้ยงเช้ือ สารละลายบัฟเฟอร์ ซีรั่ม เอนไซม์ ไซโตไคน์ 
ปัจจัยสําหรับการเจริญเติบโต) ต้องกําหนดอย่างชัดเจน กรณีการทดสอบจําเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน อาจ
อนุญาตให้นําวัตถุต้ังต้นไปใช้ก่อนทราบผลทดสอบต่าง ๆ ได้ ซึ่งต้องตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงจากการใช้
วัตถุต้ังต้นที่คุณสมบัติไม่ผ่านข้อกําหนด และผลกระทบที่อาจเกิดกับรุ่นผลิตอ่ืน โดยให้ประเมินภายใต้หลักการ
ของการบริหารจัดการความเส่ียงด้านคุณภาพ ในกรณีดังกล่าว การปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจะขึ้นกับ
เง่ือนไขของผลการทดสอบต่าง ๆ เหล่าน้ันที่น่าพอใจ การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารต้ังต้นทั้งหมดต้องเป็นไป
ตามข้อกําหนดที่เหมาะสมกับขั้นตอนการผลิต  คําแนะนําเพ่ิมเติมสําหรับผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุอยู่ในหลักเกณฑ์
และวิธีการในการผลิตยา ส่วนที่ ๑ และ ภาคผนวก ๘ การผลิตยานํ้า ครีม และขี้ผึ้ง และคําแนะนําสําหรับสาร
ชีววัตถุออกฤทธ์ิอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ส่วนที่ ๒ ของประกาศฉบับน้ี 
 ข้อ ๓๒ ต้องประเมินความเสี่ยงของการปนเป้ือนต่อวัตถุต้ังต้นในระหว่างการผ่านตามห่วงโซ่อุปทาน 
โดยให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับ TSE สารที่สัมผัสโดยตรงกับเคร่ืองมือการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เช่น อาหารเลี้ยงเช้ือ
ที่ใช้ทดสอบความถูกต้องของกระบวนการบรรจุ และสารหล่อลื่นซึ่งอาจสัมผัสกับผลติภัณฑ์ ต้องนํามาพิจารณา
ประกอบด้วย 
 ข้อ ๓๓ หากกําหนดให้ความเสี่ยงจากการนํามาซึ่งการปนเป้ือน ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อผลิตภัณฑ์
เป็นสิ่งเดียวกันโดยไม่คํานึงถึงขั้นตอนการผลิต ดังน้ัน ต้องจัดทํากลยุทธ์การควบคุมเพ่ือป้องกันผลิตภัณฑ์ และ
เพ่ือป้องกันการเตรียมสารละลาย บัฟเฟอร์ และสารเติมอ่ืน ตามหลักการและคําแนะนําในหัวข้อที่เหมาะสม
ของภาคผนวก ๑ การผลิตยาปราศจากเช้ือ ในประกาศฉบับน้ี การควบคุมต่าง ๆ ที่จําเป็นสําหรับคุณภาพของ
วัตถุดิบ และกระบวนการผลิตที่ปลอดเช้ือโดยเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเซลล์เพาะเล้ียงที่ไม่สามารถ
ทําให้ปราศจากเช้ือในขั้นสุดท้ายได้ และมีความสามารถจํากัดในการกําจัดเช้ือที่เป็นของเสีย ถือว่ามี
ความสําคัญมากย่ิงขึ้น กรณีที่ทะเบียนตํารับยาและเอกสารประกอบการอนุญาตนําเข้าหรือผลิตยาเพ่ือการ
ทดลองทางคลินิกยอมให้มีชนิดและปริมาณเช้ือจุลินทรีย์ในขั้นตอนการผลิตสารออกฤทธ์ิได้ กลยุทธ์การควบคุม
ต้องกล่าวถึงวิธีการที่ทําให้ชนิดและปริมาณของเช้ือที่มีอยู่ยังอยู่ภายในขีดจํากัดที่ระบุไว้  



๑๑ 
 

 ข้อ ๓๔ หากจําเป็นต้องทําให้สารตั้งต้นปราศจากเชื้อ ให้ใช้วิธีทําให้ปราศจากเช้ือด้วยความร้อน แต่
หากจําเป็น อาจใช้วิธีการอ่ืนที่เหมาะสมได้เพ่ือฆ่าเช้ือของสารชีววัตถุ เช่น การฉายรังสี และการกรอง 
 ข้อ ๓๕ การลดปริมาณจุลินทรีย์ที่สัมพันธ์กับการจัดหาเน้ือเย่ือและเซลล์ที่มีชีวิต อาจจําเป็นต้องใช้
มาตรการอ่ืน เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะในช่วงต้นของกระบวนการผลิต ในบางสถานการณ์ การใช้ยาปฏิชีวนะที่
เหมาะสม เช่น เพ่ือบํารุงรักษาพลาสมิดในระบบการสกัด และในการหมัก โดยท่ัวไปควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา
ปฏิชีวนะในมนุษย์ เน่ืองจากโอกาสเกิดเช้ือด้ือยา อีกทั้ง การใช้ยาปฏิชีวนะไม่ใช่กลไกที่มีประสิทธิผลในการ
ควบคุมการปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย์ แม้ควรจะหลีกเลี่ยงวิธีการน้ี แต่หากจําเป็น ก็อาจนําวิธีน้ีมาใช้ได้หากมีความ
เหมาะสมและมีการควบคุมอย่างระมัดระวัง และต้องกําจัดยาปฏิชีวนะออกจากกระบวนการผลิตในขั้นตอน
ตามท่ีระบุไว้ในทะเบียนตํารับยาหรือเอกสารประกอบการอนุญาตนําเข้าหรือผลิตยาเพ่ือการทดลองทางคลินิก 

 ข้อ ๓๖ เน้ือเย่ือและเซลล์ที่มาจากมนุษย์ที่นํามาใช้เป็นวัตถุต้ังต้นสําหรับผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ  
๓๖.๑ ในบางประเทศมีข้อบังคับเก่ียวกับการจัดหา การบริจาค และการทดสอบ ดังน้ัน 

แหล่งที่จัดหาต้องได้รับการอนุมัติที่เหมาะสมจากหน่วยงานที่มีอํานาจควบคุมภายในประเทศ ซึ่งต้องทําการ
ตรวจสอบยืนยันการอนุมัติน้ัน โดยเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการผู้จัดหาวัตถุต้ังต้น   

 ๓๖.๒ กรณีมีการนําเข้าเซลล์หรือเน้ือเย่ือที่มาจากมนุษย์ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยภายในประเทศ กฎหมายภายในประเทศอาจมีข้อกําหนดว่าด้วยการตรวจสอบกลับ
และการรายงานอาการหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง  

๓๖.๓ อาจมีบางกรณีที่กระบวนการใช้เซลล์หรือเน้ือเย่ือที่นํามาใช้เป็นวัตถุต้ังต้นสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุจะดําเนินการที่หน่วยบริการเน้ือเย่ือ เช่น เพ่ือทําให้ได้เซลล์ไลน์ หรือธนาคารเซลล์ ก่อน
จัดทําเป็นธนาคารเซลล์แม่บท 

๓๖.๔ เน้ือเย่ือและเซลล์ต้องได้รับการอนุมัติปล่อยผ่านโดยผู้รับผิดชอบในหน่วยบริการ
เน้ือเย่ือ ก่อนส่งมอบให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งต้องมีการควบคุมวัตถุต้ังต้นของผลิตภัณฑ์ยา หน่วยบริการ
เน้ือเย่ือต้องมีผลการทดสอบเน้ือเย่ือหรือเซลล์ทั้งหมดเพ่ือส่งมอบให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูล
ในการตัดสินใจสําหรับการแบ่งแยกสารและการเก็บรักษา กรณีที่การผลิตต้องเร่ิมต้นก่อนได้รับผลการทดสอบ
จากหน่วยบริการเน้ือเย่ือ โดยที่เน้ือเย่ือและเซลล์อาจถูกส่งให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้การควบคุม เพ่ือ
ป้องกันการปนเปื้อนข้ามกับเน้ือเย่ือหรือเซลล์ที่ได้รับการปล่อยผ่านแล้วจากผู้รับผิดชอบของหน่วยบริการ
เน้ือเย่ือ 

๓๖.๕ การขนส่งเน้ือเย่ือและเซลล์ที่มาจากมนุษย์ไปยังสถานท่ีผลิตต้องถูกควบคุมภายใต้
สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้รับผิดชอบของทุกฝ่าย ทั้งน้ี โรงงานผลิตต้องมีหลักฐานเป็นเอกสารแสดง
การปฏิบัติตามสภาวะการเก็บรักษาและการขนส่งที่กําหนด 

๓๖.๖ ความต่อเน่ืองของข้อกําหนดในการตรวจสอบกลับ เริ่มต้ังแต่หน่วยบริการเน้ือเย่ือ
จนถึงผู้รับแต่ละราย และในทางกลับกันด้วย ซึ่งรวมถึงการเก็บรักษาวัตถุที่มีการสัมผัสกับเซลล์หรือเน้ือเย่ือด้วย 

๓๖.๗ ต้องมีข้อตกลงทางเทคนิคระหว่างผู้รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้ผลิต 
หน่วยงานบริการเน้ือเย่ือ ผู้สนับสนุน ผู้ทรงทะเบียนตํารับยา ซึ่งต้องระบุความรับผิดชอบแต่ละฝ่ายอย่าง
ชัดเจน รวมถึงผู้รับผิดชอบในการปล่อยผ่านเน้ือเย่ือหรือเซลล์ด้วย 

 ข้อ ๓๗ กรณีที่เก่ียวกับยีนบําบัด มีข้อพิจารณา ดังน้ี  



๑๒ 
 

๓๗.๑ สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยพาหะไวรัส วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ คือ ส่วนประกอบ
ที่ได้มาจากพาหะไวรัส เช่น พันธ์ุเช้ือไวรัสแม่บท หรือพลาสมิดที่ส่งผ่านพันธุกรรมสู่เซลล์บรรจุ และธนาคาร
เซลล์แม่บทของเซลล์ไลน์บรรจุ 

๓๗.๒ สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยพลาสมิด พาหะชนิดไม่ใช่ไวรัส และจุลินทรีย์
ดัดแปลงพันธุกรรมที่ไม่ใช่ไวรัสหรือพาหะไวรัส วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ คือ ส่วนประกอบที่นํามาใช้ในการผลิต
เซลล์เพ่ือการผลิต น่ันคือ พลาสมิด โฮสท์แบคทีเรีย (host bacteria) และธนาคารเซลล์แม่บทของเซลล์จาก
จุลินทรีย์สายผสม 

๓๗.๓ สําหรับเซลล์ดัดแปลงพันธุกรรม วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ คือ ส่วนประกอบที่ได้มาจาก
เซลล์ดัดแปลงพันธุกรรม น่ันคือ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพาหะ ผลิตภัณฑ์ยาเตรียมจากเซลล์มนุษย์หรือสัตว์   

๓๗.๔ หลักการของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาตามประกาศนี้นํามาใช้กับระบบ
ธนาคารที่ใช้ในการผลิตพาหะหรือพลาสมิดที่ใช้ในการปลูกถ่ายยีน  

 ข้อ ๓๘ กรณีที่นําเซลล์จากมนุษย์หรือเซลล์จากสัตว์มาใช้ในกระบวนการผลิตในฐานะที่เป็นเซลล์ร่วมเลี้ยง 
ต้องมีการควบคุมอย่างเหมาะสมในเรื่องการจัดหา การทดสอบ การขนส่ง และการเก็บรักษา ซึ่งรวมถึงการ
ควบคุมเซลล์จากมนุษย์ที่เป็นไปตามข้อกําหนดของประเทศ 
 
รุ่นพันธ์ุเชื้อและระบบธนาคารเซลล์ (Seed lot and Cell bank system) 
 ข้อ ๓๙ เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการเพาะเช้ือซ้ํา หรือทําการ
แพร่พันธ์ุไปหลายรุ่น การผลิตสารชีววัตถุออกฤทธ์ิและผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุที่ได้จากการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ 
การเพาะเลี้ยงเซลล์ หรือการเพ่ิมจํานวนในตัวอ่อนและสัตว์ ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของระบบรุ่นพันธ์ุเช้ือไวรัส
แม่บทและรุ่นพันธ์ุไวรัสที่ใช้งาน และ/หรือธนาคารเซลล์ ระบบดังกล่าวอาจนําไปใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ยาเพ่ือ
การบําบัดรักษาขั้นสูงทุกประเภท 
 ข้อ ๔๐ จํานวนรุ่น [(ทวีคูณ สําเนาจํานวนรุ่นที่เพ่ิมขึ้น (passage)] ระหว่างรุ่นพันธ์ุเช้ือ หรือธนาคารเซลล์ 
สารท่ีเป็นตัวยา และผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูปต้องเป็นไปตามข้อกําหนดที่ระบุในทะเบียนตํารับยา หรือเอกสาร
ประกอบการอนุญาตนําเข้าหรือผลิตยาเพ่ือการทดลองทางคลินิก 
 ข้อ ๔๑ การจัดทํารุ่นพันธ์ุเช้ือ และธนาคารเซลล์ รวมทั้งรุ่นพันธ์ุเช้ือแม่บทและรุ่นพันธ์ุเช้ือที่ใช้งาน ซึ่ง
เป็นส่วนหน่ึงของการจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ต้องดําเนินการภายใต้สภาพการณ์ที่แสดงว่ามีความ
เหมาะสมซึ่งรวมไปถึงสภาวะแวดล้อมที่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมเพ่ือป้องกันรุ่นพันธ์ุเช้ือ ธนาคารเซลล์ และ
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ระหว่างจัดทํารุ่นพันธ์ุเช้ือและธนาคารเซลล์ต้องไม่มีสิ่งมีชีวิตอ่ืนหรือวัตถุติดเช้ือ [เช่น ไวรัส 
เซลล์ไลน์ (cell line) หรือสายพันธ์ุของเซลล์ (cell strain)] ที่ดําเนินการอยู่ในสถานท่ีเดียวกัน หรือด้วยบุคคล  
คนเดียวกัน  สําหรับขั้นตอนก่อนหน้าการทํารุ่นพันธ์ุเช้ือแม่บทหรือธนาคารเซลล์ ที่อาจนําหลักการของ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยามาปรับใช้ ต้องจัดทําเอกสารเพ่ือสนับสนุนการตรวจสอบกลับ ซึ่งรวมถึง
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับส่วนประกอบที่ใช้ในระหว่างการพัฒนาที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของ
ผลติภัณฑ์ (เช่น นํ้ายาท่ีใช้ที่มีแหล่งกําเนิดจากสิ่งมีชีวิต) จากแหล่งกําเนิดเร่ิมต้น และแหล่งพัฒนาพันธุกรรมที่
นํามาใช้ สําหรับวัคซีนให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของตํารายา 



๑๓ 
 

 ข้อ ๔๒ หลังจากจัดทําธนาคารเซลล์แม่บทและธนาคารเซลลท์ี่ใช้งาน และรุ่นพันธ์ุเช้ือแม่บท และรุ่นพันธ์ุ
เช้ือที่ใช้งานแล้ว ต้องปฏิบัติตามวิธีการในการกักกันและปล่อยผ่าน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบลักษณะ และการทดสอบ
สิ่งปนเป้ือนอย่างเพียงพอ ความเหมาะสมในการใช้งานอย่างต่อเน่ืองต้องแสดงให้เห็นถึงความสม่ําเสมอของ
ลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแต่ละรุ่นอย่างต่อเน่ือง ต้องบันทึกหลักฐานทางด้านความคงตัว และการ   
คืนสภาพของพันธ์ุเช้ือและธนาคารเป็นเอกสาร และให้เก็บรักษาบันทึกไว้ในลักษณะที่สามารถนํามาใช้ในการประเมิน
แนวโน้มของผลิตภัณฑ์ได้ 
 ข้อ ๔๓ รุ่นพันธ์ุเช้ือและธนาคารเซลล์ต้องเก็บรักษา และนําไปใช้ในลักษณะที่ลดความเส่ียงจากการ
ปนเป้ือน หรือการเปลี่ยนแปลงให้เหลือน้อยที่สุด (เช่น การเก็บอยู่ในส่วนที่เป็นไอของภาชนะปิดสนิทที่บรรจุ
ไนโตรเจนเหลว) ต้องมีมาตรการควบคุมเพ่ือป้องกันการปะปนสําหรับการเก็บพันธ์ุเช้ือ และ/หรือเซลล์ต่างชนิด
กันในที่เดียวกันหรือในเคร่ืองมือเดียวกัน และให้คํานึงถึงธรรมชาติการติดเช้ือจากวัตถุต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการ
ปนเป้ือนข้าม 
 ข้อ ๔๔ ผลิตภัณฑ์ยาที่ทําจากเซลล์มักผลิตจากสต๊อกเซลล์ที่มีจํานวนคร้ังที่จํากัดในการเพาะถ่ายเช้ือ
ต่อช่วง ซึ่งต่างจากระบบสองช้ันของธนาคารเซลล์แม่บทและธนาคารเซลล์ที่ใช้งาน จํานวนของการผลิตที่
ดําเนินการจากสต๊อกของเซลล์ถูกจํากัดด้วยจํานวนของเซลล์ที่ได้ทําการแบ่งหลังจากการเพ่ิมจํานวนแล้ว และ
ไม่ครอบคลุมตลอดช่วงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงสต๊อกเซลล์ต้องดําเนินการตามโปรโตคอล 
การตรวจสอบความถูกต้องของการทํางาน 
 ข้อ ๔๕ ภาชนะบรรจุต้องปิดผนึก ติดฉลากระบุอย่างชัดเจน และเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม ต้องเก็บ
บันทึกการรับ-จ่ายไว้ ต้องทําการบันทึกอุณหภูมิที่เก็บรักษาอย่างต่อเน่ือง และหากใช้ไนโตรเจนเหลวในการเก็บ 
ต้องเฝ้าติดตามระดับของไนโตรเจนเหลว ให้บันทึกการเบ่ียงเบนไปจากขีดจํากัดที่กําหนดไว้ รวมทั้งการ
ดําเนินการเพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหา   
 ข้อ ๔๖ ต้องจัดแบ่งสต๊อกเซลล์เป็นส่วน ๆ และเก็บรักษาสต๊อกเซลล์ที่จัดแบ่งแล้วไว้ต่างสถานที่กัน 
เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียทั้งหมดในคราวเดียว การควบคุม ณ สถานที่จัดเก็บต้องรับประกันตาม
หลักเกณฑ์ที่ระบุในหัวข้อก่อนหน้าน้ี 
 ข้อ ๔๗ ต้องจัดการสภาวะของการเก็บรักษา และการดูแลสต๊อกเซลล์ตามวิธีการและพารามิเตอร์
แบบเดียวกัน ในทันทีที่ภาชนะบรรจุถูกนําออกมาจากระบบการจัดการรุ่นพันธ์ุเช้ือ / ธนาคารเซลล์ ต้องไม่นํา
ภาชนะบรรจุเหล่าน้ันกลับคืนเข้าในสต๊อกอีก 
 
หลักการในการปฏิบัติงาน 
 ข้อ ๔๘ การจัดการการเปล่ียนแปลงต้องทําเป็นระยะ และให้คํานึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป ตลอดจนผลกระทบสะสมของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อกระบวนการ  
 ข้อ ๔๙ พารามิเตอร์กระบวนการวิกฤต หรือพารามิเตอร์นําเข้าอ่ืนที่มีผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ต้องมีการบ่งช้ี ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทําเป็นเอกสาร และแสดงให้เห็นว่าพารามิเตอร์เหล่าน้ียังคง
รักษาไว้ให้อยู่ภายในข้อกําหนด  
 ข้อ ๕๐ กลยุทธ์การควบคุมการนําสิ่งของและวัตถุดิบเข้าไปในพ้ืนที่ผลิตต้องดําเนินการตามหลักการ
ของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพเพ่ือลดความเสี่ยงการปนเป้ือน  สิ่งของและวัตถุดิบที่ทนต่อความร้อน



๑๔ 
 

ที่ถูกขนย้ายเข้าสู่บริเวณสะอาดหรือบริเวณกักเก็บที่สะอาด  ในกระบวนการปลอดเช้ือต้องดําเนินการผ่านหม้อน่ึง
ความดันสูง หรือตู้อบความร้อนชนิดเปิดได้สองทาง  สิ่งของและวัตถุที่ไม่ทนต่อความร้อนให้ทําการส่งผ่านทาง
แอร์ล็อคที่มีประตูเปิด ๒ ด้าน โดยสิ่งของและวัตถุเหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการทําลายเช้ือบนพ้ืนผิวด้านนอกที่มี
ประสิทธิผล สิ่งของหรือวัตถุดิบที่ต้องทําให้ปราศจากเช้ือก่อนใช้งานต้องทําการห่อหุ้มหลายช้ันให้เหมาะสมกับ
จํานวนระดับช้ันของการนําเข้าไปยังพ้ืนที่สะอาด และส่งผ่านทางแอร์ล็อคที่มีการทําลายเช้ือที่อยู่บนพ้ืนผิว
อย่างเหมาะสม 
 ข้อ ๕๑ ต้องแสดงให้เห็นว่าอาหารเลี้ยงเช้ือที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีความ
เหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ถ้าเป็นไปได้ อาหารเลี้ยงเช้ือต้องถูกทําให้ปราศจากเช้ือในพ้ืนที่ที่     
มีการปฏิบัติงานโดยตรง ต้องติดต้ังแผ่นกรองที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้วเพ่ือทําให้ปราศจากเช้ือสําหรับขั้นตอนประจํา
ในการเติมก๊าซ อาหารเลี้ยงเช้ือ กรดหรือด่าง สารลดการเกิดฟอง เป็นต้น ลงในถังหมักเลี้ยงเช้ือเท่าที่จะทําได้  
 ข้อ ๕๒ การเติมวัตถุดิบหรือเช้ือลงในถังหมักเลี้ยงเช้ือหรือถังผสมอื่น และการเก็บตัวอย่าง ต้องทํา
ด้วยความระมัดระวัง และอยู่ในสภาวะควบคุมเพ่ือป้องกันการปนเป้ือน ต้องเอาใจใส่เพ่ือให้มั่นใจว่าถังผสม    
มีการเช่ือมต่ออย่างถูกต้องเมื่อมีการเติมสาร หรือมีการเก็บตัวอย่าง 

  ข้อ ๕๓ ในกรณีที่จําเป็น อาจตรวจติดตามกระบวนการผลิตบางขั้นตอนอย่างต่อเน่ือง (เช่น การเลี้ยงเช้ือ
ในถังหมัก) และข้อมูลที่ได้ถูกเก็บเป็นส่วนหน่ึงของบันทึกรุ่นผลิต เมื่อมีการเลี้ยงเซลล์แบบต่อเน่ือง ให้พิจารณา
เป็นพิเศษถึงข้อกําหนดด้านการควบคุมคุณภาพในกรณีที่ใช้วิธีการผลิตในลักษณะดังกล่าว 

  ข้อ ๕๔ การใช้กระบวนการป่ันเหว่ียงและการผสมของผลิตภัณฑ์ทําให้เกิดละอองได้ จึงจําเป็นต้อง
จํากัดพ้ืนที่กิจกรรมเหล่าน้ีเพ่ือลดความเสี่ยงการปนเป้ือนข้าม 

  ข้อ ๕๕ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหกกระจายโดยเฉพาะของส่ิงมีชีวิต ต้องมีการจัดการอย่างรวดเร็วและ
ปลอดภัย ต้องมีมาตรการขจัดการปนเป้ือนที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วสําหรับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด  
หากเก่ียวกับแบคทีเรียชนิดเดียวกันแต่ต่างสายพันธ์ุ หรือไวรัสที่มีความคล้ายคลึงกันมาก ให้ใช้กระบวนที่ผ่าน
การตรวจสอบความถูกต้องสําหรับชนิดเดียวเท่าน้ัน เว้นแต่มีเหตุผลเพียงพอว่าแบคทีเรียหรือไวรัสน้ันอาจ
ทนทานต่อสารที่ใช้ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

  ข้อ ๕๖ ถ้าพบการปนเป้ือนอย่างชัดเจนจากการหกหล่นหรือฟุ้งกระจายเป็นละออง หรือมีการใช้
สิ่งมีชีวิตที่มีอันตราย การดําเนินการผลิตและวัตถุดิบควบคุม รวมถึงเอกสารการผลิต ต้องได้รับการฆ่าเช้ือ
อย่างเพียงพอ หรือมีการถ่ายโอนข้อมูลออกไปโดยวิธีการอ่ืน  

  ข้อ ๕๗ วิธีที่ใช้ในการทําให้ปราศจากเช้ือ การฆ่าเช้ือ การกําจัดไวรัส หรือการทําให้ไวรัสหมดฤทธ์ิ 
ต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง 

 ข้อ ๕๘ ในกรณีที่มีกระบวนการทําให้ไวรัสหมดฤทธ์ิ หรือการกําจัดไวรัสออกในระหว่างการผลิต ต้อง
ดําเนินมาตรการลดความเสี่ยงจากการปนเป้ือนซ้ําระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการกําจัดไวรัสแล้วกับผลิตภัณฑ์ที่
ยังไม่ผ่านการกําจัดไวรัส 

 ข้อ ๕๙ ผลิตภัณฑ์ที่ทําให้จุลินทรีย์หมดฤทธ์ิด้วยการเติมสารเคมี (เช่น จุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตวัคซีน) ต้องมีกระบวนการที่ทําให้มั่นใจได้ว่าจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเหล่าน้ันได้ถูกทําให้หมดฤทธ์ิแล้ว ในการผสม
จุลินทรีย์ที่ทําการเพาะเลี้ยงกับสารที่ทําให้หมดฤทธ์ิ ต้องพิจารณาว่าได้ดําเนินการอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะ



๑๕ 
 

บริเวณพ้ืนผิวของถังผสมที่มีการสัมผัสกับจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเหล่าน้ัน และส่วนที่ใช้เช่ือมต่อในการเคลื่อนย้ายไปสู่
ถังผสมอ่ืน  

  ข้อ ๖๐ มีเครื่องมือหลายชนิดที่ใช้ในกระบวนการโครมาโตกราฟี จึงให้นําหลักการของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพมาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การควบคุมวัตถุที่ใช้ในการแยกสาร อุปกรณ์ห่อหุ้ม 
และเคร่ืองมืออ่ืนที่สัมพันธ์กันเมื่อทําการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ืองแบบแยกเวลาผลิต และการผลิตใน
สถานที่ที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด ไม่สนับสนุนให้นําวัตถุที่ใช้ในการแยกสารกลับมาใช้ซ้ํา แม้จะนําไปใช้ใน
ขั้นตอนต่างกัน ต้องกําหนดเกณฑ์การยอมรับ สภาวะการปฏิบัติงาน วิธีการคืนสภาพ อายุการใช้งาน และ
วิธีการฆ่าเช้ือ หรือการทําให้ปราศจากเช้ือของคอลัมน์ 

  ข้อ ๖๑ เมื่อมีการฉายรังสีในกระบวนการผลติผลิตภัณฑ์ยา ให้ศึกษาคําแนะนําเพ่ิมเติมในภาคผนวก ๑๑ 
การใช้รังสีชนิดก่อไอออนในการผลิตผลิตภัณฑ์ยา  

  ข้อ ๖๒ ต้องมีระบบการประกันการปิดผนึกที่สมบูรณ์ของภาชนะบรรจุหลังจากกระบวนการบรรจุ 
กรณีที่ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตที่เป็นตัวแทนของความเสี่ยง ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานเมื่อ
มีการร่ัวซึมและหกหล่นเกิดขึ้น กระบวนการบรรจุและหีบห่อจําเป็นต้องมีวิธีปฏิบัติงานเพ่ือรักษาผลิตภัณฑ์ให้
อยู่ในขีดจํากัดตามท่ีระบุ เช่น เวลา และ/หรืออุณหภูมิ 

  ข้อ ๖๓ ต้องดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับภาชนะที่ใช้ในการบรรจุสารชีวภาพที่มีชีวิต เพ่ือป้องกัน
การปนเป้ือนของผลิตภัณฑ์อ่ืน หรือการหลุดรอดของสิ่งมีชีวิตเข้าสู่บริเวณทํางานหรือสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 
ความสามารถในการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต และการจัดประเภททางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตน้ันต้องนํามาพิจารณา
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

 ข้อ ๖๔ ต้องระมัดระวังการจัดเตรียม การพิมพ์ การเก็บรักษา และการติดฉลาก รวมถึงข้อความเฉพาะ
สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ให้กับผู้ป่วยเฉพาะราย หรือมีการบ่งบอกการใช้วิธีทางพันธุวิศวกรรมแสดงไว้บนฉลากของ
ภาชนะปฐมภูมิและบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้กับตัวเองต้องมีตัวบ่งช้ีที่เจาะจงกับผู้ป่วยพร้อม
ข้อความ “ใช้สําหรับผู้ป่วยเฉพาะรายเท่าน้ัน” แสดงไว้บนฉลากที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์โดยตรง   

 ข้อ ๖๕ ต้องตรวจสอบยืนยันความเข้ากันได้ของฉลากท่ีติดบนภาชนะในกรณีที่ต้องนําไปใช้งานใน
อุณหภูมิตํ่ามาก   

 ข้อ ๖๖ กรณีที่ได้ข้อมูลสุขภาพของผู้บริจาค และ/หรือของสัตว์ภายหลังการจัดซื้อมา ซึ่งมีผลต่อ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้นํามาข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาประกอบวิธีปฏิบัติงานสําหรับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ 
 
การควบคุมคุณภาพ 
 ข้อ ๖๗ การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตมีความสําคัญในการยืนยันความสม่ําเสมอของ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่มี วิธีการผลิตแบบด้ังเดิม การทดสอบระหว่าง
กระบวนการผลิต ต้องดําเนินการในขั้นตอนการผลิตที่เหมาะสมเพ่ือควบคุมสภาวะที่มีความสําคัญต่อคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

  ข้อ ๖๘ ในกรณีที่สามารถยืดเวลาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตอีกระยะหน่ึง (เป็นวัน 
สัปดาห์ หรือนานกว่า) แผนการศึกษาความคงสภาพอย่างต่อเน่ืองของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปต้องพิจารณาถึงรุ่น
ผลิตที่ผลิตขึ้นจากวัตถุระหว่างการผลิตที่เก็บด้วยระยะเวลาสูงสุด 



๑๖ 
 

 ข้อ ๖๙ เซลล์บางประเภท เช่น เซลล์ที่ได้จากบุคคลคนเดียวกันที่ใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ชีววัตถุเพ่ือการ
บําบัดรักษาขั้นสูง อาจมีปริมาณจํากัด ดังน้ัน จึงอาจอนุญาตให้พัฒนาวิธีทดสอบที่ดัดแปลง และกลยุทธ์การ
เก็บกันตัวอย่าง พร้อมจัดทําเป็นเอกสารไว้ได้ หากกําหนดอยู่ในทะเบียนตํารับยาหรือเอกสารประกอบการ
อนุญาตนําเข้าหรือผลิตยาเพ่ือการทดลองทางคลินิก   

 ข้อ ๗๐ ผลิตภัณฑ์เพ่ือการบําบัดรักษาข้ันสูงที่ผลิตจากเซลล์เพาะเลี้ยง ต้องได้รับการตรวจความ
ปราศจากเช้ือของเซลล์เพาะเลี้ยงหรือธนาคารเซลล์ที่ปราศจากยาปฏิชีวนะ เพ่ือยืนยันว่าไม่มีการปนเป้ือนของ
แบคทีเรียและรา และยังสามารถตรวจหาจุลินทรีย์อ่ืนที่ปนเป้ือนได้ตามความเหมาะสม 

  ข้อ ๗๑ ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานสั้นที่ต้องการใบรับรองก่อนทําการทดสอบด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ขั้นตอนสุดท้ายทุกรายการจะแล้วเสร็จ (เช่น การทดสอบความปราศจากเช้ือ) ต้องมีกลยุทธ์การ
ควบคุมที่เหมาะสมในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ซึ่งมาตรการการควบคุมเหล่าน้ีต้องจัดทําขึ้นบนความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์
และกระบวนการที่ดําเนินอยู่ โดยคํานึงถึงการควบคุมและคุณสมบัติของวัตถุที่ใช้ในการผลิตด้วย รายละเอียด
ของคําอธิบายที่ชัดเจนของวิธีในการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ ตลอดจนถึงความรับผิดชอบของบุคลากรที่เก่ียวข้อง
ในการประเมินการผลิต และข้อมูลการวิเคราะห์เป็นสิ่งสําคัญ ต้องทําการประเมินอย่างต่อเน่ืองถึงประสิทธิผล
ของระบบการประกันคุณภาพ รวมไปถึงการเก็บรักษาบันทึกที่ช่วยในการประเมินแนวโน้ม  กรณีที่การทดสอบ
ของผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนสุดท้ายไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากอายุยาสั้นมาก ต้องนําวิธีที่เป็นทางเลือกอ่ืน
มาพิจารณาเพ่ือให้สามารถได้ข้อมูลที่มีความเท่าเทียมเพื่อใช้ในการออกเอกสารรับรองคุณภาพของรุ่นผลิต 
(เช่น วิธีการตรวจหาจุลินทรีย์อย่างรวดเร็ว) วิธีปฏิบัติในการออกใบรับรองและปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ี   
อาจดําเนินการได้เป็น ๒ ขั้นตอน คือ ก่อนและหลังจากที่มีผลการทดสอบการวิเคราะห์กระบวนการโดยครบถ้วน
แล้วเสร็จ  

   ๗๑.๑ การประเมินผลของเอกสารการผลิต และผลจากการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมของการผลิต
ที่ดําเนินการโดยบุคคลท่ีได้รับการมอบหมายต้องครอบคลุมสภาวะของการผลิต การเบ่ียงเบนไปจากวิธี
ปฏิบัติงานปกติทั้งหมด และผลการตรวจวิเคราะห์ เพ่ือนํามาทบทวนและใช้ในการออกใบรับรองแบบมีเง่ือนไข
โดยผู้รับผิดชอบ 

   ๗๑.๒ การประเมินผลการทดสอบการวิเคราะห์ขั้นตอนสุดท้าย และข้อมูลอ่ืนก่อนการออก
ใบรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ก่อนการกระจายผลิตภัณฑ์โดยผู้รับผิดชอบ 

  ๗๑.๓ ต้องมีเอกสารวิธีการปฏิบัติที่อธิบายมาตรการที่จะดําเนินการเมื่อผลการตรวจคุณภาพ
ตกข้อกําหนด (รวมถึงการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการทดลองทางคลินิก) ภายหลังจากที่ได้กระจาย
ผลิตภัณฑ์แล้ว กรณีน้ี ต้องมีการสืบสวนอย่างเต็มรูปแบบ และดําเนินการแก้ไขและป้องกันที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ํา และให้จัดทําเป็นผลการดําเนินการไว้ 

 วิธีปฏิบัติงานต้องอธิบายถึงมาตรการที่จะดําเนินการโดยผู้รับผิดชอบ หากพบว่าผลการทดสอบที่ได้ 
ไม่เป็นที่น่าพอใจหลังจากที่มีการกระจายสินค้าไปแล้ว 

 

 

 

 



๑๗ 
 

บทท่ี ๒ หลักเกณฑ์เฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์บางชนิด 
 
๒.๑ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีแหล่งท่ีมาจากสัตว์ 
 คําแนะนําน้ีใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ รวมถึงวัตถุที่มาจากหน่วยงานบริการ เช่น หน่วยฆ่าสัตว์  
เน่ืองจากมีความเป็นไปได้ที่ห่วงโซ่อุปทานจะยืดเย้ือและซับซ้อน จึงจําเป็นต้องมีการควบคุมตามหลักการของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ และให้พิจารณาตามหัวข้อในตํารายาที่เหมาะสม รวมท้ังความ
จําเป็นสําหรับการทดสอบที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละขั้นตอนที่กําหนดไว้  ต้องมีการดําเนินการด้านเอกสารที่
แสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบกลับในระบบของห่วงโซ่อุปทาน และบทบาทที่ชัดเจนของผู้เก่ียวข้องในห่วงโซ่
อุปทาน รวมถึงรายละเอียดที่เพียงพอของแผนการทํางานที่เป็นปัจจุบัน  

 ข้อ ๑ ต้องมีโปรแกรมการตรวจติดตามโรคสัตว์ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ องค์การต่าง ๆ ต้อง
คํานึงถึงรายงานจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้เก่ียวกับความชุกของโรค และมาตรการในการควบคุมเมื่อทําการ
รวบรวมการประเมินปัจจัยความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบองค์การดังกล่าว เช่น องค์การเพ่ือสุขภาพสัตว์โลก 
(World Organisation of Animal Health) ทั้งน้ี ต้องเสริมด้วยข้อมูลการตรวจติดตามด้านสุขภาพ และ
โปรแกรมการควบคุมทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ซึ่งในระดับท้องถิ่นจะครอบคลุมข้อมูลถึงแหล่งที่มา 
(เช่น ฟาร์มเพาะเลี้ยง หรือฟาร์มขุน) ของสัตว์ และมาตรการในการควบคุมระหว่างการขนย้ายไปยังหน่วยฆ่าสัตว์ 

 ข้อ ๒ กรณีหน่วยฆ่าสัตว์ (abattoir) ที่ใช้เป็นแหล่งที่มาของการผลิตเน้ือเย่ือจากสัตว์ ต้องแสดงให้
เห็นว่ามีการดําเนินการตามมาตรฐานที่ เข้มงวด โดยพิจารณาจากรายงานของหน่วยงานกํากับดูแล
ภายในประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบยืนยันการปฏิบัติงานตามข้อกําหนดของอาหาร ความปลอดภัย 
คุณภาพ และกฎหมาย ที่เก่ียวกับสุขภาพของสัตว์และพืช 

 ข้อ ๓ มาตรการควบคุมวัตถุดิบทางยา ณ หน่วยบริการ เช่น หน่วยฆ่าสัตว์ ต้องมีองค์ประกอบการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพที่เหมาะสม เพ่ือรับประกันว่ามีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน การตรวจสอบกลับของ
วัตถุ การควบคุม และความสม่ําเสมออยู่ในระดับที่พึงพอใจ มาตรการเหล่าน้ีอาจอ้างอิงจากแหล่งภายนอกที่
นอกเหนือจากมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาตามประกาศน้ี แต่ต้องมีระดับการควบคุมที่มี
ความเท่าเทียมกัน 

 ข้อ ๔ ต้องมีมาตรการการควบคุมวัตถุในการป้องกันการแทรกแซงที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของวัตถุ 
หรืออย่างน้อยมีหลักฐานแสดงถึงกิจกรรมที่ดําเนินไปตลอดการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งรวมถึงการ
เคลื่อนย้ายวัตถุระหว่างพ้ืนที่ที่เก็บรวบรวมเบ้ืองต้น การทําให้บริสุทธ์ิบางส่วนหรือในข้ันสุดท้าย สถานที่เก็บ
รักษา แหล่งเก็บรวบรวม และนายหน้าจัดจําหน่าย รายละเอียดการเตรียมการดังกล่าวต้องบันทึกในระบบการ
ตรวจสอบกลับ และต้องบันทึก สืบสวน และดําเนินการ หากเกิดความผิดพลาด 

 ข้อ ๕ ต้องตรวจสอบผู้ส่งมอบวัตถุดิบเป็นประจําเพ่ือตรวจสอบยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม
วัตถุแต่ละขั้นตอนของการผลิต ประเด็นปัญหาต้องสืบสวนในเชิงลึกถึงระดับที่เหมาะสมกับความสําคัญ พร้อมกับ
การจัดทําเป็นเอกสารอย่างครบถ้วน  อีกทั้งต้องมีระบบการปฏิบัติในหน่วยงานเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการดําเนินการ
ที่มีประสิทธิผลในการแก้ไขและการป้องกันปัญหา 

 ข้อ ๖ เซลล์ เน้ือเย่ือ และอวัยวะที่มีวัตถุประสงค์นํามาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาได้มาจากเซลล์ต่างสายพันธ์ุ 
ต้องมาจากสัตว์ที่เพาะเลี้ยงในพ้ืนที่เฉพาะ (อาคารเพาะเลี้ยงที่มีรั้วก้ันเขต) เพ่ือวัตถุประสงค์น้ี และต้องไม่นํา



๑๘ 
 

เซลล์ เน้ือเย่ือ และอวัยวะจากสัตว์ป่าหรือสัตว์จากหน่วยฆ่าสัตว์มาใช้  ในทํานองเดียวกัน ห้ามใช้เน้ือเย่ือของ
สัตว์รุ่นแรก (founder animals) ด้วยเช่นกัน ต้องตรวจติดตามสถานะสุขภาพสัตว์ และจัดทําเป็นเอกสาร  

 ข้อ ๗ สําหรับผลิตภัณฑ์เซลล์บําบัดที่ได้จากเซลล์ต่างสายพันธ์ุ ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําอ่ืนที่เหมาะสม
เก่ียวกับการจัดหาและการทดสอบเซลล์ที่มาจากสัตว์ เช่น เอกสาร EMA Guideline document on 
xenogeneic cell-based medicinal products  
 
๒.๒ ผลิตภัณฑ์สารก่อภูมิแพ้ 
 สารก่อภูมิแพ้อาจผลิตได้โดยการสกัดจากแหล่งกําเนิดตามธรรมชาติ หรือผลิตโดยเทคโนโลยีดีเอ็นเอ
สายผสม 

 ข้อ ๑ ต้องระบุรายละเอียดของสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นแหล่งต้ังต้นอย่างเพียงพอ เพ่ือให้มั่นใจถึงความ
สม่ําเสมอของการจัดหาวัตถุดิบที่นํามาใช้ เช่น การระบุช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ แหล่งกําเนิด ถิ่นที่อยู่ตาม
ธรรมชาติ ขีดจํากัดการปนเป้ือน วิธีการเก็บรวบรวม  สารก่อภูมิแพ้ที่ได้จากสัตว์ต้องมาจากสัตว์ที่มีสุขภาพ
แข็งแรง ต้องมีระบบการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพที่เหมาะสมในการเลี้ยงโคโลนี (เช่น ไร และสัตว์) ที่
นํามาสกัดสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งต้องจัดเก็บสารก่อภูมิแพ้ในสภาวะที่กําหนดขึ้นเพ่ือลดการเสื่อมสภาพให้น้อยที่สุด 

 ข้อ ๒ ต้องระบุรายละเอียด และตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนในกระบวนการผลิต ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอนก่อนดําเนินการผลิต (pre-treatment) การสกัด การกรอง การแยกสารผ่านเย่ือ การทําให้
เข้มข้น หรือการทําเยือกแห้ง  

 ข้อ ๓ ต้องระบุรายละเอียดขั้นตอนการดัดแปลงในการผลิตสารสกัดสารก่อภูมิแพ้ดัดแปลง เช่น สาร
ก่อภูมิแพ้ดัดแปลง สารก่อภูมิแพ้ที่ถูกคอนจูเกต ต้องบ่งช้ีและควบคุมผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต 

 ข้อ ๔ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารผสมของสารสกัดของสารก่อภูมิแพ้ ต้องเตรียมจากสารสกัดของสารก่อ
ภูมิแพ้แต่ละชนิดที่มาจากวัตถุแหล่งเดียว สารสกัดของสารก่อภูมิแพ้แต่ละชนิดถือเป็นสารออกฤทธ์ิ ๑ รายการ 

 
๒.๓ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสารภูมิคุ้มกันจากสัตว์ (Animal Immunosera Products) 
 ข้อ ๑ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ที่มีแหล่งที่มาจากสิ่งมีชีวิต เพ่ือรับประกัน
คุณภาพ ความสมํ่าเสมอ และปราศจากสารเจือปนจากภายนอก การเตรียมสารที่ใช้เพ่ือกระตุ้นภูมิคุ้มกันสัตว์ที่
เป็นแหล่งต้นตอ (เช่น แอนติเจน  ตัวพาแฮปเทน  สารเสริม  สารเพ่ิมความคงตัว) และการเก็บรักษาสาร
เหล่าน้ีก่อนนําไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานที่จัดทําเป็นเอกสาร  

 ข้อ ๒ ตารางกําหนดการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน การทดสอบเลือด และการเก็บตัวอย่างเลือดต้องสอดคล้อง
ตามท่ีได้รับอนุมัติในทะเบียนตํารับยา หรือเอกสารประกอบการขออนุญาตนําเข้าหรือผลิตยาเพ่ือการทดลอง
ทางคลินิก 

 ข้อ ๓ สภาวะการผลิตในการเตรียมส่วนประกอบย่อยของแอนติบอดี (เช่น Fab or F(ab’)) และการ
ดัดแปลงต้องเป็นไปตามพารามิเตอร์ที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติ กรณีที่เอนไซม์ที่ใช้มี
ส่วนประกอบหลายชนิดต้องรับประกันว่าเอนไซม์มีความสมํ่าเสมอในส่วนประกอบทุกคร้ังที่นํามาใช้ 
 
 



๑๙ 
 

๒.๔ วัคซีน 
 ข้อ ๑ การผลิตวัคซีนจากไข่ของสัตว์ปีกต้องรับประกันสุขภาพของสัตว์ปีกทั้งฝูง (แม้ว่าสัตว์ปีกน้ันจะ
ระบุว่าเป็นสัตว์ปลอดโรคหรือมีสุขภาพดีก็ตาม) 

 ข้อ ๒ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของการปิดผนึกที่สมบูรณ์ของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต 
และตรวจสอบความถูกต้องของระยะเวลาในการจัดเก็บเช่นกัน 

 ข้อ ๓ ต้องไม่เปิดภาชนะ หรือสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทําให้หมดฤทธ์ิในบริเวณที่มีสารชีววัตถุที่มีชีวิต 

 ข้อ ๔ ลําดับขั้นตอนการเติมสารออกฤทธ์ิ สารเสริม และสารปรุงแต่งในขั้นตอนการพัฒนาสูตรตํารับ
ของผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต หรือผลิตภัณฑ์สุดท้าย ต้องเป็นไปตามวิธีที่ระบุไว้ในเอกสารการผลิต หรือ
บันทึกรุ่นผลิต 

 ข้อ ๕ การใช้สิ่งมีชีวิตที่มีระดับความปลอดภัยทางชีวภาพสูง (เช่น สายพันธ์ุที่ทําวัคซีนที่ก่อให้เกิดโรค
ระบาด) เพ่ือใช้ในการผลิต หรือการทดสอบ ต้องจัดเตรียมสถานที่ในการกักเก็บที่เหมาะสม และต้องได้รับการ
อนุมัติจากหน่วยงานที่มีอํานาจควบคุมระดับประเทศ และต้องมีเอกสารการอนุมัติเพ่ือการตรวจสอบยืนยัน  
 
๒.๕ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากวิธีดีเอ็นเอสายผสม (Recombinant products) 
 ข้อ ๑ ต้องรักษาสภาวะของกระบวนการทํางานให้เป็นไปตามพารามิเตอร์ที่ได้รับการตรวจสอบความ
ถูกต้องของกระบวนการในการเจริญเติบโตของเซลล์ การสกัดโปรตีน และขั้นตอนการทําให้บริสุทธ์ิ เพ่ือ
รับประกันว่าผลิตภัณฑ์มีความสมํ่าเสมอโดยกระบวนการทํางานสามารถลดระดับของสิ่งที่ไม่บริสุทธ์ิที่มีให้
เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายในกรอบที่กําหนดไว้  ประเภทของเซลล์ที่ใช้ในการผลิตอาจต้องมีมาตรการ
บางอย่างเพ่ิมเติมเพ่ือรับประกันว่าไม่มีไวรัสปนเป้ือนอยู่  การผลิตที่มีการเก็บเก่ียวหลายคร้ัง ระยะเวลาการ
เพาะเลี้ยงที่ต่อเน่ืองต้องดําเนินการภายในช่วงที่กําหนดไว้  

 ข้อ ๒ กระบวนการทําให้บริสุทธ์ิการกําจัดโปรตีนของเซลล์เจ้าบ้านที่ไม่ต้องการ กรดนิวคลิอิก 
คาร์โบไฮเดรต ไวรัส หรือสิ่งเจือปนอ่ืน ต้องอยู่ภายในขีดจํากัดตามท่ีกําหนดซึ่งได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง 
 
๒.๖ ผลิตภัณฑ์โมโนโคลนอล แอนติบอดี (Monoclonal antibody products) 
 ข้อ ๑ โมโนโคลนอล แอนติบอดีอาจผลิตจากมูรีน ไฮบริโดมา (murine hybridomas) ไฮบริโดมาของ
มนุษย์ (human hybridoma) หรือผลิตโดยเทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการ
ควบคุมเซลล์ต้ังต้นที่แตกต่างกัน (รวมถึงเซลล์เลี้ยง ถ้ามีการใช้) และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไฮบริโดมา หรือ
เซลล์ไลน์เพ่ือรับประกันความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งต้องตรวจสอบยืนยันว่ามาตรการ
เหล่าน้ียังอยู่ภายในขีดจํากัดที่ได้รับการอนุมัติ ต้องมุ่งเน้นเป็นพิเศษเรื่องการปราศจากการปนเป้ือนจากไวรัส 
ข้อมูลที่ได้จากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยแพลตฟอร์มเทคโนโลยี (platform technology) แบบเดียวกันอาจยอมรับ
ได้ถ้าแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของการดําเนินการผลิต 

 ข้อ ๒ ต้องตรวจสอบยืนยันว่าหลักเกณฑ์ที่จะต้องตรวจติดตามหลังเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต และ
สําหรับการยุติกระบวนการผลิตในช่วงต้น อยู่ภายในขีดจํากัดที่ได้รับการอนุมัติ  



๒๐ 
 

 ข้อ ๓ สภาวะการผลิตในการเตรียมช้ินส่วนย่อยของแอนติบอดี (เช่น Fab หรือ F(ab’)) และการ
ดัดแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม (เช่น การติดฉลากกัมมันตรังสี การคอนจูเกต การเช่ือมต่อทางเคมี) ต้องเป็นไปตาม
พารามิเตอร์ที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง 
 
๒.๗ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม (Transgenic animal products) 
 ความสมํ่าเสมอของวัตถุดิบที่ได้จากแหล่งที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา 
มากกว่าแหล่งทางชีวภาพที่ไม่มีการดัดแปลงพันธุกรรม จึงมีความจําเป็นต้องมีข้อกําหนดเพ่ิมขึ้นเพ่ือแสดงให้
เห็นความสม่ําเสมอของผลิตภัณฑ์ในแต่ละรุ่นผลิตในทุกแง่มุม 

 ข้อ ๑ การผลิตผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุสามารถทําได้ในสัตว์หลากหลายสปีชีส์ โดยสารชีววัตถุอาจถูกผลิต
หรือถูกสร้างขึ้นในของเหลวในร่างกายของสัตว์ (เช่น นํ้านม) ก่อนทําการเก็บรวบรวมมาทําให้บริสุทธ์ิต่อไป 
สัตว์แต่ละตัวที่ใช้ในการผลิตต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยเคร่ืองหมายที่ไม่เหมือนกัน และต้องจัดเตรียม
วิธีการสํารอง ในกรณีเกิดการสูญหายของเคร่ืองหมายเบ้ืองต้น (primary marker)  

 ข้อ ๒ การเลี้ยงและดูแลสัตว์ต้องจัดให้เป็นไปในลักษณะที่สัตว์มีการสัมผัสกับเช้ือก่อโรคและเช้ือที่
สามารถติดต่อจากสัตว์สู่มนุษย์ได้ให้น้อยที่สุด ต้องจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันสัตว์จาก
สิ่งแวดล้อมภายนอก ต้องจัดเตรียมโปรแกรมตรวจติดตามสุขภาพของสัตว์ รวมถึงต้องบันทึกผลการตรวจ
ติดตามเก็บไว้ หากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ต้องสืบสวนหาสาเหตุและพิจารณาผลกระทบต่อการใช้สัตว์ในการ
ผลิตอย่างต่อเน่ือง และผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้าที่ทําการผลิต นอกจากน้ี ต้องดูแลให้มั่นใจว่า ไม่มี
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาสัตว์ปนเป้ือนผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ 

 ข้อ ๓ ต้องมีบันทึกการลําดับวงศ์ตระกูลสัตว์ต้ังแต่สัตว์รุ่นแรกที่นํามาใช้งานจนถึงสัตว์ที่ใช้ในการผลิต 
เน่ืองจากสายพันธ์ุของเซลล์ดัดแปลงพันธุกรรมจะได้มาจากยีนของสัตว์รุ่นแรกเพียงตัวเดียว จึงต้องป้องกัน
ไม่ให้สารที่มาจากสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมต่างกันมาผสมปะปนกัน 

 ข้อ ๔ สภาวะการเก็บผลิตภัณฑ์จากสัตว์ต้องสอดคล้องตามสภาวะที่ระบุอยู่ในทะเบียนตํารับยาหรือ
เอกสารประกอบการขออนุญาตนําเข้าหรือผลิตยาเพ่ือการทดลองทางคลินิก ตารางการเก็บและสภาวะการนํา
สัตว์ออกจากการผลิตต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานและขีดจํากัดการยอมรับที่ผ่านการอนุมัติ 

 
๒.๘ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากพืชดัดแปลงพันธุกรรม 
 ความสมํ่าเสมอของวัตถุดิบที่ได้จากแหล่งดัดแปลงพันธุกรรม มีแนวโน้มจะเกิดปัญหามากกว่าวัตถุดิบ
ที่ได้จากแหล่งผลิตโดยชีวเทคโนโลยีที่ไม่มีการดัดแปลงพันธุกรรม จึงมีความจําเป็นต้องมีข้อกําหนดเพ่ิมขึ้นเพ่ือ
แสดงให้เห็นความสม่ําเสมอของผลิตภัณฑ์ในแต่ละรุ่นผลิตในทุกแง่มุม 

 ข้อ ๑ ต้องมีมาตรการเพ่ิมเติมจากที่ระบุในบทที่ ๑  เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนของธนาคารพืชดัดแปลง
พันธุกรรมแม่บท และธนาคารพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช้งานจากวัตถุโดยพืชที่มาจากภายนอก และสารปนเป้ือน
ที่มาจากภายนอก รวมถึงต้องตรวจติดตามความคงตัวของยีนภายในช่วงจํานวนรุ่น (generation number)   
ที่กําหนด 



๒๑ 
 

 ข้อ ๒ พืชที่ใช้ในการผลิตต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยเคร่ืองหมายที่ไม่เหมือนกัน ต้องตรวจสอบ
ยืนยันลักษณะสําคัญของพืชที่ปลูก รวมถึงความสมบูรณ์แข็งแรง ตามช่วงเวลาที่กําหนดตลอดระยะเวลาการ
เพาะปลูก เพ่ือรับประกันความสม่ําเสมอของผลผลิต 

 ข้อ ๓ ต้องกําหนดให้มีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของพืชที่ปลูก เพ่ือลดความเสี่ยงจาก
การปนเป้ือนด้วยจุลินทรีย์ และการปนเป้ือนข้ามด้วยพืชอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องให้น้อยที่สุด นอกจากน้ี ต้องมี
มาตรการป้องกันการปนเป้ือนของผลิตภัณฑ์จากสารอ่ืน เช่น ยาฆ่าแมลง และปุ๋ย ต้องจัดทําโปรแกรมการ
ตรวจติดตาม และต้องบันทึกผลของการตรวจติดตามไว้ หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ต้องสืบสวนหาสาเหตุ และ
พิจารณาผลกระทบต่อการใช้พืชรุ่นน้ันในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อไป 

 ข้อ ๔ ต้องกําหนดเง่ือนไขการนําพืชออกจากการดําเนินการผลิต และขีดจํากัดการยอมรับสําหรับสาร
ที่อาจรบกวนกระบวนการทําให้บริสุทธ์ิ (เช่น โปรตีนจากเซลล์เจ้าบ้าน) และต้องตรวจสอบยืนยันว่าผลที่ได้อยู่
ภายในขีดจํากัดการยอมรับที่ได้รับการอนุมัติ 

 ข้อ ๕ ต้องบันทึกสภาวะแวดล้อม (เช่น อุณหภูมิ ฝน) ที่อาจมีผลกระทบต่อลักษณะด้านคุณภาพ และ
ผลผลิตของผลิตภัณฑ์โปรตีนรีคอมบีแนนท์ที่พืชสร้างขึ้นต้ังแต่เริ่มปลูก ตลอดช่วงการเพาะปลูกไปจนถึงการ
เก็บเก่ียว และช่วงระยะเวลาการเก็บรักษาสิ่งที่เก็บเก่ียวมา โดยการต้ังหลักเกณฑ์ให้พิจารณาตามหลักการตาม
แนวทางของเอกสาร เช่น Guideline on Good Agricultural and Collection Practice for Starting 
Materials of Herbal origin 

 
๒.๙ ผลิตภัณฑ์ยีนบําบัด 
 ผลิตภัณฑ์ยีนบําบัดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ พาหะและเซลล์ดัดแปลงพันธุกรรม ข้อกําหนดในส่วนน้ี
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ ๒ ประเภทน้ี สําหรับผลิตภัณฑ์ยีนบําบัดที่ได้มาจากเซลล์  อาจนําข้อกําหนดบางส่วน   
ในหัวข้อ ๒.๑๐ ผลิตภัณฑ์เซลล์บําบัดที่ได้จากเซลล์ร่างกายมนุษย์และเซลล์สัตว์อ่ืนและผลิตภัณฑ์วิศวกรรม
เน้ือเย่ือ มาบังคับใช้  

 ข้อ ๑ เน่ืองจากเซลล์ที่นํามาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยีนบําบัดได้มาจากมนุษย์ (มาจากคนเดียวกัน 
หรือต่างคนกัน) หรือมาจากสัตว์ (ต่างสายพันธ์ุ) จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเป้ือนจากสารที่มาจากภายนอก 
(adventitious agents) จึงต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในการแยกสารที่ได้มาจากเซลล์คนเดียวกันที่ได้รับ   
มาจากผู้บริจาคท่ีติดเช้ือ ความคงทนของมาตรการควบคุมและการทดสอบสําหรับวัตถุต้ังต้น สารเพ่ิมความ  
คงตัวขณะแช่แข็ง อาหารเลี้ยงเช้ือ เซลล์ และพาหะต้องปฏิบัติตามหลักการในการประเมินความเสี่ยงด้าน
คุณภาพ และสอดคล้องกับเอกสารทะเบียนตํารับยา หรือเอกสารประกอบการขออนุญาตนําเข้าหรือผลิตยา
เพ่ือการทดลองทางคลินิก เซลล์ไลน์ที่นํามาใช้เป็นพาหะของไวรัส ตลอดจนมาตรการควบคุมและทดสอบ 
เซลล์ไลน์เหล่าน้ี ต้องปฏิบัติตามหลักการในการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพเช่นเดียวกัน และให้ใช้ระบบ
ของรุ่นพันธ์ุเช้ือไวรัส และระบบธนาคารเซลล์ หากมีความเกี่ยวข้อง 

 ข้อ ๒ ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ธรรมชาติของสารพันธุกรรม ประเภทของพาหะ (ที่เป็นไวรัสหรือไม่ใช่ไวรัส) 
และประเภทของเซลล์ที่ใช้ในการผลิต ย่อมมีโอกาสปนเป้ือนด้วยสิ่งเจือปน สารที่มาจากภายนอก และการปนเป้ือน
ข้ามที่ต้องนํามาพิจารณาประกอบการจัดทํากลยุทธ์ทั้งปวงเพ่ือลดความเสี่ยงให้เหลือน้อย และให้นํากลยุทธ์น้ี
มาใช้ในการออกแบบกระบวนการผลิต สิ่งอํานวยความสะดวก และเคร่ืองมือที่ใช้ในการผลิตและเก็บรักษา 
วิธีการทําความสะอาด และการขจัดการปนเป้ือน การบรจุ การติดฉลาก และการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 



๒๒ 
 

 ข้อ ๓ การผลิตและการทดสอบผลิตภัณฑ์ยีนบําบัดเกิดปัญหาเฉพาะเก่ียวกับความปลอดภัยและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป รวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จึงให้     
ทําการควบคุมผลิตภัณฑ์ตามการจําแนกอันตรายของสารชีวภาพประกอบกับให้นําวิธีการประเมินความเสี่ยง
มาใช้เพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม และผู้ป่วย ทั้งน้ี ให้ใช้กฎหมายภายในประเทศหรือ
มาตรการความปลอดภัยระหว่างประเทศ     

 ข้อ ๔ ต้องนําหลักการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพมาใช้ในการควบคุมบุคลากร (รวมถึงเจ้าหน้าที่
ฝ่ายควบคุมคุณภาพและเจ้าหน้าที่ซ่อมบํารุง) ทิศทางการไหลของวัตถุ รวมถึงการจัดเก็บ และการทดสอบ 
(เช่น วัตถุดิบ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการผลิตและผลิตภัณฑ์สุดท้าย และตัวอย่างจากการตรวจติดตาม
สิ่งแวดล้อม) โดยให้ใช้แผนภูมิการไหลแบบทิศทางเดียว ทั้งน้ี ให้พิจารณาถึงกรณีการเคลื่อนย้ายระหว่าง
บริเวณที่ใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมต่าง ๆ กับบริเวณที่ใช้สิ่งมีชีวิตที่ไม่ดัดแปลงทางพันธุกรรม 

 ข้อ ๕ การออกแบบสถานที่ และเคร่ืองมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานต้องคํานึงถึงวิธีในการทําความสะอาด
และการขจัดการปนเป้ือนที่จําเป็นต่อการจัดการสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ และหากเป็นไปได้ ต้องเสริมด้วยวิธีที่
ตรวจหาสิ่งมีชีวิตเฉพาะเจาะจงที่ถูกเพาะเลี้ยงไว้เพ่ือการผลิตในแผนงานการตรวจติดตามส่ิงแวดล้อมเพ่ิมเติม   

 ข้อ ๖ ต้องมีมาตรการป้องกันการมิให้ไวรัสสายพันธ์ุด้ังเดิมเข้าไปอยู่กับพาหะที่ใช้ในการเพ่ิมจํานวน 
เพราะอาจนําไปสู่การเพ่ิมจํานวนของพาหะที่มีความรุนแรงด้วยเทคโนโลยีสายผสมเกิดขึ้น  

 ข้อ ๗ ต้องมีแผนฉุกเฉินสําหรับจัดการกับกรณีเกิดอุบัติเหตุรั่วไหลของสิ่งมีชีวิต โดยแผนน้ีต้องระบุถึง
วิธีการและขั้นตอนปฏิบัติการสําหรับการกักเก็บ การป้องกันผู้ปฏิบัติงาน  การทําความสะอาด การขจัดการ
ปนเป้ือน และความปลอดภัยที่จะนํากลับไปใช้ใหม่ ทั้งน้ี ให้ประเมินผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หรือต่อสิ่งอ่ืนที่อยู่
ในบริเวณเกิดเหตุ 

 ข้อ ๘ พ้ืนที่สําหรับการผลิตพาหะของไวรัสต้องแยกออกจากพ้ืนที่อ่ืนโดยมีมาตรการเฉพาะ โดย
บริหารจัดการการแยกพื้นที่ให้เห็นว่ามีประสิทธิผล หากเป็นไปได้ ต้องดําเนินการในระบบปิดในขั้นตอนการ
เก็บรวบรวมตัวอย่าง และการขนย้ายเพ่ือป้องกันการร่ัวไหลของสารจากเช้ือไวรัส  

 ข้อ ๙ ไม่อนุญาตให้ผลิตพาหะที่มาจากไวรัสยีนบําบัดหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน และเวลาเดียวกัน  
กรณีที่เป็นการผลิตพาหะชนิดที่ไม่ใช่ไวรัสอาจทําได้ในพ้ืนที่เดียวกัน โดยการควบคุมที่ใช้หลักการในการ
ประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ ต้องแสดงให้เห็นว่าวิธีการปฏิบัติในการเปลี่ยนการผลิตจากผลิตภัณฑ์ชนิดหน่ึง
ไปยังผลิตภัณฑ์อีกชนิดหน่ึงแบบแยกตามเวลา มีประสิทธิผล   

 ข้อ ๑๐ ต้องมีข้อมูลรายละเอียดที่เพียงพอในข้ันตอนของการผลิตพาหะและเซลล์ดัดแปลงพันธุกรรม
เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถตรวจสอบกลับผลิตภัณฑ์ยีนบําบัดได้ต้ังแต่ข้อมูลของวัตถุดิบ (พลาสมิด ยีนที่ใช้และ
ลําดับยีนที่ควบคุม ธนาคารเซลล์ สต๊อกของพาหะไวรัส และที่ไม่ใช่ไวรัส) ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

 ข้อ ๑๑ การขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มี และ/หรือประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ต้องสอดคล้อง
ตามกฎหมายระเบียบอย่างเหมาะสม 

 ข้อ ๑๒ การปลูกถ่ายยีนจากภายนอกร่างกาย (ex-vivo gene) ไปยังเซลล์ผู้รับ มีข้อพิจารณา ดังน้ี 

  ๑๒.๑ ต้องดําเนินการในสถานที่ที่จัดไว้เป็นการเฉพาะสําหรับการทํากิจกรรมเหล่าน้ี ซึ่งต้อง 
มีการจัดการด้านการกักเก็บอย่างเหมาะสม 
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  ๑๒.๒ ต้องมีมาตรการ (รวมถึงข้อพิจารณาในข้อ ๑๐ ของบทท่ี ๑ ข้อกําหนดทั่วไป) เพ่ือลด
โอกาสเกิดการปนเป้ือนข้าม และการผสมปะปนของเซลล์ที่ได้รับจากผู้ป่วยรายอ่ืน ซึ่งรวมถึงการใช้วิธีการ   
ทําความสะอาดที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง การใช้พาหะไวรัสหลายชนิดพร้อมกัน ต้องอยู่ภายใต้การ
ควบคุมตามหลักการในการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ ไม่อนุญาตให้นําพาหะไวรัสบางชนิด (เช่น เรโทรไวรัส 
หรือเลนติไวรัส) มาใช้ในกระบวนการผลิตเซลล์ดัดแปลงพันธุกรรม จนกว่าจะสามารถแสดงให้เห็นว่าปราศจาก
การเพ่ิมจํานวนของพาหะปนเป้ือนที่มีความรุนแรง  

  ๑๒.๓ ต้องคงรักษาข้อกําหนดการตรวจสอบกลับ และมีคําจํากัดความท่ีชัดเจนของแต่ละรุ่นผลิต 
ต้ังแต่แหล่งที่มาของเซลล์ ไปจนถึงภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย  

  ๑๒.๔ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้การถ่ายโอนยีนไปยังผู้รับด้วยวิธีการทางชีววิทยา ต้องทําการทดสอบ 
และบันทึกหลักฐานคุณสมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์ไว้  
 
๒.๑๐ ผลิตภัณฑ์เซลล์บําบัดท่ีได้จากเซลล์ร่างกายมนุษย์และเซลล์สัตว์อ่ืนและผลิตภัณฑ์
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Somatic and xenogeneic cell therapy products and tissue 
engineered products) 
 ผลิตภัณฑ์ที่มาจากเซลล์ดัดแปลงพันธุกรรมและไม่ถูกจัดอยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์ยีนบําบัด อาจนํา
หลักเกณฑ์คําแนะนําบางประการตามข้อ ๒.๙ ผลิตภัณฑ์ยีนส์บําบัด มาใช้ได้ ดังน้ี  
 ข้อ ๑ การใช้สารอ่ืน (เช่น ผลิตภัณฑ์จากเซลล์ โมเลกุลชีวภาพ สารชีวภาพ สารพยุง โครงเมทริกซ์) 
ต้องมาจากแหล่งที่มาที่ได้รับอนุญาต (เช่น ผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับอนุญาต หรือเคร่ืองมือแพทย์ที่ได้รับประเมิน
ตามมาตรฐานวิธี เช่น เครื่องมือแพทย์ที่มีเครื่องหมายรับรอง (marked CE) ตามมาตรฐานยุโรป)   
 ข้อ ๒ กรณีมีเครื่องมือ (แพทย์) ซึ่งรวมถึงเคร่ืองมือที่ประกอบขึ้นเอง ที่รวมอยู่เป็นส่วนหน่ึงของ
ผลิตภัณฑ์ยา 
  ๒.๑ ต้องมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาและผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ 
ข้อตกลงดังกล่าวต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับเครื่องมือแพทย์อย่างเพียงพอ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
คุณสมบัติของเครื่องมือดังกล่าวระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือการบําบัดรักษาขั้นสูง ซึ่งยังต้องรวมถึง
ข้อกําหนดเพ่ือควบคุมข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงสําหรับเคร่ืองมือแพทย์ 

  ๒.๒ ต้องมีข้อตกลงทางเทคนิคที่กําหนดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เก่ียวข้องกับความ
เบ่ียงเบนในการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ 

 ข้อ ๓ เน่ืองจากเซลล์ร่างกายที่ได้จากมนุษย์ (จากคนเดียวกันหรือต่างคนกัน) หรือได้จากสัตว์ (เซลล์
ต่างสายพันธ์ุ) มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเป้ือนจากสารที่มาจากภายนอก ดังน้ัน ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ
เก่ียวกับการแยกวัตถุดิบที่มาจากบุคคลเดียวกันที่ได้มาจากผู้บริจาคที่ติดเช้ือ หรือเก่ียวกับการรวบรวมเซลล์ 
ต้องสร้างความมั่นใจในความแน่นอนสม่ําเสมอ (Robustness) ของมาตรการควบคุมและการทดสอบที่นํามาใช้
กับแหล่งวัตถุดิบเหล่าน้ี สัตว์ที่มีการนําเน้ือเย่ือหรือเซลล์มาใช้ต้องเลี้ยงดู และนํามาผ่านกระบวนการตาม
หลักการที่กําหนดในแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

 ข้อ ๔ ต้องให้ความใส่ใจกับข้อกําหนดที่จําเพาะเจาะจงในขั้นตอนระหว่างการแช่แข็ง เช่น อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหว่างการนําไปแช่แข็งหรือการละลาย ชนิดของอุปกรณ์เก็บรักษา ตลอดจนสถานที่ต้ัง
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และกระบวนการนําออกมาใช้ใหม่ ต้องลดความเสี่ยงจากการปนเป้ือนข้าม รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ
อํานวยความสะดวกในการนําออกมาใช้ใหม่อย่างแม่นยํา  ต้องมีวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับการ
จัดการ และจัดเก็บผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยด้วยตัวบ่งช้ีทางเซรุ่มวิทยาที่เป็นบวก 

 ข้อ ๕ ต้องทดสอบความปราศจากเช้ือสําหรับเซลล์เพาะเลี้ยงและธนาคารเซลล์ที่ปราศจากยาปฏิชีวนะ 
เพ่ือแสดงว่าปราศจากการปนเป้ือนจากแบคทีเรียและเช้ือรา และให้คํานึงถึงการตรวจพบสิ่งมีชีวิตที่เจริญได้ 
ในอาหารเลี้ยงเช้ือจําเพาะบางชนิดด้วย  

 ข้อ ๖ หากเก่ียวข้อง ต้องจัดให้มีแผนการตรวจติดตามความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาร่วมกันกับ
ตัวอย่างอ้างอิง และตัวอย่างเก็บกันในปริมาณที่เพียงพอสําหรับการตรวจสอบเพ่ิมเติม 
 
นิยามศัพท์  

สารเสริมฤทธิ์  (Adjuvant) หมายความว่า สารเคมีหรือสารชีวภาพที่ช่วยเพ่ิมการกระตุ้นการ
ตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อแอนติเจน 

ผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบําบัดรักษาขั้นสูง (Advanced Therapeutic Medicinal Products: 
ATMP) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ยาสําหรับมนุษย์ที่อยู่ในกลุ่มต่อไปน้ี คือ ผลิตภัณฑ์ยีนบําบัด ผลิตภัณฑ์เซลล์
บําบัดจากเซลล์มนุษย์ และผลิตภัณฑ์วิศวกรรมเนื้อเย่ือ  

สารก่อภูมิแพ้ดัดแปลง (Allergoids) หมายความว่า สารก่อภูมิแพ้ที่ถูกดัดแปลงทางเคมีเพ่ือลด
ความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาของอิมมูโนโกลบูลิน อี 

แอนติเจน (Antigen) หมายความว่า สารที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกัน
แบบเฉพาะเจาะจง (เช่น สารพิษ โปรตีนแปลกปลอม แบคทีเรีย เซลล์เน้ือเย่ือ) 

แอนติบอดี (Antibody) หมายความว่า โปรตีนที่ผลิตโดยเซลล์บี ลิมโฟไซต์ สามารถจับกับแอนติเจน
เฉพาะเจาะจง แอนติบอดีอาจแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทหลักตามความแตกต่างของกระบวนการผลิต 

 โมโนโคลนอล แอนติบอดี (Monoclonal antibody: MAb) หมายความว่า กลุ่ม
ประชากรของแอนติบอดีมีคุณสมบัติที่เหมือนกันซึ่งผลิตมาจากเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์หรือโดยเทคโนโลยี
พันธุวิศวกรรม โดยมีความจําเพาะในการเช่ือมตําแหน่งที่เฉพาะเจาะจงบนแอนติเจนเพียงตําแหน่งเดียว 
  โพลีโคลนอล แอนติบอดี (Polyclonal antibody) หมายความว่า แอนติบอดีที่ได้จาก
เซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์หลายชนิด ซึ่งผลิตขึ้นมาในร่างกายของมนุษย์และสัตว์เพ่ือตอบสนองต่อตําแหน่ง
บนแอนติเจนที่มาจากภายนอกร่างกาย 

พื้นที่ (Area) หมายความว่า กลุ่มเฉพาะของห้องภายในส่ิงปลูกสร้างเดียวกันที่เก่ียวข้องกับการผลิต
ผลิตภัณฑ์หน่ึงหรือหลายชนิด ซึ่งใช้ระบบจัดการอากาศร่วมกัน 

เชื้อที่มีอยู่ (Bioburden)  หมายความว่า ปริมาณและประเภทของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในวัตถุดิบ อาหาร
เลี้ยงเช้ือ สารชีววัตถุ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป โดยถือว่าเป็นการปนเป้ือนเม่ือมี
ปริมาณ และ/หรือประเภทของจุลินทรีย์เกินกว่าข้อกําหนด 

ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ (Biological medicinal products) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสําคัญ
ออกฤทธ์ิเป็นสารชีววัตถุ ซึ่งสารชีววัตถุ คือ สารที่ผลิตหรือสกัดจากแหล่งทางชีวภาพ และจําเป็นต้องมีการ
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ตรวจสอบลักษณะและคุณภาพโดยใช้การทดสอบทางฟิสิกส์-เคมี-ชีววิทยาร่วมกัน พร้อมกับกระบวนการผลิต
และการควบคุมคุณภาพ 

ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Level: BSL) หมายความว่า สภาวะการกักเก็บที่ใช้
จัดการกับสิ่งมีชีวิตที่มีอันตรายระดับแตกต่างกันโดยจัดแบ่งระดับความปลอดภัยทางชีวภาพเร่ิมต้นจากระดับ 
BSL1 (ความเสี่ยงตํ่าสุด ไม่ทําให้เกิดโรคในมนุษย์) จนถึงระดับ BSL4 (ความเสี่ยงสูงสุดที่ก่อให้เกิดโรครุนแรง 
มีโอกาสแพร่กระจาย และไม่มีวิธีป้องกัน หรือวิธีรักษาที่มีประสิทธิผล) 

การผลิตต่อเนื่องแบบแยกเวลาผลิต (Campaigned manufacture) หมายความว่า การผลิต
ผลิตภัณฑ์เดียวกันหลายรุ่นอย่างต่อเน่ืองตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในช่วงหน่ึง โดยปฏิบัติตามมาตรการการ
ควบคุมที่ได้รับการอนุมัติอย่างเข้มงวด ก่อนเปลี่ยนการผลิตไปยังผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืน ทั้งน้ี ไม่มีการผลิต
ผลิตภัณฑ์หลายชนิดในเวลาเดียวกัน แต่อาจใช้เครื่องมือเคร่ืองจักรชุดเดียวกันในการผลิต 

ระบบปิด (Closed system) หมายความว่า การท่ีตัวยาสําคัญหรือผลิตภัณฑ์ไม่มีการสัมผัสกับ
สิ่งแวดล้อมของห้องในระหว่างการผลิต 

การใช้แบบกักเก็บ (Contained use) หมายความว่า การปฏิบัติงานที่ใช้กับจุลินทรีย์ดัดแปลง
พันธุกรรมที่ถูกเพาะเลี้ยง เก็บรักษา นํามาใช้ ขนถ่าย และทําลายหรือกําจัด โดยใช้ระบบป้องกันแบบขวางก้ัน 
(ทางกายภาพ / เคมี / ชีวภาพ) เพ่ือจํากัดการสัมผัสของสิ่งมีชีวิตดังกล่าวกับประชากรทั่วไปและสิ่งแวดล้อม
ภายนอก 

การปล่อยแบบเจตนา (Deliberate release) หมายความว่า การปล่อยจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม  
สู่สิ่งแวดล้อมโดยเจตนา 

ภายนอกร่างกาย (Ex-vivo) หมายความว่า วิธีการปฏิบัติที่กระทําในเซลล์ หรือเน้ือเย่ือภายนอก
ร่างกายของสิ่งมีชิวิตแล้วถ่ายกลับคืนสู่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตน้ันอีกคร้ัง 

เซลล์เลี้ยง (Feeder cells) หมายความว่า เซลล์ที่ใช้ร่วมในการเพาะเลี้ยงเพ่ือบํารุงรักษาเซลล์ต้นกําเนิด 
(pluripotent stem cells) การเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกําเนิดจากตัวอ่อนของมนุษย์ปกติจะใช้ช้ันเซลล์เลี้ยงซึ่ง
ประกอบด้วยไฟโบรบลาสท์จากตัวอ่อนของหนู หรือเซลล์ไฟโบรบลาสท์จากตัวอ่อนมนุษย์ที่ผ่านกระบวนการ 
เพ่ือป้องกันการแบ่งตัวของเซลล์ต้นกําเนิด 

ถังหมัก (Fermenter) หมายความว่า กรณีที่ใช้กับเซลล์ไลน์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนํ้านม คําว่า “ถังหมัก” 
หมายถึง เครื่องเพาะชีวมวล  

ยีน (Gene) หมายความว่า ลําดับสายดีเอ็นเอที่เป็นรหัสใช้ผลิตโปรตีนจําเพาะหน่ึงหรือหลายชนิด 

การปลูกถ่ายยีน (Gene transfer) หมายความว่า กระบวนการปลูกถ่ายยีนในเซลล์ โดยเก่ียวข้อง
กับระบบการแสดงออกของยีนไว้กับระบบนําส่งที่เรียกว่าพาหะ ซึ่งได้จากแหล่งไวรัสหรือไม่ใช่ไวรัส หลังจาก
การปลูกถ่ายยีน เซลล์ดัดแปลงสารพันธุกรรมน้ันจะเรียกว่า เซลล์ที่ถูกถ่ายโอนยีน (transduced cells) 

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงทางพันธุกรรม (Genetically modified organisms: GMO) หมายความว่า 
สิ่งมีชีวิต (ยกเว้นมนุษย์) ที่มีการดัดแปลงสารพันธุกรรมในลักษณะที่ไม่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยการผสมพันธ์ุ 
และ/หรือการผสมรวมทางธรรมชาติ  
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แฮบเทน (Hapten) หมายความว่า โมเลกุลที่มีนํ้าหนักโมเลกุลตํ่าที่ไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการ
ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันได้ด้วยขนาดของตัวเอง  เว้นแต่จะรวมตัวกับโมเลกุลอ่ืนที่เป็น “ตัวพา”   

ไฮบริโดมา (Hybridoma) หมายความว่า เซลล์ไลน์ที่มีการขยายตัวได้ซึ่งคัดหลั่งแอนติบอดี (โมโนโคลนอล) 
ที่ต้องการ ปกติแล้วเกิดจากการหลอมรวมของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดบี ลิมโฟไซต์กับเซลล์มะเร็งเข้าด้วยกัน 

ภายในร่างกาย (in vivo) หมายความว่า วิธีการปฏิบัติที่กระทําในสิ่งมีชีวิต 

วิธีการแบบมองย้อนกลับ (Look-back) หมายความว่า วิธีการปฏิบัติที่จัดทําเป็นเอกสารเพ่ือ
ตรวจสอบกลับสารชีววัตถุออกฤทธ์ิหรือผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบอันไม่พึงประสงค์จากการใช้
หรือการรวมสารที่มาจากสัตว์หรือมนุษย์เข้าไว้ ซึ่งสารน้ันไม่ผ่านการทดสอบการปล่อยผ่าน เน่ืองจากมีสาร
ปนเป้ือน หรือเกิดความกังวลในเรื่องแหล่งที่มาของสารจากมนุษย์หรือสัตว์ปรากฏอย่างชัดเจน   

 ธนาคารเซลล์แม่บท (Master Cell Bank: MCB) หมายความว่า แหล่งรวมของเซลล์ชนิดเดียวซึ่ง
เตรียมมาจากการนําโคลนของเซลล์ (cell clone) ที่เลือกแล้วมาเพ่ิมจํานวนภายใต้สภาวะควบคุม และแบ่ง
บรรจุลงในภาชนะย่อย ๆ และเก็บรักษาภายใต้สภาวะท่ีกําหนดไว้ ธนาคารเซลล์แม่บทน้ีถูกนํามาใช้เพ่ือสร้าง
ธนาคารเซลล์ที่ใช้งานทั้งหมด รุ่นพันธุ์เชื้อไวรัสแม่บท (MVS) - ความหมายเหมือนที่กล่าวข้างต้น แต่เก่ียวข้อง
กับเช้ือไวรัส ธนาคารสารดัดแปลงพันธุกรรมแม่บท – ความหมายเหมือนที่กล่าวข้างต้น แต่ใช้สําหรับพืชหรือ
สัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม 

สิ่งมีชีวิตเด่ียวไม่ปนเปื้อน (Monosepsis (axenic)) หมายความว่า สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่ใช้ในการ
เพาะเลี้ยงซึ่งไม่ถูกปนเป้ือนด้วยสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน  

สถานที่ผลิตหลายผลิตภัณฑ์ (Multi-product facility) หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการผลิต 
ไม่ว่าจะเป็นการผลิตแบบทําพร้อมกันหลายผลิตภัณฑ์ หรือผลิตแบบแยกเวลาผลิต สามารถผลิตสารชีววัตถุ
ออกฤทธ์ิและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุได้หลายชนิด โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการผลิตอาจมีการแยกจําเพาะหรือไม่แยก
จําเพาะต่อการผลิตสารออกฤทธ์ิหรือผลิตภัณฑ์ก็ได้ 

พลาสมิด (Plasmid) หมายความว่า พลาสมิดเป็นช้ินส่วนของดีเอ็นเอ ที่มักพบอยู่ในเซลล์
แบคทีเรียมีลักษณะเป็นวงกลมที่แยกจากโครโมโซมของเซลล์ ซึ่งสามารถดัดแปลงได้ด้วยเทคนิคชีววิทยา
โมเลกุล ทําให้บริสุทธ์ิและแยกออกจากเซลล์แบคทีเรีย และนําไปใช้ในการถ่ายโอนดีเอ็นเอไปยังเซลล์อ่ืน 

กลุ่มเซลล์ปฐมภูมิ (Primary cell lot) หมายความว่า กลุ่มของเซลล์ปฐมภูมิที่ถูกขยายอย่างน้อย
ที่สุดให้มีจํานวนพอเพียงต่อการนําไปใช้ 

ผู้รับผิดชอบ (Responsible Person: RP) หมายความว่า บุคคลที่รับผิดชอบรับประกันว่าแต่ละ
รุ่นผลิตของสารชีววัตถุออกฤทธ์ิหรือผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุมีการผลิต และตรวจสอบให้ถูกต้องตามกฏหมาย และ
ตรงตามข้อกําหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ และข้อกําหนดตามท่ีได้ขึ้นทะเบียนตํารับไว้ “ผู้รับผิดชอบ” เทียบเท่ากับ 
“ผู้ที่ได้รับการรับรอง” ตามบัญญัติศัพท์ของสหภาพยุโรป 

ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานบริการโลหิตหรือเนื้อเย่ือ (Responsible person for blood or 
tissue establishment) หมายความว่า คําน้ีเทียบเท่ากับ คําว่า “ผู้รับผิดชอบ”ตามบัญญัติศัพท์ของสหภาพยุโรป  

สารพยุง (Scaffold) หมายความว่า สารหรือแมททริกซ์สําหรับช่วยพยุง ช่วยการนําส่ง ซึ่งอาจ
เสริมโครงสร้าง หรือเอ้ือต่อการเคลื่อนที่ ทําหน้าที่ยึดเกาะ หรือขนส่งเซลล์ และ/หรือโมเลกุลที่มีฤทธ์ิทาง
ชีวภาพ 
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เซลล์ร่างกาย (Somatic cells) หมายความว่า เซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์สืบพันธ์ุซึ่งประกอบขึ้นเป็น
ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ เซลล์เหล่าน้ีอาจเป็นเซลล์ร่างกายมีชีวิตที่มาจากตนเอง (จากผู้ป่วย) หรือมาจากบุคคลอ่ืน 
หรือมาจากเซลล์ต่างสายพันธ์ุ (เช่น จากสัตว์) เซลล์ดังกล่าวน้ีมีการจัดการ หรือปรับเปล่ียนผ่านกระบวนการ
ภายนอกร่างกายของสิ่งมีชีวิต และถ่ายกลับคืนสู่ร่างกายอีกครั้ง เพ่ือทําให้ได้ผลเพ่ือการบําบัดรักษา การ
วินิจฉัย หรือการป้องกันโรคในมนุษย์ 

วัตถุดิบปลอดเช้ือ (Specified pathogen free: SPF) หมายความว่า วัตถุดิบจากสัตว์ (เช่น ไก่ 
ตัวอ่อน หรือเซลล์เพาะเลี้ยง) ที่ใช้ในการผลิต หรือการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุที่มาจากฝูงสัตว์
ที่ปลอดจากเช้ือโรคจําเพาะ คําว่า ฝูงสัตว์หรือกลุ่มของสัตว์ดังกล่าว หมายถึง สัตว์ที่เลี้ยงในสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
และได้รับการดูแลจากผู้เลี้ยงที่ไม่ได้สัมผัสกับฝูงสัตว์ที่ไม่ปลอดเช้ือโรค  

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Transgenic) หมายความว่า สิ่งมีชีวิตหน่ึงที่มียีนจากสิ่งมีชีวิตอ่ืน
แทรกอยู่ในองค์ประกอบยีนปกติโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแสดงออกของยีนที่ใช้ในการสร้างสารชีววัตถุที่ใช้
ทางยา  

พาหะ (Vector) หมายความว่า ตัวแทนของการนําส่งซึ่งจะส่งข้อมูลพันธุกรรมจากเซลล์หน่ึงหรือ
สิ่งมีชีวิตหน่ึงไปยังเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืน เช่น พลาสมิด ไลโปโซม ไวรัส 

พาหะเช้ือไวรัส (Viral vector) หมายความว่า พาหะที่ได้จากไวรัสและที่ถูกดัดแปลงด้วยเทคนิค
ชีววิทยาโมเลกุลในลักษณะที่เลือกคงไว้ซึ่งยีนไวรัสพ่อแม่เพียงบางส่วน ถ้ายีนที่เก่ียวข้องกับความสามารถ    
ในการจําลองแบบของไวรัสถูกลบไป พาหะที่ได้ก็จะขาดความสามารถในการจําลองตัวเอง 

ธนาคารเซลล์ที่ใช้งาน (Working cell bank: WCB) หมายความว่า กลุ่มของจุลินทรีย์หรือเซลล์
ที่เป็นเน้ือเดียวกัน ซึ่งถูกแจกจ่ายอย่างสม่ําเสมอลงในภาชนะบรรจุ และถูกเก็บรักษาให้มีความคงตัวเพ่ือ
นํามาใช้ในการผลิต เซลล์เหล่าน้ีได้มาจากธนาคารเซลล์แม่บท รุ่นพันธุ์เชื้อไวรัสที่ใช้งาน - ความหมาย
เหมือนกับที่กล่าวข้างต้น แต่เก่ียวกับเช้ือไวรัส, ธนาคารสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช้งาน - ความหมาย
เหมือนกับที่กล่าวข้างต้น แต่ใช้สําหรับพืชหรือสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม 

โรคสัตว์ที่ติดต่อสู่มนุษย์ (Zoonosis) หมายความว่า โรคสัตว์ที่ติดต่อถ่ายทอดสู่มนุษย์ได้ 
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ภาคผนวก ๓ 
การผลิตเภสัชภัณฑ์รังสี 

 
หลักการ 

การผลิตเภสัชภัณฑ์รังสีต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ส่วนที่ ๑ และ ๒ ของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ภาคผนวกนี้ระบุรายละเอียดการปฏิบัติบางประการที่เฉพาะเจาะจงกับ
เภสัชภัณฑ์รังสี 

หมายเหตุ (๑)  เน้ือหาในภาคผนวกน้ีไม่ครอบคลุมการเตรียมเภสัชภัณฑ์รังสีจากเครื่องกําเนิด และ
อุปกรณ์ที่มีใบอนุญาตในหน่วยเตรียมเภสัชภัณฑ์รังสี (ทั้งในโรงพยาบาล และหน่วยเตรียมเภสัชภัณฑ์รังสีนอก
โรงพยาบาล) เว้นแต่จะมีข้อกําหนดภายในประเทศ 

หมายเหตุ (๒)  ตามข้อกําหนดด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี ปริมาณรังสีทางการแพทย์ที่ได้รับต้อง
อยู่ในความรับผิดชอบทางคลินิกของแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (practitioner) ในหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ทั้งที่มีการใช้  
ในการวินิจฉัยและรักษา ต้องมีนักฟิสิกส์การแพทย์อยู่ด้วย 

หมายเหตุ (๓)  เน้ือหาในภาคผนวกน้ีให้รวมถึงเภสัชภัณฑ์รังสีที่ใช้ในการทดลองทางคลินิกด้วย 

หมายเหตุ (๔)  การขนส่งเภสัชภัณฑ์รังสีให้เป็นไปตามข้อกําหนดของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ และข้อกําหนดทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี   

หมายเหตุ (๕)   วิธีการผลิตแบบอื่นนอกจากท่ีอธิบายในภาคผนวกน้ีสามารถยอมรับได้ หากมีการตรวจสอบ
ความถูกต้อง และแสดงถึงระดับการประกันคุณภาพได้อย่างน้อยเทียบเท่าวิธีท่ีกล่าวในภาคผนวกนี้ 
 
บทนํา 

ข้อ ๑ การผลิตและการจัดการกับเภสัชภัณฑ์รังสีก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยมีระดับความเสี่ยงข้ึนอยู่กับ
ชนิดของรังสีที่แผ่ออกมา พลังงานของรังสีน้ันและค่าคร่ึงชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสีจึงต้องมีความเข้มงวดในการ
ป้องกันการปนเป้ือนข้าม การปนเป้ือนด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสี (Radionuclide) และการจัดการกากกัมมันตรังสี 

ข้อ ๒ เภสัชภัณฑ์รังสีบางชนิดมีค่าคร่ึงชีวิตสั้น จึงจําเป็นต้องปล่อยผ่านก่อนเสร็จสิ้นการทดสอบเพ่ือ
ควบคุมคุณภาพทั้งหมด ในกรณีดังกล่าว ต้องมีรายละเอียดขั้นตอนการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ รวมถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ที่เก่ียวข้อง และจําเป็นต้องประเมินประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์ฉบับน้ีใช้กับกระบวนการผลิตของผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม สถาบัน หรือศูนย์เวชศาสตร์
นิวเคลียร์ หรือศูนย์ Positron Emission Tomography (PET) ที่มีการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ 

๓.๑ เภสัชภัณฑ์รังสี 

๓.๒ เภสัชภัณฑ์รังสีท่ีสลายตัวให้โพซิตรอน (PET Radiopharmaceuticals) 
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๓.๓ สารตั้งต้นกัมมันตรังสี (Radioactive Precursors) เพ่ือนําไปใช้ในการผลิตเภสัชภัณฑ์รังสี 

๓.๔ เครื่องกําเนิดนิวไคลด์กัมมันตรังสี (Radionuclide generator) 
 

ชนิดของการผลิต ไมต่้องปฏิบตัิตาม
หลักเกณฑ์ GMP 

(Non-GMP)* 

ให้ปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒  
รวมทั้งภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง ในประกาศฉบับน้ี 

- เภสัชภัณฑ์รังสี 
- เภสัชภัณฑ์รังสีที่
สลายตัวให้โพซิตรอน 
- สารตั้งต้นที่มีฤทธิ์
กัมมันตรังสี 

ก า ร ผ ลิ ต ใ น เ ค รื่ อ ง
ปฏิกรณ์ปรมาณูหรือ
เคร่ืองไซโคลตรอน 

การสังเคราะห์
ทางเคมี 

ข้ันการทําให้
บริสุทธิ์ 

การดําเนินการผลิต 
กา ร พัฒนา สู ต ร
ตํารับและแบ่งตวง 

การทําให้ปราศจากเช้ือ 
หรือการทําให้ปราศจาก
เช้ือในข้ันตอนสุดท้าย 

เครื่องกําเนิดนิวไคลด์
กัมมันตรังสี 

ก า ร ผ ลิ ต ใ น เ ค รื่ อ ง
ปฏิกรณ์ปรมาณูหรือ
เคร่ืองไซโคลตรอน 

การดําเนินการผลิต 

 
* สารตั้งต้นและระบบการขนส่งจากเครื่องไซโคลตรอนไปที่อุปกรณ์สําหรับการสังเคราะห์ อาจถือว่าเป็น

ข้ันตอนแรกของการผลิตสารออกฤทธ์ิ 
ข้อ ๔ ผู้ผลิตต้องอธิบายและให้เหตุผลสนับสนุนข้ันตอนการผลิตสารออกฤทธิ์และผลิตภัณฑ์ยาสุดท้าย 

และนําหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ส่วนที่ ๑ หรือส่วนที่ ๒ มาใช้ในกระบวนการ/ขั้นตอนการผลิตที่
เฉพาะเจาะจง 

ข้อ ๕ การเตรียมเภสัชภัณฑ์รังสีต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี 

ข้อ ๖ เภสัชภัณฑ์รังสีที่เป็นยาฉีดต้องเป็นไปตามข้อกําหนด เรื่อง ความปราศจากเช้ือสําหรับยาฉีด และ
สภาวะการทํางานปราศจากเช้ือสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเช้ือที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ๑ การผลิตยา
ปราศจากเชื้อ ของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาตามประกาศฉบับน้ี 

ข้อ ๗ ข้อกําหนดและวิธีการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์รังสีที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย มีระบุ
อยู่ในตํารายาของยุโรป หรือตํารายาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับการอนุญาตวางจําหน่าย 

การทดลองทางคลินิก 
ข้อ ๘ เภสัชภัณฑ์รังสีท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ยาวิจัยในการทดลองทางคลินิกต้องผลิตตามข้อกําหนดในภาคผนวก ๑๒ 

การผลิตผลิตภัณฑ์ยาวิจัย ของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาตามประกาศฉบับน้ีด้วย 
 

การประกันคุณภาพ 
ข้อ ๙ การประกันคุณภาพการผลิตเภสัชภัณฑ์รังสีเป็นสิ่งสําคัญมาก เน่ืองจากลักษณะเฉพาะของยา

ประเภทนี้ และปริมาณการผลิตน้อยมาก อีกทั้งในบางกรณี ต้องให้ยาแก่ผู้ป่วยก่อนการทดสอบท้ังหมดเสร็จ
สมบูรณ์ 
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ข้อ ๑๐ ระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผลมีความสําคัญอย่างย่ิงยวด เน่ืองจากต้องป้องกันมิให้
ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเป้ือนและการปนเปื้อนข้าม  และต้องป้องกันสิ่งแวดล้อมและผู้ปฏิบัติงานจากรังสีด้วย 

ข้อ ๑๑ ต้องบันทึกข้อมูลเก่ียวกับการตรวจติดตามสภาวะบริเวณผลิต และการดําเนินการผลิตอย่าง
เข้มงวด และเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินกระบวนการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ 

ข้อ ๑๒ ให้นําหลักการ เรื่อง การตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้องมาใช้ในการผลิตเภสัชภัณฑ์รังสี 
และต้องใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงมาพิจารณาขอบเขตของการตรวจรับรอง และการตรวจสอบความถูกต้อง  
โดยต้องปฏิบัติตามทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา และข้อกําหนดด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี 

 
บุคลากร  

ข้อ ๑๓ การดําเนินการผลิตทุกข้ันตอนต้องอยู่ในความรับผิดชอบของบุคลากรที่มีความรู้ด้านการป้องกัน
อันตรายจากรังสี บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการผลิต การควบคุมการวิเคราะห์ และการปล่อยผ่านเภสัชภัณฑ์รังสีต้อง
ได้รับการอบรมอย่างเหมาะสมเก่ียวกับการบริหารจัดการคุณภาพที่เฉพาะเจาะจงกับเภสัชภัณฑ์รังสี ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบท้ังหมดในการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ 

ข้อ ๑๔ บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติหน้าท่ีในบริเวณที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์กัมมันตรังสี รวมท้ังพนักงาน      
ทําความสะอาดและพนักงานซ่อมบํารุง ต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ประเภทน้ี 

ข้อ ๑๕ หากสถานที่ผลิตต้องใช้ร่วมกับส่วนงานวิจัย บุคลากรด้านงานวิจัยต้องได้รับการอบรมอย่าง
เพียงพอเก่ียวกับข้อกําหนดของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาตามประกาศฉบับน้ี และฝ่ายประกันคุณภาพ
ต้องทบทวนและอนุมัติกิจกรรมด้านวิจัย เพ่ือให้มั่นใจว่ากิจกรรมการวิจัยน้ันไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อการผลิต  
เภสัชภัณฑ์รังสี 

 
อาคารสถานที่และเครื่องมือ 
 ท่ัวไป 

ข้อ ๑๖ การผลิตผลิตภัณฑ์กัมมันตรังสีต้องทําในบริเวณท่ีมีการควบคุม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและ
กัมมันตภาพรังสี ทุกข้ันตอนการผลิตต้องทําในพื้นที่ปฏิบัติการระบบปิดที่จัดเตรียมไว้เฉพาะสําหรับเภสัชภัณฑ์รังสี 

ข้อ ๑๗ ต้องมีมาตรการป้องกันการปนเป้ือนข้ามจากบุคลากร วัตถุ นิวไคลด์กัมมันตรังสี เป็นต้น ต้องใช้
เคร่ืองมือที่เป็นระบบปิด หากจําเป็นต้องใช้เคร่ืองมือที่เป็นระบบเปิดต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพ่ือลดความเสี่ยง
ต่อการปนเป้ือนให้น้อยที่สุด การประเมินความเส่ียงต้องแสดงให้เห็นว่าระดับความสะอาดของสภาวะแวดล้อมของ
การผลิตเหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์ท่ีกําลังผลิต 

ข้อ ๑๘ การเข้าถึงบริเวณผลิตต้องเปลี่ยนชุด และจํากัดให้เฉพาะผู้ท่ีได้รับมอบหมายเท่าน้ัน 

ข้อ ๑๙ บริเวณทํางานรวมถึงสภาพแวดล้อมต้องมีการตรวจติดตามกัมมันตภาพรังสี อนุภาค และ
เชื้อจุลินทรีย์ตามที่กําหนดไว้ในการตรวจรับรองสมรรถนะ 
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ข้อ ๒๐ ต้องมีแผนการบํารุงรักษาป้องกัน การสอบเทียบ และการตรวจรับรอง ซึ่งดําเนินการโดยผู้ที่มี
ความรู้ เพ่ือให้มั่นใจว่าสิ่งอํานายความสะดวกและเคร่ืองมือทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตเภสัชภัณฑ์รังสีมีความเหมาะสม
และผ่านการตรวจรับรอง รวมทั้งต้องเก็บรักษาบันทึกและบัญชีรายการ 

ข้อ ๒๑ ต้องระวังการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสีภายในสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก (facility) 
ต้องควบคุมอย่างเหมาะสมเพื่อตรวจวัดการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี ซึ่งทําได้ด้วยการวัดโดยตรงด้วยเครื่องมือวัด
ทางรังสี หรือวัดทางอ้อมโดยทําการทดสอบการซับ (swab) ท่ีกระทําเป็นประจํา 

ข้อ ๒๒ พ้ืนผิวของเครื่องมือที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ต้องไม่ทําปฏิกิริยา ไม่เกาะติด หรือดูดซับจนส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพของเภสัชภัณฑ์รังสี 

ข้อ ๒๓ ต้องหลีกเลี่ยงการนําอากาศที่ออกจากบริเวณทํางานกับผลิตภัณฑ์กัมมันตรังสีหมุนเวียนกลับเข้า
ไปใหม่ เว้นแต่มีเหตุผลสนับสนุน ต้องออกแบบทางระบายอากาศออกเพื่อลดการปนเปื้อนอนุภาค และก๊าซ
กัมมันตรังสีสู่สภาวะแวดล้อม รวมทั้งต้องมีระบบป้องกันไม่ให้อนุภาคและเชื้อจุลินทรีย์เข้ามาภายในบริเวณที่ควบคุม 

ข้อ ๒๔ ต้องควบคุมความดันบรรยากาศบริเวณท่ีสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ให้มีค่าต่ํากว่าความดันบรรยากาศ
โดยรอบ เพ่ือกักเก็บอนุภาคกัมมันตรังสี และต้องป้องกันมิให้ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเป้ือนจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งทําได้
โดยการใช้เทคโนโลยีขวางก้ัน หรือมีแอร์ล็อคที่มีความดันต่ํากว่าบริเวณข้างเคียง   

 การผลิตผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ  

ข้อ ๒๕ เภสัชภัณฑ์รังสีปราศจากเชื้อแบ่งออกเป็นชนิดที่ผลิตโดยกระบวนการปราศจากเช้ือ และชนิดที่  
มีการทําให้ปราศจากเช้ือในขั้นตอนสุดท้าย สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกต้องรักษาระดับความสะอาดของ
สภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมกับประเภทของการดําเนินการผลิต พ้ืนที่ทํางานสําหรับผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อที่ผลิตภัณฑ์
หรือภาชนะบรรจุสัมผัสกับสภาวะแวดล้อมต้องถูกต้องตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในภาคผนวก ๑ การผลิตยาปราศจากเชื้อ 

ข้อ ๒๖ การผลิตเภสัชภัณฑ์รังสีต้องใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงมาพิจารณาเร่ืองความแตกต่างของ
ความดัน ทิศทางการไหลของอากาศ และคุณภาพของอากาศ 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่มีการใช้ระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นระบบปิดในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การสังเคราะห์ทางเคมี 
การทําให้บริสุทธ์ิ การทําให้ปราศจากเชื้อโดยการกรอง ให้ดําเนินการในตู้ปฏิบัติการรังสีสูง (Hot-cell)   ในสภาวะ
แวดล้อมระดับ ซี (C) ทั้งน้ี ตู้ปฏิบัติการรังสีสูงต้องมีการกรองอากาศเข้า และเมื่อปิดตู้ต้องมีระดับความสะอาดของ
อากาศระดับสูงเหมาะสมกับกิจกรรมภายในตู้ กิจกรรมท่ีเป็นกระบวนการปราศจากเช้ือต้องทําในบริเวณสะอาด
ระดับ เอ (A) 

ข้อ ๒๘ การประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ปราศจากเชื้อเข้าด้วยกันก่อนเริ่มการผลิต ต้องทําโดย
กระบวนการปราศจากเชื้อ เช่น การประกอบท่อ แผ่นกรองปราศจากเช้ือ ขวดยาฉีดปราศจากเชื้อที่ปิดสนิท 

 
การดําเนินการด้านเอกสาร 

ข้อ ๒๙ เอกสารทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการผลิตเภสัชภัณฑ์รังสีต้องมีการจัดเตรียม ทบทวน อนุมัติและ
แจกจ่ายตามวิธีการปฏิบัติงานท่ีจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร 
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ข้อ ๓๐ ต้องจัดทําข้อกําหนดเป็นเอกสารสําหรับวัตถุตั้งต้น ฉลาก วัสดุการบรรจุ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต 
ที่สําคัญ และผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปของเภสัชภัณฑ์รังสี ต้องมีข้อกําหนดสําหรับสิ่งของสําคัญท่ีนํามาใช้ในกระบวนการผลิต 
ได้แก่ อุปกรณ์หรือสิ่งที่ใช้ช่วยในกระบวนการผลิต หน้ากาก ชุดกรองปราศจากเชื้อ เน่ืองจากสิ่งเหล่าน้ีล้วนส่งผลกระทบ
สําคัญต่อคุณภาพทั้งสิ้น 

ข้อ ๓๑ ต้องกําหนดเกณฑ์การยอมรับเภสัชภัณฑ์รังสี รวมถึงเกณฑ์การยอมรับการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์
และข้อกําหนดของอายุผลิตภัณฑ์ เช่น การระบุเอกลักษณ์ทางเคมีของไอโซโทป ความเข้มข้นของกัมมันภาพรังสี  
ความบริสุทธิ์ และฤทธ์ิกัมมันตภาพรังสีเฉพาะเจาะจง (specific activity) 

ข้อ ๓๒ อุปกรณ์หลักท่ีใช้ต้องมีบันทึกการใช้ การล้าง การทําความสะอาด หรือการทําให้ปราศจากเชื้อ และ
การบํารุงรักษา บันทึกต้องมีชื่อของผลติภัณฑ์และหมายเลขรุ่นผลิต ระบุวันเวลาและลายมือชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กิจกรรมน้ัน 

ข้อ ๓๓ ต้องเก็บรักษาบันทึกไว้อย่างน้อย ๓ ปี เว้นแต่จะมีข้อกําหนดภายในประเทศที่ระบุกรอบเวลาอื่นไว้ 
 
การดําเนินการผลิต 

ข้อ ๓๔ ต้องไม่ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์กัมมันตรังสีต่างชนิดพร้อมกันภายในบริเวณปฏิบัติงานเดียวกัน 
เช่น ตู้ปฏิบัติการรังสีสูง หรือชุดลามินาร์แอร์โฟลว์ เพ่ือลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนข้าม หรือการปะปนของ
ผลิตภัณฑ์ให้เหลือน้อย 

ข้อ ๓๕ การตรวจสอบความถูกต้องเป็นเร่ืองสําคัญมาก รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของระบบที่ใช้
คอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องดําเนินการตามภาคผนวก ๑๐ ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ ของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา 
กระบวนการผลิตใหม่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการผลิตเพ่ือจําหน่าย 

ข้อ ๓๖ ต้องสามารถบ่งชี้พารามิเตอร์วิกฤตได้ก่อนหรือระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง และต้อง
กําหนดพิสัยสําหรับการปฏิบัติการที่สามารถทําซ้ําได้อย่างชัดเจน 

ข้อ ๓๗ ผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุโดยกระบวนการปราศจากเชื้อต้องมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่นกรอง
ปราศจากเชื้อที่ใช้ โดยต้องพิจารณาถึงการป้องกันทางรังสี และการบํารุงรักษาความปราศจากเช้ือของแผ่นกรอง 

ข้อ ๓๘ เน่ืองจากเป็นการทํางานกับรังสีจึงยอมให้สามารถติดฉลากภาชนะบรรจุก่อนการผลิตได้ ขวดยาฉีดเปล่า
ปราศจากเชื้อท่ีปิดอยู่อาจติดฉลากที่มีข้อมูลบางส่วนก่อนการบรรจุได้ โดยมีเง่ือนไขว่ากระบวนการดังกล่าวต้อง  
ไม่ทําลายความปราศจากเชื้อ หรือต้องป้องกันการได้รับรังสีของเลนส์ตาถ้าต้องตรวจสอบภายหลังจากบรรจุสาร
กัมมันตรังสีในขวดยาฉีดแล้ว 
 
การควบคุมคุณภาพ 

ข้อ ๓๙ เภสัชภัณฑ์รังสีบางชนิดอาจถูกนําไปใช้ก่อนการทดสอบทางเคมีและจุลชีววิทยาจะแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ โดยการประเมินจากเอกสารรุ่นผลิต   
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 การปล่อยผ่านเภสัชภัณฑ์รังสี อาจทําได้อย่างน้อย ๒ ระยะ คือ ก่อนและหลังการทดสอบวิเคราะห์
ที่สมบูรณ์ 

๓๙.๑ ผู้มีอํานาจหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องต้องทําการประเมินบันทึกการผลิต ซึ่งต้องครอบคลุมถึงสภาวะ
ของการผลิตและการทดสอบวิเคราะห์ ก่อนขนส่งเภสัชภัณฑ์รังสีภายใต้สภาวะกักกันไปยังแผนกคลินิก 

๓๙.๒ การประเมินข้อมูลการวิเคราะห์ข้ันสุดท้ายเพ่ือให้มั่นใจว่าการเบี่ยงเบนทั้งปวงไปจาก
ข้ันตอนการปฏิบัติตามปกติมีการบันทึกเป็นหลักฐาน  มีเหตุผลประกอบ และปล่อยผ่านอย่างเหมาะสมก่อนให้การ
รับรองเป็นเอกสารโดยผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ในกรณีที่ยังไม่มีผลการทดสอบบางอย่างก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์  ผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายต้องให้การรับรองผลิตภัณฑ์แบบมีเง่ือนไขก่อนนําไปใช้ และในที่สุดต้องรับรองผลิตภัณฑ์น้ันภายหลังจาก
ได้รับผลการทดสอบทั้งหมด  

ข้อ ๔๐ เภสัชภัณฑ์รังสีส่วนมากถูกนําไปใช้อย่างรวดเร็วหลังการผลิต เน่ืองจากมีอายุสั้น จึงต้องระบุ
ระยะเวลาท่ีสามารถนําผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้อย่างชัดเจน 

ข้อ ๔๑ ต้องทําการทดสอบเภสัชภัณฑ์รังสีที่มีนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตยาว เพ่ือแสดงให้เห็นว่า
ผลิตภัณฑ์น้ันผ่านเกณฑ์การยอมรับก่อนที่จะปล่อยผ่านหรือรับรองจากผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๔๒ สามารถจัดเก็บตัวอย่างเพ่ือรอให้สารกัมมันตรังสีสลายตัวจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ก่อนนําไป
ทดสอบ แต่ต้องทําการทดสอบทุกอย่าง รวมทั้งการทดสอบความปราศจากเช้ืออย่างเร็วที่สุดท่ีสามารถทําได้ 

ข้อ ๔๓ ต้องจัดทําวิธีการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับการประเมินการผลิต และข้อมูลการวิเคราะห์ 
ซึ่งต้องพิจารณาก่อนทําการขนส่ง 

ข้อ ๔๔ ต้องทิ้งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับ ถ้านําวัตถุมาทําการผลิตซ้ํา ต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงาน
ที่จัดทําไว้ก่อน และผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปต้องผ่านเกณฑ์การยอมรับก่อนปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ถูก
ส่งคืนมาต้องไม่นํากลับไปผลิตซ้ํา และต้องจัดเก็บในรูปกากกมัมันตรังสี 

ข้อ ๔๕ วิธีการปฏิบัติงานต้องอธิบายถึงมาตรการที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องดําเนินการ หากภายหลังส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่สิ้นอายุแล้วพบว่าผลการทดสอบไม่ผ่าน เหตุการณ์เช่นน้ีต้องสืบสอนหาความจริง รวมถึงการ
ดําเนินการแก้ไข และป้องกันเพ่ือมิให้เกิดเหตุการณ์อีกในอนาคต และต้องมีการบันทึกไว้ 

ข้อ ๔๖ ต้องให้ข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติงานทางคลินิก และเพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกในเร่ืองข้อมูล ให้นําระบบ
การตรวจสอบกลับเภสัชภัณฑ์รังสีมาใช้ 

ข้อ ๔๗ ต้องมีระบบตรวจสอบยืนยันคุณภาพของวัตถุตั้งต้น การรับรองผู้จัดจําหน่ายต้องรวมถึงการประเมิน
ที่รับประกันว่าวัตถุตั้งต้นที่จัดหามีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ข้อกําหนดอย่างสม่ําเสมอ ให้จัดซื้อวัตถุตั้งต้น วัสดุการบรรจุ 
และอุปกรณ์สําคัญในกระบวนการผลิตจากผู้จัดจําหน่ายที่ได้รับการรับรองแล้ว 

 
 
 
 



๗ 
 

ตัวอย่างอ้างอิงและตัวอย่างเกบ็กัน 
ข้อ ๔๘ ต้องจัดเก็บตัวอย่างเภสัชภัณฑ์รังสีของแต่ละรุ่นผลิตของผลิตภัณฑ์รอบรรจุให้เพียงพอไว้อย่างน้อย 

๖ เดือน หลังจากผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูปสิ้นอายุ เว้นแต่จะมีเหตุผลด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

ข้อ ๔๙ ต้องเก็บกันตัวอย่างวัตถุตั้งต้นที่ไม่ใช่ตัวทําละลาย ก๊าซ และนํ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตอย่างน้อย    
๒ ปี หลังจากปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ถ้าความคงสภาพของสารตั้งต้นตามที่ระบุในข้อกําหนดมีระยะเวลา 
สั้นกว่าการจัดเก็บอาจสั้นกว่าสองปี 

ข้อ ๕๐ อาจกําหนดเงื่อนไขอื่น ๆ โดยความตกลงกับเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เก่ียวกับการสุ่มและเก็บตัวอย่างวัตถุตั้งต้น และผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่ผลิตข้ึนเพ่ือผู้ป่วยเฉพาะราย หรือทําการผลิต
ในปริมาณน้อย หรืออาจเกิดปัญหาในการจัดเก็บ 
 
การกระจายยา 

 ข้อ ๕๑ สามารถส่งมอบเภสัชภัณฑ์รังสีภายใต้สภาวะควบคุมก่อนการทดสอบทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ได้   
บนเง่ือนไขว่าสถาบันที่รับผลิตภัณฑ์จะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ จนกว่าจะได้รับผลการทดสอบและประเมินโดยผู้ที่ได้รับ
มอบหมายแล้ว 

 
นิยามศัพท์  

การจัดเตรียม (Preparation) หมายความว่า การจัดการ และการติดฉลากรังสีบนอุปกรณ์ด้วยนิวไคลด์
กัมมันตรังสีที่ถูกชะออกจากเคร่ืองกําเนิด หรือสารตั้งต้นกัมมันตรังสีในโรงพยาบาล อุปกรณ์ เครื่องกําเนิด และวัตถุ
ตั้งต้นต้องได้รับการอนุญาตวางจําหน่ายในตลาด หรือมีใบอนุญาต 

การผลิต (Manufacturing) หมายความว่า การผลิต การควบคุมคุณภาพ การปล่อยผ่าน และการขนส่ง
เภสัชภัณฑ์รังสีจากสารออกฤทธ์ิและวัตถุตั้งต้น 

ตู้ปฏิบัติงานรังสีสูง (Hot-cells) หมายความว่า พ้ืนท่ีปฏิบัติงานที่มีกําบังรังสีสําหรับผลิต และดูแลสาร
กัมมันตรังสี ตู้ปฏิบัติงานรังสีสูงไม่จําเป็นต้องออกแบบให้เหมือนกับพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่แยกต่างหาก (isolator) 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (Authorised person) หมายความว่า บุคคลผู้มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคนิค และมีประสบการณ์ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร  
 



๑ 
 

ภาคผนวก ๔ 
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ที่ไม่ใช่ยากระตุ้นภมูิคุ้มกัน 

 
การผลิตสารผสมล่วงหน้าสําหรับอาหารสัตว์ผสมยา 
 ข้อ ๑ การผลิตสารผสมล่วงหน้าสําหรับอาหารสัตว์ผสมยา ต้องใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืชในปริมาณมาก ซึ่ง
ดึงดูดแมลงและสัตว์ฟันแทะ การออกแบบสถานท่ีผลิต รวมถึงการติดตั้งเครื่องมือและการปฏิบัติงานจึงต้องเป็นไป
ในลักษณะที่สามารถลดความเสี่ยงดังกล่าว อีกทั้งต้องมีโปรแกรมควบคุมแมลงและสัตว์ที่ปฏิบัติได้อย่างสมํ่าเสมอ 

  ข้อ ๒ ข้ันตอนการผลิตสารผสมล่วงหน้าทําให้เกิดฝุ่นผงในปริมาณมาก จึงต้องตระหนักถึงความสําคัญ   
ในการป้องกันการปนเป้ือนข้าม และการเอื้ออํานวยต่อการทําความสะอาด ตัวอย่างเช่น พิจารณาติดตั้งระบบการ
ลําเลียงที่ปิดสนิท หรือระบบกําจัดฝุ่นผงตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการติดตั้งระบบดังกล่าว   
แต่การทําความสะอาดบริเวณผลิตอย่างสม่ําเสมอยังคงเป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องปฏิบัติ 

  ข้อ ๓ กระบวนการผลิตที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญตอ่ความคงสภาพของตัวยาสําคัญ ตัวอย่างเช่น 
การใช้ไอนํ้าในการผลิตเพลเล็ต ต้องดําเนินการในลักษณะที่มีความสม่ําเสมอ และเหมือนกันทุกครั้ง ในแต่ละรุ่นที่ผลิต 

  ข้อ ๔ การผลิตสารผสมล่วงหน้าภายในพื้นท่ีเฉพาะ ซึ่งไม่ได้ออกแบบให้เป็นส่วนหน่ึงของโรงงานผลิตหลัก
ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือต้องจัดให้มีบัฟเฟอร์โซนล้อมรอบพ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนไปยังบริเวณผลิตอื่น 
 
การผลิตสารกําจัดปรสิตภายนอกตัวสัตว์ 
 ข้อ ๕ สารกําจัดปรสิตภายนอกตัวสัตว์ที่จัดเป็นผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ที่ต้องข้ึนทะเบียนตํารับยา สามารถทํา
การผลิตแตกต่างไปจากข้อกําหนดท่ีระบุไว้ในหมวด ๓ อาคารสถานที่และเครื่องมือ ข้อ ๖ ได้ กล่าวคือ สามารถผลิต
และบรรจุตามหลักการของการแยกเวลาผลิต ภายในบริเวณที่ใช้ผลิตสารฆ่าสัตว์รังควาน (pesticides) แต่ต้อง   
ไม่ทําการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ประเภทอื่นในบริเวณเดียวกัน 

  ข้อ ๖ ต้องนําวิธีการปฏิบัติสําหรับการทําความสะอาดที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว มาใช้เพ่ือป้องกัน
การปนเป้ือนข้าม และต้องมีขั้นตอนการดําเนินการที่สรา้งความมั่นใจในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยาสัตว์อย่างปลอดภัย
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับน้ี 

 
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ผสมเพนนิซิลลิน 
 ข้อ ๗ การใช้เพนนิซิลลินในผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ไม่พบว่ามีความเสี่ยงของการเกิดภาวะภูมิไวเกินในสัตว์
เช่นเดียวกับท่ีเกิดในมนุษย์ ถึงแม้ว่ามีข้อมูลเก่ียวกับอุบัติการณ์ของการเกิดภาวะภูมิไวเกินในม้าและในสุนัข แต่พบว่า 
เกิดจากสารชนิดอื่นซึ่งเป็นพิษต่อสัตวด์ังกล่าว ตัวอย่างเช่น ยาปฏิชีวนะกลุ่มไอโอโนฟอร์ในม้า ถึงแม้จะมีข้อกําหนดว่า
การผลิตยาบางชนิดต้องดําเนินการในพ้ืนที่แยกเฉพาะ ข้อกําหนดดังกล่าวอาจละเว้นได้ ในกรณีท่ีมีการแยกพ้ืนที่
สําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสัตว์เท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม มาตรการทั้งหมดที่จําเป็นสําหรับการป้องกันการปนเป้ือนข้าม



๒ 
 

และการรักษาความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ยังคงต้องปฏิบัติต่อไปตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับน้ี น่ันคือ การผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมเพนนิซิลลิน ต้องดําเนินการผลิตตามหลักการของการแยกเวลาผลิต และภายหลังการผลิต
ต้องปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติสําหรับการทําความสะอาด และการกําจัดสิ่งปนเป้ือนที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแลว้ 
 
การเก็บกันตัวอย่าง  

  ข้อ ๘ การเก็บกันตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาสัตว์บางชนิดที่บรรจุลงภาชนะบรรจุสุดท้าย หรือผสมในสารผสม
ล่วงหน้ามีปริมาตรมาก อาจไม่สะดวกที่ผู้ผลิตต้องเลือกเก็บไว้ท้ังภาชนะบรรจุ จึงอาจจัดเก็บตัวอย่างเพียงบางส่วนไว้ 
แต่ต้องมั่นใจว่ามีจํานวนตัวอย่างเพียงพอ และเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสม 

  ข้อ ๙ ภาชนะบรรจุที่ใช้ในการเก็บรักษาตัวอย่างต้องทําจากวัสดุชนิดเดียวกันกับที่ใช้กับบรรจุผลิตภัณฑ์  
ที่วางจําหน่าย 

 
ผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ปราศจากเชื้อ 
 ข้อ ๑๐ การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ที่ต้องทําให้ปราศจากเชื้อในขั้นตอนสุดท้าย อาจดําเนินการได้ในบริเวณ
สะอาดที่มีระดับต่ํากว่าระดับที่ระบุไว้ในภาคผนวก ๑ “การผลิตยาปราศจากเชื้อ” แต่ต้องเป็นบริเวณสะอาดที่มี
ระดับไม่ต่ํากว่าระดับ ดี (D) ทั้งน้ี ต้องได้รับการอนุมัติจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตก่อน 



๑ 
 

ภาคผนวก ๕ 
การผลิตผลิตภัณฑ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันสําหรับสัตว ์

 
หลักการ 
 การผลิตผลิตภัณฑ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันสําหรับสัตว์มีลักษณะพิเศษท่ีต้องนํามาพิจารณา เมื่อนําระบบประกัน
คุณภาพมาใช้ปฏิบัติและประเมิน 
 เน่ืองจากมีสายพันธุ์สัตว์จํานวนมากและสารก่อโรคที่เก่ียวข้อง ทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมีความหลากหลาย
และปริมาณการผลิตน้อย ดังน้ัน การทํางานโดยทั่วไปเป็นแบบแยกเวลาผลิต นอกจากน้ี เน่ืองจากลักษณะเฉพาะ
ของการผลิต (ขั้นตอนการเพาะเล้ียงเชื้อ การไม่ได้ทําให้ปราศจากเชื้อในขั้นตอนสุดท้าย ฯลฯ) จึงต้องป้องกัน
ผลิตภัณฑ์จากการปนเปื้อนและการปนเปื้อนข้ามเป็นพิเศษ และต้องป้องกันสภาวะแวดล้อมจากการปนเป้ือน 
โดยเฉพาะเมื่อการผลิตเก่ียวข้องกับการใช้สารก่อโรคหรือสารชีววัตถุแปลกใหม่ รวมทั้งต้องป้องกันพนักงานเป็นพิเศษ
เมื่อการผลิตเก่ียวข้องกับการใช้สารชีววัตถุท่ีก่อโรคในมนุษย์ 
 ปัจจัยเหล่าน้ีร่วมกับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันสําหรับสัตว์ และความด้อย
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะในการทดสอบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้ันสุดท้าย เพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่
เพียงพอ ทําให้บทบาทของระบบการประกันคุณภาพมีความสําคัญสูงสุด ความจําเป็นในการคงการควบคุมให้
ครอบคลุมทุกหัวข้อของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นที่ได้กล่าวถึงในประกาศฉบับน้ี 
จึงไม่เป็นการเน้นเกินไป โดยเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจติดตามตามหัวข้อของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา 
(เช่น เคร่ืองมือ สถานที่ ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ) ต้องได้รับการประเมินอย่างเข้มงวด และแจ้งการตัดสินใจเพ่ือให้
ดําเนินการอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งการบันทึก 
 
บุคลากร 
 ข้อ ๑ บุคลากรทั้งหมด (รวมถึงพนักงานทําความสะอาด และพนักงานซ่อมบํารุง) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณ
การผลิตผลิตภัณฑ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันต้องได้รับการฝึกอบรม และได้ข้อมูลด้านสุขอนามัยและจุลชีววิทยา บุคลากร
ต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม โดยเฉพาะเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีปฏิบัติงานอยู่ 
 ข้อ ๒ บุคลากรที่รับผิดชอบต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในบางสาขา หรือทุกสาขาต่อไปนี้ เช่น 
แบคทีเรียวิทยา ชีววิทยา ชีวมาตร เคมี อิมมูโนวิทยา การแพทย์ พยาธิวิทยา เภสัชกรรม เภสัชวิทยา ไวรัสวิทยา 
และสัตว์แพทยศาสตร์ และต้องมีความรู้เพียงพอในมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อม 
 ข้อ ๓ บุคลากรต้องได้รับการป้องกันการติดเชื้อจากสารชีวภาพท่ีใช้ในการผลิต ในกรณีที่สารชีวภาพที่ใช้
สามารถก่อโรคในมนุษย์ ต้องมีมาตรการเพียงพอในการป้องกันการติดเชื้อของผู้ปฏิบัติงานจากสารชีวภาพ หรือ
จากสัตว์ทดลอง บุคลากรที่เก่ียวข้องต้องได้รับการฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพ 



๒ 
 

 ข้อ ๔ ต้องมีมาตรการที่เพียงพอในการป้องกันไม่ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นพาหะนําสารชีววัตถุท่ีใช้    
ในการผลิตออกนอกบริเวณโรงงานผลิต ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับชนิดของสารชีววัตถุที่ใช้  มาตรการดังกล่าวอาจรวมถึงการ
เปลี่ยนชุดเสื้อผ้าทั้งหมด และต้องชําระร่างกายก่อนออกจากพ้ืนที่การดําเนินการผลิต 
 ข้อ ๕ ความเสี่ยงของการปนเป้ือน หรือการปนเป้ือนข้ามจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความสําคัญเป็นพิเศษ
สําหรับผลิตภัณฑ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน 

การป้องกันการปนเปื้อนจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการผลิต ทําได้โดยมีชุดมาตรการหรือวิธีการ
ปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจว่าได้สวมใส่เครื่องแต่งกายเพื่อป้องกันการปนเป้ือนที่เหมาะสมระหว่างข้ันตอนต่าง ๆ ของ
กระบวนการผลิต 

การป้องกันการปนเป้ือนข้ามโดยบุคลากรที่เก่ียวข้องในการดําเนินการผลิต ทําได้โดยมีชุดมาตรการ
หรือวิธีการปฏิบัติ เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรจะไม่ผ่านจากพ้ืนที่หน่ึงไปอีกพ้ืนที่หน่ึง เว้นแต่มีมาตรการที่เหมาะสม  
ในการขจัดความเส่ียงจากการปนเป้ือน ในระหว่างวันทํางานบุคลากรต้องไม่ผ่านบริเวณที่มีโอกาสปนเป้ือนจาก
จุลินทรีย์ที่มีชีวิต หรือที่มีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่มีการดาํเนินการกับผลิตภัณฑ์อืน่ หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ถ้าไม่สามารถ
เลี่ยงทางผ่านต้องกําหนดวิธีการปฏิบัติของการขจัดการปนเป้ือนให้ชัดเจน รวมถึงข้ันตอนการเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
และรองเท้า หากจําเป็น ต้องอาบนํ้า ซึ่งพนักงานที่เก่ียวข้องในบริเวณดงักล่าวต้องปฏิบัติตาม 

บุคลากรท่ีเข้ามาในบริเวณกักเก็บท่ีไม่มีการดําเนินการกับสิ่งมีชีวิตแบบระบบเปิดเป็นเวลาอย่างน้อย
สิบสองชั่วโมงก่อนหน้า เพ่ือตรวจสอบการเพาะเชื้อในภาชนะปิดท่ีผิวหน้าได้รับการขจัดการปนเปื้อน ไม่ถือว่า     
มีความเสี่ยงต่อการปนเป้ือน เว้นแต่สิ่งมีชีวิตที่ใช้เป็นสายพันธุ์แปลกใหม ่
 
อาคารสถานที่ 
 ข้อ ๖ อาคารสถานที่ต้องออกแบบในลักษณะที่ควบคุมความเสี่ยงต่อทั้งผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม 

การควบคุมการปนเป้ือนทําได้โดยการใช้บริเวณกักเก็บ บริเวณสะอาด บริเวณสะอาด/กักเก็บ หรือ
บริเวณควบคุม 
 ข้อ ๗ สารชีวภาพที่มีชีวิตต้องดําเนินการในบริเวณกักเก็บ ระดับของการกักเก็บขึ้นอยู่กับความสามารถ  
ในการก่อโรคของจุลินทรีย์ และถูกจัดเป็นสายพันธุ์แปลกใหม่หรือไม ่
 ข้อ ๘ สารชีวภาพที่หมดฤทธ์ิต้องดําเนินการในบริเวณสะอาด  และบริเวณสะอาดต้องใช้เป็นที่ดําเนินการ
กับเซลล์ท่ีไม่มีติดเชื้อที่คัดแยกจากจุลินทรีย์ที่มีชีวิตแบบหลายเซลล์ และในบางกรณี อาหารเลี้ยงเชื้อที่ทําให้ปราศจาก
เชื้อด้วยการกรอง 

 ข้อ ๙ การดําเนินการแบบระบบเปิดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือกับส่วนประกอบท่ีไม่ผ่านการทําให้
ปราศจากเชื้อในขั้นตอนต่อไป ต้องดําเนินการภายใต้ลามินาร์แอร์โฟลว์ ระดับเอ ซึ่งอยู่ในบริเวณระดับบี  

 ข้อ ๑๐ การปฏิบัติการอื่นเก่ียวข้องกับการดําเนินการกับสารชีวภาพที่มีชีวิต (เช่น การควบคุมคุณภาพ 
การวิจัย การบริการตรวจวินิจฉัย) ต้องกักเก็บและแยกบริเวณอย่างเหมาะสม ถ้ามีการดําเนินการผลิตในอาคาร
เดียวกัน ระดับของการกักเก็บต้องขึ้นกับความสามารถในการก่อโรคของสารชีวภาพ และถูกจัดเป็นสายพันธุ์ 



๓ 
 

แปลกใหม่หรือไม่ เมื่อดําเนินกิจกรรมการตรวจวินิจฉัยมีความเส่ียงที่จะเกิดสิ่งมีชีวิตก่อโรคชนิดรุนแรง ดังน้ัน ระดับ
การกักเก็บต้องเพียงพอในการจัดการความเสี่ยงทั้งหมด อาจต้องมีการกักเก็บถ้าการควบคุมคุณภาพ หรือมี
กิจกรรมอื่นดําเนินการในอาคารท่ีใกล้เคียงกับบริเวณที่ดําเนินการผลิต 

 ข้อ ๑๑ สถานที่กักเก็บต้องทําการฆ่าเชื้อได้ง่าย และควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

  ๑๑.๑ ไม่มีการระบายอากาศออกสู่ภายนอกโดยตรง 

  ๑๑.๒ ถ่ายเทอากาศด้วยแรงดันอากาศลบ อากาศต้องผ่านแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 
(HEPA filters) และไม่มีการหมุนเวียนอากาศ ยกเว้นในบริเวณเดียวกัน และมีการกรองอากาศผ่านแผ่นกรอง
อากาศที่มีประสิทธิภาพสูงอีกชั้นหน่ึง (ปกติสภาวะน้ีจะทําได้โดยการหมุนเวียนอากาศกลับผ่านแผ่นกรองอากาศที่
มีประสิทธิภาพสูงเข้าไปในบริเวณดังกล่าว) อย่างไรก็ตาม การหมุนเวียนอากาศระหว่างบริเวณอาจทําได้ ถ้าอากาศ
ผ่านแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ๒ ชุด โดยแผ่นกรองแรกต้องมีการตรวจติดตามความสมบูรณ์ของแผ่นกรอง
อย่างต่อเน่ือง และต้องมีมาตรการเพียงพอที่จะระบายอากาศออกอย่างปลอดภัยในกรณีที่แผ่นกรองอากาศไม่มี
ความสมบูรณ์ 

  ๑๑.๓ อากาศจากบริเวณผลิตท่ีใช้สําหรับสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์แปลกใหม่ ต้องมีการระบายผ่าน  
แผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ๒ ชุด ท่ีประกอบต่อกันเป็นอนุกรม และต้องไม่มีการหมุนเวียนของอากาศ
จากพ้ืนที่การผลิต 

  ๑๑.๔ ระบบการเก็บและการฆ่าเชื้อของเหลวท่ีปลดปล่อยออกมา รวมถึงจากการควบแน่นที่
ปนเปื้อนของเคร่ืองทําให้ปราศจากเช้ือ เคร่ืองเพาะชีวมวล ฯลฯ ของเสียในรูปของแข็ง รวมถึงซากสัตว์ต้องฆ่าเชื้อ 
ทําให้ปราศจากเชื้อหรือเผาตามความเหมาะสม แผ่นกรองท่ีปนเป้ือนต้องเอาออกด้วยวิธีการท่ีปลอดภัย 

  ๑๑.๕ ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายต้องออกแบบและใช้เป็นแอร์ล็อค และมีการติดตั้งอ่างล้างมือ 
และสิ่งอํานวยความสะดวกในการชําระร่างกายตามความเหมาะสม ความแตกต่างของแรงดันอากาศต้องอยู่ใน
ลักษณะที่ไม่มีการไหลของอากาศระหว่างบริเวณปฏิบัติงานกับสภาพแวดล้อมภายนอก หรือความเสี่ยงของการ
ปนเปื้อนจากเครื่องแต่งกายที่สวมใส่จากบริเวณภายนอก 

  ๑๑.๖ ระบบแอร์ล็อคของทางผ่านของเครื่องมือ ซึ่งถูกสร้างในลักษณะที่ไม่มีการไหลของอากาศท่ี
ปนเปื้อนระหว่างบริเวณปฏิบัติงานกับสภาพแวดล้อมภายนอก หรือความเสี่ยงในการปนเป้ือนของเครื่องมือภายใน
แอร์ล็อค แอร์ล็อคต้องมีขนาดเพียงพอท่ีสามารถขจัดการปนเป้ือนบนพ้ืนผิวของวัตถุที่ส่งผ่านได้อย่างมีประสิทธิผล  
ต้องพิจารณาการติดตั้งอุปกรณ์จับเวลาที่ประตูอินเตอร์ล็อค เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอสําหรับกระบวนการขจัดการ
ปนเปื้อนอย่างมีประสิทธิผล 

  ๑๑.๗ ในหลายกรณี ต้องใช้ออโตเคลฟชนิดมีประตู ๒ ด้าน เพ่ือเอาวัตถุที่ไม่ใช้แล้วออก และนํา
สิ่งของที่ปราศจากเชื้อแล้วเข้าไปอย่างปลอดภัยไม่ปะปนกัน 

 ข้อ ๑๒ ทางผ่านของเครื่องมือและห้องเปลี่ยนเคร่ืองแต่งกายต้องมีระบบอินเตอร์ล็อค หรือระบบอื่นที่
เหมาะสมในการป้องกันการเปิดประตูมากกว่าหน่ึงบานในแต่ละคร้ัง  ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายต้องมีการกรอง
อากาศมาตรฐานเดียวกับบริเวณปฏิบัติงาน และมีระบบที่ให้อากาศไหลเวียนเพียงพอ และเป็นอิสระจากบริเวณ
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ปฏิบัติงาน  ปกติแล้วทางผ่านของเครื่องมือต้องมีการถ่ายเทอากาศในลักษณะเดยีวกัน แต่ทางผ่านที่ไม่มีการถ่ายเท
อากาศ หรือบริเวณที่มีการติดตั้งระบบอากาศอย่างเดียวเท่าน้ันก็อาจยอมรับได้ 

 ข้อ ๑๓ การดําเนินงานการผลิต เช่น การเพาะเล้ียงเซลล์ การเตรียมอาหารเพาะเล้ียง การเพาะเล้ียงไวรัส 
ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการปนเป้ือน ต้องดําเนินการในพ้ืนที่แยกต่างหาก สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ต้องจัดการ
อย่างระมัดระวังตามความเหมาะสม 

 ข้อ ๑๔ บริเวณดําเนินการผลิตที่ซึ่งสารชีวภาพทนต่อการฆ่าเชือ้เป็นพิเศษ เช่น แบคทีเรียที่สามารถสร้างสปอร์ 
ต้องแยกและใช้เฉพาะ เพ่ือวัตถุประสงค์น้ีจนกว่าจะทําให้สารชีวภาพหมดฤทธ์ิ 

 ข้อ ๑๕ ต้องดําเนินการกับสารชีวภาพเพียงหน่ึงชนิดเท่าน้ันในแต่ละคร้ังภายในบริเวณน้ัน ยกเว้นการผสม
แลว้ต่อด้วยการบรรจุ   

 ข้อ ๑๖ บริเวณผลิตต้องออกแบบให้ทําการฆ่าเชื้อได้ระหว่างการผลิตแบบแยกเวลาผลิต โดยใช้วิธีการท่ี
ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 

 ข้อ ๑๗ การดําเนินการผลิตสารชีวภาพอาจดําเนินการในบริเวณควบคุมที่กําหนดไว้ โดยให้ดําเนินการใน
เคร่ืองมือระบบปิดทั้งหมด และทําให้ปราศจากเชื้อด้วยความร้อนแล้ว การเชื่อมต่อทั้งหมดต้องทําให้ปราศจากเชื้อ
ด้วยความร้อนทั้งหลังทําการเชื่อมต่อและก่อนการแยกออก อาจยอมรับได้ถ้าการเชื่อมต่อดําเนินการภายใต้ลามินาร์
แอร์โฟลว์ที่มีจํานวนการเชื่อมต่อน้อย และใช้เทคนิคปลอดเชื้อที่ถูกต้อง และไม่มีความเสี่ยงของการรั่ว 
พารามิเตอร์ของการทําให้ปราศจากเชื้อที่ใช้ ก่อนการแยกการเช่ือมต่อต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องสําหรับ
สิ่งมีชีวิตที่ใช้  ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันอาจใส่ในเครื่องเพาะชีวมวลต่างกันภายในบริเวณเดียวกันได้ โดยมีเง่ือนไขว่า
ต้องไม่มีความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุการปนเป้ือนข้าม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่มีชีวิตที่มีข้อกําหนดพิเศษสําหรับการกักเก็บ
ต้องอยู่ในบริเวณแยกเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์น้ัน 

 ข้อ ๑๘ กรงหรือพ้ืนที่สําหรับสัตว์ที่มีวัตถุประสงค์ หรือนํามาใช้สําหรับดําเนินการผลิต ต้องมีการกักกันที่
เหมาะสม และ/หรือมาตรการทําความสะอาดพ้ืนที่ และต้องแยกออกจากพื้นที่เลี้ยงสัตว์ชนิดอื่น 

  กรงหรือพ้ืนที่สําหรับสัตว์ที่นํามาใช้สําหรับควบคุมคุณภาพที่เก่ียวข้องกับการใช้สารชีวภาพที่
สามารถก่อโรคต้องมีการกักกันอย่างเพียงพอ 

 ข้อ ๑๙ การเข้าถึงบริเวณการผลิตต้องจํากัดให้เฉพาะผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ต้องติดประกาศวิธีการปฏิบัติ
เป็นลายลกัษณ์อักษรที่ชัดเจน และกระชับถูกต้องตามความเหมาะสม 

 ข้อ ๒๐ เอกสารที่เก่ียวข้องกับอาคารสถานที่ต้องมีในแฟ้มหลักของโรงงาน  

พ้ืนท่ีบริเวณโรงงานผลิตและตัวอาคาร ต้องมีการอธิบายอย่างละเอียดเพียงพอ (ในรูปแบบของ
แผนผัง และคําอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษร) เพ่ือบ่งชี้สภาวะและเง่ือนไขในการใช้ห้องทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง 
รวมถึงสารชีวภาพที่ดําเนินการในพ้ืนที่  ผังการไหลของบุคลากรและผลิตภัณฑ์ต้องทําเคร่ืองหมายอย่างชัดเจน 

ต้องระบุสายพันธ์ุของสัตว์ที่อยู่ในกรงขังหรือในพื้นที่การผลิต 

ต้องระบุกิจกรรมที่ดําเนินการในบริเวณรอบพ้ืนที่ผลิต 
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  แผนผังของบริเวณกักเก็บ  และ/หรือบริเวณสะอาด ต้องมีการอธิบายระบบถ่ายเทอากาศ ซึ่ง
แสดงทางเข้าและทางออกของอากาศ แผ่นกรอง และข้อกําหนดของแผ่นกรอง จํานวนการเปลี่ยนแปลงอากาศต่อ
ชั่วโมง และการไล่ระดบัของแรงดัน ต้องระบุว่าการไล่ระดับของแรงดันใดค่าใดที่ต้องตรวจติดตามจากตัวชี้วัดความดัน 
 
เครื่องมือ 
 ข้อ ๒๑ เคร่ืองมือท่ีใช้ต้องออกแบบ และสร้างให้ได้ตามข้อกําหนดเฉพาะสําหรับการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ ์

ก่อนนําเคร่ืองมือมาใชต้้องผ่านการตรวจรับรอง และการตรวจสอบความถูกต้อง และหลังจากน้ัน 
ต้องบํารุงรักษา และตรวจสอบความถูกต้องอย่างสม่ําเสมอ 

 ข้อ ๒๒ ต้องมั่นใจว่าเคร่ืองมือสามารถกักเก็บปฐมภูมิของสารชีวภาพอย่างพึงพอใจตามความเหมาะสม 

   เครื่องมือต้องออกแบบและสร้างเพ่ือให้ขจัดการปนเปื้อน และ/หรือทําให้ปราศจากเชื้อได้ง่าย
และมีประสิทธิผล ตามความเหมาะสม 

 ข้อ ๒๓ เครื่องมือระบบปิดที่ใช้สําหรับกักเก็บปฐมภูมิของสารชีววัตถุ ต้องออกแบบและสร้างเพ่ือให้
ป้องกันการรั่ว หรือการก่อตัวของหยดนํ้าและละอองนํ้า (aerosol)  

ทางเข้าและทางออกของก๊าซต้องได้รับป้องกันเพ่ือให้บรรลุการกักเก็บอย่างเพียงพอ เช่น โดยการใช้
แผ่นกรองที่ปราศจากเชื้อชนิดไม่ดูดซับนํ้า 

การนําเข้าและนําออกของวัตถุต้องดําเนินการในบริเวณที่เป็นระบบปิดท่ีสามารถทําให้ปราศจาก
เชื้อได้ หรือหากเป็นไปได้ ภายใต้ลามินาร์แอร์โฟลว์ที่เหมาะสม 

 ข้อ ๒๔ หากจําเป็น เครื่องมือต้องผ่านการทําให้ปราศจากเชื้ออย่างถูกต้องก่อนการใช้งาน โดยเฉพาะ
วิธีการใช้ไอนํ้าแห้งแรงดันสูง หรือวิธีอื่นก็สามารถยอมรับได้ หากไม่สามารถทําให้ปราศจากเชื้อด้วยไอนํ้า  
เน่ืองจากลักษณะของเคร่ืองมือ ที่สําคัญต้องไม่มองข้ามเครื่องมือบางประเภท เช่น เคร่ืองหมุนเหว่ียงและเครื่อง  
อังไอนํ้า (water bath) 

เครื่องมือท่ีใช้สําหรับการทําให้บริสุทธ์ิ การแยก หรือการทําให้เข้มข้น ต้องผ่านการทําให้
ปราศจากเชื้อ หรือการฆ่าเชื้ออย่างน้อยระหว่างการใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ต่างกัน ต้องศึกษาผลกระทบของวิธีการทําให้
ปราศจากเชื้อต่อประสิทธิผล และความสมบูรณ์ของเครื่องมือที่ใช้ เพ่ือให้สามารถกําหนดระยะเวลาการใช้งานของ
เคร่ืองมือได้ 

ต้องตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการทําให้ปราศจากเชื้อท้ังหมด 

 ข้อ ๒๕ เครื่องมือต้องออกแบบเพื่อป้องกันการปะปนระหว่างส่ิงมีชีวิต หรือผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกัน ท่อ 
วาล์ว และตัวกรองต้องมีการบ่งชี้แต่ละหน้าท่ี 

ตู้บ่มต้องใช้แยกสําหรับบรรจุภัณฑ์ที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ รวมถึงที่มีชีวิตและเซลล์ที่ต่างชนิดกัน     
ตู้บ่มที่มีสิ่งมีชีวิตหรือเซลล์มากกว่าหน่ึงชนิดสามารถยอมรับได้ หากมีข้ันตอนเพียงพอในการปิดภาชนะ การขจัด
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การปนเป้ือนที่พ้ืนผิว และการแยกภาชนะออกจากกัน ภาชนะในการเพาะเลี้ยงและอื่น ๆ ต้องมีการติดฉลากแยก
แต่ละชุด การทําความสะอาดและฆ่าเชื้อสิ่งเหล่าน้ียุ่งยากมาก และต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ 

เคร่ืองมือที่ใช้สําหรับจัดเก็บสารชีวภาพหรือผลิตภัณฑ์ต้องออกแบบ และใช้ในลักษณะป้องกัน
การปะปนกันที่อาจเกิดขึ้นได้  สิ่งที่จัดเก็บต้องติดฉลากอย่างชัดเจน และอยู่ในภาชนะบรรจุท่ีป้องกันการรั่วได้ 
เซลล์และสต๊อคพันธุ์เชื้อต้องแยกเก็บรักษาในเคร่ืองมือท่ีแยกเฉพาะ 

 ข้อ ๒๖ เคร่ืองมือที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องมือที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ ต้องติดตั้งระบบการบันทึก และ/หรือ
ระบบการเตือน 

เพ่ือหลีกเลี่ยงเครื่องมือเสียใช้งานไม่ได้ ต้องมีระบบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน ร่วมกับการ
วิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลท่ีบันทึก 

 ข้อ ๒๗ การนําสิ่งของเข้าเครื่องทําเยือกแห้ง (freeze drier) ต้องทําในบริเวณสะอาด/กักเก็บอย่าง
เหมาะสม 

  การนําสิ่งของออกจากเครื่องทําเยือกแห้งจะปนเป้ือนสู่สภาพแวดล้อม ดังน้ัน เคร่ืองทําเยือกแห้ง
ชนิดทางออกเดียวต้องขจัดการปนเป้ือนในบริเวณสะอาด ก่อนนํารุ่นที่จะดําเนินการผลิตต่อเข้ามาในบริเวณ เว้นแต่
การใช้สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน และเคร่ืองทําเยือกแห้งแบบมี ๒ ประตู ต้องทําให้ปราศจากเชื้อหลังการใช้งาน แต่ละ
รอบ ยกเว้นมีการเปิดในบริเวณสะอาด  

  การทําให้เคร่ืองทําเยือกแห้งปราศจากเชื้อ ต้องกระทําให้สอดคล้องกับข้อ ๒๓ ในกรณีการทํางาน
แบบแยกเวลาผลิต ต้องทําให้ปราศจากเชื้ออย่างน้อยภายหลังแต่ละช่วงของการแยกเวลาผลิต  
 
สัตว์และพื้นที่เลี้ยงสัตว์ 
 ข้อ ๒๘ พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ต้องแยกออกจากอาคารสถานที่ผลิตอื่น และต้องออกแบบอย่างเหมาะสม 

 ข้อ ๒๙ ต้องกําหนด ตรวจติดตาม และบันทึกสถานะสุขอนามัยของสัตว์ที่ใช้ในการผลิต สัตว์บางชนิดต้อง
ได้รับการจัดการตามที่กําหนดในหัวข้อ (monograph) เฉพาะตามตํารายา เช่น ฝูงสัตว์ปลอดเชื้อก่อโรคจําเพาะ  

 ข้อ ๓๐ ต้องมีระบบบ่งชี้สัตว์เลี้ยง สารชีวภาพ และการทดสอบเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความ
สับสนและเพื่อควบคุมแหล่งอันตรายที่อาจเกิดข้ึนได้ทั้งหมด 

 
การฆ่าเช้ือ - การกําจัดของเสีย 
 ข้อ ๓๑ การฆ่าเชื้อ และ/หรือการกําจัดของเสียและส่ิงปฏิกูลอาจมีความสําคัญเป็นพิเศษ ในกรณีการผลิต
ผลิตภัณฑ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ดังน้ัน ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวิธีการปฏิบัติและเคร่ืองมือ เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องและการตรวจรบัรอง 
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การดําเนินการผลิต 
 ข้อ ๓๒ เน่ืองจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ บ่อยครั้งจึงมีขั้นตอนมากมายที่เก่ียวข้องกับการผลิต
ผลิตภัณฑ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันสําหรับสัตว์ และธรรมชาติของกระบวนการทางชีวภาพ จึงต้องให้ความสนใจต่อการปฏิบัติ
ตามวิธีการปฏิบัติที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เพ่ือตรวจติดตามการดําเนินการผลิตอย่างสมํ่าเสมอใน 
ทุกข้ันตอน และควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต 

ต้องพิจารณาเป็นพิเศษเพ่ิมเติมสําหรับวัตถุตั้งต้น อาหารเลี้ยงเชื้อ และการใช้ระบบรุ่นพันธ์ุเชื้อ 
 

วัตถุต้ังต้น (Starting Materials) 
 ข้อ ๓๓ ต้องกําหนดความเหมาะสมของวัตถุตั้งต้นในข้อกําหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
ข้อกําหนดดังกล่าวประกอบด้วยรายละเอียดของผู้ส่งมอบ วิธีการผลิต แหล่งกําเนิดทางภูมิศาสตร์ และสายพันธุ์สัตว์ 
ที่เป็นแหล่งที่มาของวัตถุตั้งต้น ต้องรวมถึงการควบคุมที่นํามาใช้กับวัตถุตั้งต้น โดยเฉพาะที่สําคัญ คือ การควบคุม
จุลินทรีย์  

 ข้อ ๓๔ ผลของการทดสอบวัตถุตั้งต้นจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนด ในกรณีที่การทดสอบใช้เวลานาน (เช่น  
ไข่จากฝูงสัตว์ปลอดเชื้อก่อโรคจําเพาะ) อาจจําเป็นต้องนําวัตถุตั้งต้นไปใช้ก่อนที่จะทราบผลการวิเคราะห์ควบคุม
คุณภาพ กรณีเช่นน้ี การปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์สุดท้ายสามารถทําได้ก็ต่อเมื่อผลจากการทดสอบวัตถุตั้งต้นเป็นไป
ตามข้อกําหนด 

 ข้อ ๓๕ ต้องใส่ใจเป็นพิเศษต่อข้อมูลของผู้ส่งมอบเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ เพ่ือประเมินความ
เหมาะสมของแหล่งที่มา และขอบเขตของการทดสอบการควบคุมคุณภาพที่ต้องการ 

 ข้อ ๓๖ หากเป็นไปได้ วิธีทําให้ปราศจากเชื้อของวัตถุตั้งต้นที่เลือกใช้ คือ การใช้ความร้อน หากจําเป็น 
อาจใช้วิธีทําให้ปราศจากเชื้ออื่นท่ีได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง เช่น การฉายรังสี 

 อาหารเลี้ยงเช้ือ 
 ข้อ ๓๗ ต้องตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าถึงความสามารถของอาหารเลี้ยงเชื้อในการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตของเชื้อ   
 ข้อ ๓๘ อาหารเล้ียงเช้ือต้องทําให้ปราศจากเชื้อในที่ผลิต หรือในสายการผลิต การใช้ความร้อนเป็นวิธีที่
ควรเลือกใช้  ก๊าซ อาหารเล้ียงเชื้อ กรด ด่าง สารขจัดฟอง และวัตถุอื่นต้องปราศจากเชื้อก่อนที่จะนํามาใส่ใน
เคร่ืองเพาะชีวมวลที่ทําให้ปราศจากเชื้อแล้ว 
 รุ่นพันธุ์เชื้อ และระบบธนาคารเซลล์  
 ข้อ ๓๙ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดลักษณะท่ีไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากการเพาะเลี้ยงซ้ําหรือหลายรุ่น
พันธุ์เชื้อ การดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันสําหรับสัตว์ที่ได้จากจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงเซลล์หรือ
เน้ือเย่ือ หรือการขยายพันธุ์ในตัวอ่อนและสัตว์ ต้องข้ึนกับระบบของรุ่นพันธุ์เชื้อ และ/หรือระบบธนาคารเซลล์ 
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 ข้อ ๔๐ จํานวนรุ่น (การเพ่ิมแบบทวีคูณ จํานวนรุ่นที่เพาะเลี้ยง (passage)) ระหว่างรุ่นพันธ์ุเชื้อ หรือ
ธนาคารเซลล์และผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปต้องสอดคล้องกับชุดเอกสารข้ึนทะเบียนสําหรับจําหน่าย 
 ข้อ ๔๑ ต้องประเมินลักษณะ และทดสอบหาสารปนเป้ือนของรุ่นพันธุ์เชื้อและธนาคารเซลล์อย่างเพียงพอ 
ต้องจัดทําเกณฑ์การยอมรับรุ่นพันธ์ุเชื้อใหม่ ต้องจัดทํารุ่นพันธ์ุเชื้อและธนาคารเซลล์ การจัดเก็บและการใช้ในลักษณะ
ที่จะลดความเสี่ยงจากการปนเป้ือนหรือการเปลี่ยนแปลงระหว่างการจัดทํารุ่นพันธ์ุเชื้อและธนาคารเซลล์ ต้องไม่มี
การดําเนินการกับวัตถุท่ีมีชีวิตหรือที่ก่อโรคอื่น เช่น ไวรัสและเซลล์ไลน์ ในบริเวณเดียวกัน โดยผู้ปฏิบัติงานคนเดียวกัน 

 ข้อ ๔๒ การจัดทํารุ่นพันธ์ุเชื้อและธนาคารเซลล์ต้องกระทําในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม เพ่ือป้องกัน   
รุ่นพันธุ์เชื้อและธนาคารเซลล์ และหากเป็นไปได้ กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและสภาวะแวดล้อมภายนอก 
 ข้อ ๔๓ ต้องอธิบายแหล่งที่มา รูปแบบ และสภาวะการเก็บรักษาวัตถุตั้งต้นของพันธ์ุเชื้อ (seed 
material) อย่างสมบูรณ์ ต้องมีข้อมูลความคงสภาพ และการนํากลับมาใช้ได้ของพันธุ์เชื้อและธนาคาร ภาชนะ
บรรจุสําหรับการเก็บรักษาต้องปิดผนึกแน่นหนามีฉลากระบุอย่างชัดเจน และจัดเก็บท่ีอุณหภูมิที่เหมาะสม สภาวะ
การเก็บรักษาต้องได้รับการตรวจติดตามอย่างถูกต้อง  สินค้าคงคลังต้องเก็บรักษา และทําบัญชีแต่ละภาชนะบรรจุ  
 ข้อ ๔๔ เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่าน้ันที่อนุญาตให้จดัการกับวัตถุ และต้องทําภายใตก้ารกํากับดแูลของ
หัวหน้าผู้รับผิดชอบ รุ่นพันธุ์เชื้อหรือธนาคารเซลล์ที่ต่างกันต้องจัดเก็บในลักษณะที่หลีกเลี่ยงความผิดพลาดจาก
ความสับสนหรือการปนเปื้อนข้าม ต้องแยกเก็บรุ่นพันธ์ุเชื้อและธนาคารเซลล์ และจัดเก็บเป็นส่วน ๆ ในสถานที่
ต่างกันเพ่ือลดความเสี่ยงในการสูญเสียท้ังหมด 
 หลักการในการปฏิบติังาน 
 ข้อ ๔๕ ในระหว่างกระบวนการผลิตต้องหลีกเลี่ยงการก่อตัวของหยดนํ้าและการเกิดฟอง หรือทําให้เกิด
น้อยที่สุด ข้ันตอนการปั่นเหวี่ยงและการผสมที่ทําให้เกิดการก่อตัวของหยดนํ้าได้ ต้องดําเนินการในบริเวณกักเก็บ
หรือบริเวณสะอาด/กักเก็บอย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการถ่ายโอนของจุลินทรีย์ที่มีชีวิต 
 ข้อ ๔๖ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหกกระจายโดยเฉพาะของสิ่งมีชีวิต ต้องจัดการอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ต้องมี
มาตรการขจัดการปนเปื้อนที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วสําหรับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด หากเก่ียวกับแบคทีเรีย
ชนิดเดียวกันแต่ต่างสายพันธ์ุ  หรือไวรัสที่มีความคล้ายคลึงกันมาก ให้ใช้กระบวนที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
สําหรับชนิดเดียวเท่าน้ัน เว้นแต่มีเหตุผลเพียงพอว่าแบคทีเรียหรือไวรัสน้ันอาจทนทานต่อสารที่ใช้ต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ 
 ข้อ ๔๗ การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการถ่ายโอนวัตถุ เช่น อาหารเลี้ยงเชื้อท่ีปราศจากเชื้อ  เชื้อเพาะเลี้ยง
หรือผลิตภัณฑ์ หากเป็นไปได้ ต้องดําเนินการในระบบปิดที่ทําให้ปราศจากเชื้อแล้ว ในกรณีท่ีไม่สามารถทําได้ ให้
ป้องกันการดําเนินการถ่ายโอนภายใต้ลามินาร์แอร์โฟลว์  
 ข้อ ๔๘ การเติมอาหารเลี้ยงเชื้อหรือเชื้อเพาะเลี้ยงในเครื่องเพาะชีวมวลและภาชนะอื่นต้องดําเนินการ
ภายใต้สภาวะควบคุมอย่างระมัดระวัง เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่เกิดการปนเป้ือน ต้องระมัดระวังเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการ
เชื่อมต่อภาชนะอย่างถูกต้องเมื่อเติมเชื้อเพาะเลี้ยง 
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 ข้อ ๔๙ หากจําเป็น เช่น เมื่อเคร่ืองหมักตั้งแต่สองตัวข้ึนไปอยู่ในบริเวณเดียวกัน ท่อต่อที่ใช้สุ่มตัวอย่าง
หรือเติม และตัวเชื่อมต่อ (หลังการเช่ือมต่อก่อนการไหลของผลิตภัณฑ์ และอีกครั้งก่อนการแยกตัวเชื่อมต่อ) ต้อง
ทําให้ปราศจากเชื้อด้วยไอนํ้า ในกรณีอื่นอาจใช้การฆ่าเชื้อท่อต่อโดยใช้สารเคมี และทําการเช่ือมต่อภายใต้ลามินาร์
แอร์โฟลว์ เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนก็ยอมรับได้ 
 ข้อ ๕๐ เคร่ืองมือ เคร่ืองแก้ว  พ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ และวัตถุอื่น ๆ ต้องมีการฆ่าเชื้อ
ก่อนที่จะถ่ายโอนจากบริเวณกักเก็บโดยใช้วิธีการที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว (ดูข้อ ๔๖) การดําเนินการ
ด้านเอกสารของรุ่นผลิตสามารถเกิดปัญหาได้ เฉพาะเอกสารท่ีกําหนดให้ใช้ในการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาอย่างน้อยที่สุดเท่าน้ันท่ีจะนําเข้าและออกจากบริเวณผลิตได้  ถ้าเกิด
การปนเป้ือนอย่างชัดเจน เช่น จากการทําสารหก หรือการพ่น หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตสายพันธ์ุแปลกใหม่ ต้องฆ่าเชื้อ
เอกสารอย่างพอเพียงผ่านเครื่องมอื หรือถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้วิธี เช่น การสําเนา หรือโทรสาร  
 ข้อ ๕๑ ของเสียจากการผลิตที่อยู่ในรูปของเหลวหรือของแข็ง เช่น เศษเปลือกไข่ ขวดเพาะเชื้อท่ีใช้แล้วทิ้ง 
เชื้อเพาะเลี้ยง หรือสารชีววัตถุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องทําให้ปราศจากเชื้อ หรือฆ่าเชื้อก่อนนําออกจากบริเวณกักเก็บ     
ในบางกรณี อาจใช้วิธีอื่นได้ เช่น ภาชนะบรรจุหรือท่อที่มีการปิดผนึก 
 ข้อ ๕๒ สิ่งของ วัตถุ รวมท้ังเอกสารที่นําเข้าในห้องดําเนินการผลิต ต้องควบคุมอย่างระมัดระวังเพ่ือให้
มั่นใจว่ามีเพียงวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการผลิตเท่าน้ัน ต้องมีระบบเพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุที่นําเข้ามาในห้องผลิต
สอดคล้องกับที่นําออกจากห้องผลิต เพ่ือไม่ให้เกิดการสะสมของวัตถุภายในบริเวณดําเนินการผลิต 
 ข้อ ๕๓ สิ่งของและวัตถุทนต่อความร้อนที่นําเข้าในบริเวณสะอาด หรือบริเวณสะอาด/กักเก็บต้องผ่าน     
ออโตเคลฟหรือตูอ้บที่มปีระตเูปิดสองด้าน วัตถุและส่ิงของที่ไม่ทนความร้อนตอ้งผ่านทางแอร์ลอ็คที่มีประตูปิดแบบ
อินเตอร์ล็อคที่ผ่านการฆ่าเชื้อ วัตถุและสิ่งของที่ทําให้ปราศจากเชื้อแล้วจากบริเวณอื่นต้องห่อสองชั้น และผ่านแอร์ล็อค
ด้วยความระมัดระวังอย่างเหมาะสม 
 ข้อ ๕๔ ต้องระมัดระวังป้องกันการปนเป้ือนหรือความสับสนระหว่างการบ่ม ต้องมีวิธีการปฏิบัติในการ  
ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อสําหรับตู้บ่ม ภาชนะบรรจุในตู้บ่มต้องปิดฉลากอย่างระมดัระวังและชัดเจน 
 ข้อ ๕๕ ยกเว้นข้ันตอนของการผสม และต่อด้วยการบรรจุ (หรือเมื่อใช้ระบบปิดทั้งหมด) จะมีสารชีวภาพ 
มีชีวิตชนิดเดียวเท่าน้ันที่จะดําเนินการในห้องดําเนินการผลิตในแต่ละช่วงเวลา ห้องดําเนินการผลิตต้องมีการฆ่าเชื้อ
อย่างมีประสิทธิผลระหว่างดําเนินการกับสารชีวภาพมีชีวิตที่ต่างกัน 
 ข้อ ๕๖ ผลิตภัณฑ์ต้องทําให้หมดฤทธ์ิโดยการเติมสารที่ทําให้หมดฤทธ์ิ พร้อมกับการกวนอย่างเพียงพอ 
ต้องถ่ายโอนของผสมไปยังภาชนะท่ีสองที่ปราศจากเช้ือ เว้นแต่ภาชนะบรรจุมีขนาดและรูปร่างท่ีสามารถจับคว่ํา
และเขย่าผสมได้ง่าย เพ่ือให้พ้ืนผิวภายในเปียกทั้งหมดด้วยส่วนผสมสุดทา้ยของเชื้อเพาะเลี้ยง/สารทําให้หมดฤทธิ์ 
 ข้อ ๕๗ ต้องไม่เปิดภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ถูกทําให้หมดฤทธ์ิ หรือทําการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในบริเวณ 
ที่มีสารชีวภาพที่มีชีวิต การดําเนินการต่อมาท้ังหมดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกทําให้หมดฤทธ์ิต้องกระทําในบริเวณสะอาด
ระดับ เอ-บี (A – B) หรือภายในเครื่องมือปิดที่แยกเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ถูกทําให้หมดฤทธ์ิ 



๑๐ 
 

 ข้อ ๕๘ ต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังต่อการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการทําให้ปราศจากเชื้อ การฆ่าเชื้อ 
การกําจัดไวรัส และการทําให้หมดฤทธ์ิ 
 ข้อ ๕๙ ต้องทําการบรรจุให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้ต่อจากการดําเนินการผลิต ภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์   
รอบรรจุก่อนการบรรจุต้องปิดผนึก ตดิฉลากอย่างเหมาะสม และจัดเก็บไว้ภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่กําหนด 
 ข้อ ๖๐ ต้องมีระบบประกันความสมบูรณ์ และฝาปิดของภาชนะหลังการบรรจุ 
 ข้อ ๖๑ การปิดฝาขวดท่ีมีสารชีวภาพต้องกระทําในลักษณะที่มั่นใจว่าจะไม่เกิดการปนเป้ือนกับผลิตภัณฑ์อื่น
หรือการหลุดรอดของสิ่งมีชีวิตเข้าไปในพ้ืนที่อื่น หรือสภาวะแวดล้อมภายนอก 
 ข้อ ๖๒ มีเหตุผลหลากหลายที่อาจทําให้เกิดความล่าช้า ระหว่างการบรรจุลงในภาชนะสุดท้ายกับการติดฉลาก
และการบรรจุผลิตภัณฑ์ ต้องกําหนดวิธีการปฏิบัติสําหรับการเก็บรักษาภาชนะที่ยังไม่ได้ติดฉลาก เพ่ือป้องกัน
ความสับสน และเพ่ือให้มั่นใจในสภาวะการเก็บรักษาท่ีพึงพอใจ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทนต่อความร้อน หรือผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อแสง ต้องระบุอุณหภูมิการเก็บรักษา 
 ข้อ ๖๓ ในแต่ละข้ันของการดําเนินการผลิต ผลผลิตของผลิตภัณฑ์ต้องสอดคล้องกับผลผลิตที่คาดว่าจะได้
จากกระบวนการผลิตน้ัน ถ้ามีความแตกต่างกันของผลผลิตอย่างมีนัยสําคัญ ต้องสืบสวนหาสาเหตุ 
 
การควบคุมคุณภาพ 

 ข้อ ๖๔ การควบคุมระหว่างการผลิตมีบทบาทสําคัญในการประกันความสม่ําเสมอของคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ การควบคุมที่มีความสําคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น การกําจัดไวรัส ที่ไม่สามารถ
ดําเนินการกับผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปได้ ต้องดําเนินการในข้ันตอนท่ีเหมาะสมระหว่างการดําเนินการผลิต 

 ข้อ ๖๕ ต้องเก็บกันตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตในปริมาณที่เพียงพอ และจัดเก็บภายใต้สภาวะที่
เหมาะสม เพ่ือใช้ในการทดสอบซ้ํา หรือยืนยันการควบคุมรุ่นผลิต 

 ข้อ ๖๖ อาจมีข้อกําหนดสําหรับการตรวจติดตามข้อมูลในระหว่างดําเนินการผลิตอย่างต่อเน่ือง เช่น   
การตรวจติดตามพารามิเตอร์ทางกายภาพในระหว่างการหมัก 

 ข้อ ๖๗ การเพาะเลี้ยงผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นการปฏิบัติทั่วไป และต้องพิจารณาเป็นพิเศษ
ในความจําเป็นต่อข้อกําหนดการควบคุมคุณภาพที่เกิดจากวิธีการดําเนินการผลิตวิธีน้ี 

 
 



๑ 
 

ภาคผนวก ๖ 
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาจากพืชสมุนไพร 

 
หลักการ 
 ผลิตภัณฑ์ยาจากพืชสมุนไพรมีความซับซ้อนและแปรปรวนโดยธรรมชาติ ดังน้ัน การควบคุมวัตถุตั้งต้น 
การจัดเก็บ และกระบวนการผลิตจึงเป็นสิง่สําคัญในการผลิตยาจากพืชสมุนไพร นอกจากต้องปฏิบัติตามหมวดอื่นแล้ว 
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในภาคผนวกนี้เพ่ิมเติม 
 วัตถุตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาจากพืชสมุนไพรอาจเป็นพืชที่มีฤทธ์ิทางยา สารจากพืชสมุนไพร หรือตํารับยาเตรียม
จากพืชสมุนไพร โดยวัตถุตั้งต้นเหล่าน้ีต้องมีคุณภาพที่เหมาะสม รวมทั้งมีข้อมูลสนับสนุนส่งมอบให้กับผู้ผลิตตํารับ
ยาเตรียม หรือยาจากพืชสมุนไพรด้วย เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุตั้งต้นจากพืชสมุนไพรมีคุณภาพสม่ําเสมอ จําเป็นต้องมี
รายละเอียดข้อมูลการผลิตทางเกษตรประกอบด้วยการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเพาะปลูก และสภาวะการเก็บเก่ียว
ล้วนเป็นสิ่งสําคัญที่มีผลกับคุณภาพของวัตถุตั้งต้น และความสม่ําเสมอของผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป คําแนะนํา
เก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูก และการเก็บเกี่ยวที่ดีมีกําหนดไว้ใน 
“หลักเกณฑ์และวิธีการในการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียว” สําหรับวัตถุตั้งต้นจากพืชสมุนไพร ซึ่งจัดทําไว้เป็น
เอกสารแนวทางปฏิบัติภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ เช่น หลักเกณฑ์ของ European Medicines Agency 
(EMA) องค์การอนามัยโลก หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เทียบเท่า 
 หลักเกณฑ์ในภาคผนวกนี้ให้ใช้กับวัตถุตั้งต้นจากพืชสมุนไพรทุกชนิดทั้งพืชที่มีฤทธิ์ทางยา วัตถุตั้งต้นจาก
พืชสมุนไพร หรือตํารับยาเตรียมจากพืชสมุนไพร 
 

  



๒ 
 

ตารางแสดงการนําหลักเกณฑ์และวธิกีารท่ีดีมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาจากพืชสมุนไพร 
 

กิจกรรม หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการเพาะปลกู
และการเก็บเก่ียว (GACP) (ของ EMA, 

องค์การอนามัยโลก หรือเทียบเท่า) 

ส่วนท่ี ๒ ของหลักเกณฑ์
และวธิีการในการผลิตยา+ 

ส่วนท่ี ๑ ของหลักเกณฑ์
และวธิีการในการผลิตยา+ 

การเพาะปลูก เก็บรวบรวม และเก็บเก่ียวพืช 
สาหรา่ย รา และไลเคนส์ และการเก็บ
รวบรวมสารหล่ัง 

x   

การตัดและการทาํให้แห้งของพืช สาหร่าย 
รา ไลเคนส์ และสารหล่ัง* 

x x x 

การสกัดด้วยการหีบค้ันพืช และการกล่ัน**   x x 

การบด การผ่านกระบวนการของสารหลั่ง 
การสกัดจากพืช การแยก การทําให้บริสุทธิ์ 
การทาํให้เข้มข้น หรือการหมักวัตถุต้ังต้น
จากพืชสมุนไพร  

 x x 

กระบวนการผลิตเป็นรูปแบบยา รวมทั้งการ
บรรจเุป็นผลิตภัณฑย์าจากสมุนไพร  

  x 

หมายเหตุ : X หมายความว่า นําหลักเกณฑ์มาใช้ 

คําอธิบาย 
+ การจัดประเภทของวัตถุจากพืชสมุนไพรตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ข้ึนอยู่กับการใช้วัตถุ

ตั้งต้นที่ผลิตโดยผู้รับอนุญาตผลิตยา วัตถุจากพืชสมุนไพรอาจจําแนกได้เป็นตัวยาสําคัญ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต 
หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาจากพืชสมุนไพรมีหน้าท่ีสร้างความมั่นใจว่าได้นําหลักเกณฑ์การจัด
ประเภทตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตมาใช้อย่างเหมาะสม 

* ผู้ผลิตต้องทําให้มั่นใจว่าได้ดําเนินการตามข้ันตอนเหล่าน้ีตามทะเบียนตํารับยาหรือการข้ึนทะเบียน ทั้งน้ี 
ข้ันตอนเบ้ืองต้นที่ดําเนินการในพ้ืนที่เพาะปลูกตามที่อธิบายไว้ในทะเบียนตํารับยาหรือการข้ึนทะเบียน ต้องนํา
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวสําหรับวัตถุตั้งต้นจากพืชสมุนไพรภายในประเทศ
หรือระหว่างประเทศมาใช้ นอกจากน้ี หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยายังนํามาใช้ในข้ันตอนการตัด และการ 
ทําให้แห้งด้วย 

** ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสกัดด้วยการหีบค้ันพืช และการกลั่น หากกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นส่วนสําคัญของ
การเก็บเก่ียวเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกําหนดท่ีได้รับการอนุมัติ ยอมรับได้ที่จะให้กิจกรรมเหล่าน้ี
ดําเนินการในพ้ืนที่เพาะปลูก หากการเพาะปลูกดําเนินการตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการเพาะปลูก
และการเก็บเกี่ยว (GACP) ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ (เช่น EMA องค์การอนามัยโลก หรือเทียบเท่า) 
สภาพการณ์เช่นว่าน้ี ต้องถือว่าเป็นข้อยกเว้นพิเศษท่ีต้องอธิบายไว้ในเอกสารทะเบียนตํารับยาหรือการข้ึนทะเบียน 
ทั้งน้ี กิจกรรมที่ดําเนินการในพ้ืนที่เพาะปลูกต้องรับประกันว่ามีการบันทึกหลักฐาน การควบคุม และการตรวจสอบ
ความถูกต้องอย่างเหมาะสมโดยเป็นไปตามหลักการของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาอาจทําการตรวจประเมินกิจกรรมเหล่าน้ีเพ่ือประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย/
หลักเกณฑ์  



๓ 
 

อาคารสถานที่ 
 พ้ืนที่จัดเก็บ 
 ข้อ ๑ ต้องจัดเก็บวัตถุตั้งต้นจากพืชสมุนไพรในพ้ืนที่แยกเป็นสัดส่วน มีการป้องกันแมลงหรือสัตว์อื่น
โดยเฉพาะหนู ไม่ให้เข้าสู่บริเวณดังกล่าว และมีมาตรการท่ีมีประสิทธิผลในการป้องกันการแพร่กระจายของสัตว์
และจุลินทรีย์ที่อาจปะปนมาในวัตถุตั้งต้น ป้องกันการเกิดการหมัก หรือการเจริญเติบโตของเชื้อรา และป้องกัน
การปนเป้ือนข้าม ต้องมีพ้ืนที่แยกเป็นสัดส่วนสําหรับการกักกันวัตถุตั้งต้นจากพืชสมุนไพรที่รับมา และสําหรับเก็บ
วัตถุตั้งต้นจากพืชสมุนไพรที่ได้รับอนุมัติให้ใช้แล้ว 

 ข้อ ๒ พ้ืนที่จัดเก็บต้องมีการระบายอากาศที่ดี การจัดเก็บอยู่ในลักษณะที่ให้อากาศไหลเวียนได้สะดวก 

 ข้อ ๓ ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษในเร่ืองการทําความสะอาด และการบํารุงรักษาสําหรับพ้ืนที่จัดเก็บ
โดยเฉพาะกรณีที่มีการเกิดฝุ่นผง 

 ข้อ ๔ การจัดเก็บวัตถุตั้งต้นจากพืชสมุนไพร หรือตํารับยาเตรียมจากพืชสมุนไพรที่มีการกําหนดสภาวะ
การเก็บเป็นพิเศษในเรื่องความชื้น อุณหภูมิ การป้องกันแสง ต้องจัดให้มีการดําเนินการและตรวจติดตามสภาวะ
ดังกล่าวด้วย 

 พ้ืนที่ดําเนินการผลิต 
 ข้อ ๕ ต้องมีวิธีการจัดการเป็นพิเศษในระหว่างการสุ่มตัวอย่าง การชั่ง การผสม และการดําเนินการตาม
ข้ันตอนกับวัตถุตั้งต้นจากพืชสมุนไพรและตํารับยาเตรียมจากพืชสมุนไพรในกรณีที่เกิดฝุ่นผง ทั้งน้ี เพ่ือช่วยให้การ
ทําความสะอาดง่ายขึ้น และหลีกเลี่ยงการปนเป้ือนข้าม เช่น จัดให้มีเครื่องดูดฝุ่น มีการแยกสถานที่เฉพาะในกระบวนการ
ดังกล่าว เป็นต้น 

 เครื่องมือ 
ข้อ ๖ เคร่ืองมือ วัสดุตัวกรอง และอื่น ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตต้องเข้ากันได้กับตัวทําละลายที่ใช้ในการสกัด 

เพ่ือป้องกันการปล่อยสารหรือการดูดซึมสารที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ได้ 
 
การดําเนินการด้านเอกสาร 
 ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับวัตถุต้ังต้น 
 ข้อ ๗ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาจากพืชสมุนไพรต้องใช้วัตถุตั้งต้นจากสมุนไพรท่ีผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการผลิตยาตามประกาศน้ี และตามที่ระบุในเอกสารทะเบียนตํารับยา ต้องจัดให้มีเอกสารรายงานการตรวจประเมิน
ผู้ส่งมอบวัตถุตั้งต้นจากสมุนไพรอย่างครบถ้วน ซึ่งถูกตรวจประเมินโดยผู้ผลิตยาจากพืชสมุนไพร หรือโดยองค์กรอื่น  
ที่ถูกมอบหมาย หลักฐานการตรวจสอบสารสําคัญออกฤทธ์ิเป็นพ้ืนฐานสําคัญของคุณภาพวัตถุตั้งต้น ผู้ผลิตต้อง
ตรวจสอบยืนยันตามความเหมาะสมว่า ผู้ส่งมอบวัตถุตั้งต้นจากพืชสมุนไพรได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ   
ในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวหรือไม่ ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว มีการควบคุมที่เหมาะสม
ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพหรือไม่ 



๔ 
 

 ข้อ ๘ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ส่วนที่ ๑ หมวด ๔ “การดําเนินการด้าน
เอกสาร” ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับวัตถุตั้งต้นจากพืชสมุนไพรหรือตํารับยาเตรียมจากพืชสมุนไพรต้องระบุข้อมูล
ดังน้ี 

  ๘.๑ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของพืชสมุนไพร 

๘.๒ รายละเอียดของแหล่งที่มา เช่น ประเทศหรือภูมิภาคต้นกําเนิด และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น 
ข้อมูลการเพาะปลูก เวลาในการเก็บเก่ียว วิธีการเก็บ สารกําจัดศัตรูพืชที่ใช้ การปนเป้ือนจากสารกัมมันตรังสี ฯลฯ  

๘.๓ ส่วนของพืชสมุนไพรที่ใช้ 

๘.๔ กรรมวิธีการทําพืชสมุนไพรให้แห้ง 

๘.๕ ลักษณะทางกายภาพของพืชสมุนไพร รวมท้ังการตรวจสอบด้วยสายตา หรือกล้องจุลทรรศน์ 

๘.๖ การตรวจสอบเอกลักษณ์ของตัวยาสําคัญหรือสารเทียบ  ต้องมีการตรวจสอบพิเศษในกรณีที่
สารจากพืชสมุนไพรอาจถูกเจือปนหรือใช้อย่างอื่นแทน รวมทั้งต้องมีตัวอย่างอ้างอิงที่พร้อมจะใช้ตรวจเทียบ
เอกลักษณ์ 

๘.๗ ปริมาณนํ้าในวัตถุตั้งต้นจากพืชสมุนไพรที่ตรวจสอบตามตํารายาที่เก่ียวข้อง 

๘.๘ วิธีวิเคราะห์หรือทดสอบองค์ประกอบของสารออกฤทธ์ิในการรักษาหรือสารเทียบ วิธีการ
ตรวจสอบสารกําจัดศัตรูพืชที่ปนเป้ือนในวัตถุตั้งต้นจากพืชสมุนไพร และกําหนดเกณฑ์การยอมรับด้วยวิธีการตาม
ตํารายาที่เกี่ยวข้อง หรือวิธีการที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 

๘.๙ วิธีการตรวจสอบการปนเป้ือนจากเช้ือรา จุลินทรีย์ รวมถึงอะฟลาท็อกซิน มัยโคท็อกซินอื่น ๆ 
ชิ้นส่วนของสัตว์และแมลง และกําหนดเกณฑ์การยอมรับ 

๘.๑๐ วิธีการตรวจสอบการปนเป้ือนของโลหะหนักที่เป็นพิษ และการปลอมปนสาร 

๘.๑๑ วิธีการตรวจสอบส่ิงแปลกปลอม 

๘.๑๒ การตรวจสอบอื่นตามข้อกําหนดทั่วไป หรือข้อกําหนดเฉพาะตามตํารายาที่เกี่ยวข้องสําหรับ
วัตถุตั้งตน้จากพืชสมุนไพรน้ัน  

 ต้องมีการบันทกึการลดการปนเปื้อนของเชื้อรา จุลินทรีย์ หรือสิ่งอื่นใดไว้เป็นเอกสารหลักฐาน มีข้อกําหนดเฉพาะ
และวิธีการปฏิบัติที่ระบุรายละเอียดของกระบวนการ วิธีการทดสอบ และเกณฑ์การยอมรับสําหรับสิ่งตกค้างใน
วัตถุตั้งต้น 

 คําแนะนําเพิ่มเติมในกระบวนการผลิต 

 ข้อ ๙ จัดทําคําแนะนํากระบวนการผลิต ให้อธิบายถึงการดําเนินการต่าง ๆ กับวัตถุตั้งต้นจากพืชสมุนไพรด้วย 
เช่น ข้ันตอนการทําความสะอาด การทําให้แห้ง การบด  การแร่ง เวลาและอุณหภูมิของการทําให้แห้ง  วิธีการที่ใช้
ในการควบคุมขนาดชิ้นส่วน หรือขนาดอนุภาคของวัตถุตั้งต้น 



๕ 
 

 ข้อ ๑๐ จัดทําคู่มือและบันทึกการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุตั้งต้นจากพืชสมุนไพร
ทุกหน่วยบรรจุได้รับการตรวจสอบอย่างระมัดระวังในเรื่องการเจือปน/ปลอมปน หรือสิ่งแปลกปลอม เช่น เศษโลหะ 
เศษแก้ว ชิ้นส่วนหรือมูลสัตว์ หิน กรวด ทราย เป็นต้น รวมท้ังลักษณะที่แสดงถึงการเสื่อมสภาพของวัตถุตั้งต้น 

 ข้อ ๑๑ จัดทําคําแนะนํากระบวนการผลิตที่อธิบายถึงวิธีการแร่ง หรือวิธีการอื่นที่ใช้เพ่ือแยกสิ่งแปลกปลอม  
วิธีการทําความสะอาด/การคัดแยกชิ้นส่วนของพืชก่อนที่วัตถุตั้งต้นท่ีได้รับการอนุมัติใช้จะถูกจัดเก็บ หรือก่อนเริ่ม
การผลิต 

 ข้อ ๑๒ สําหรับการผลิตตํารับยาเตรียมจากพืชสมุนไพร ให้จัดทําคําแนะนํากระบวนการผลิตที่รวม
รายละเอียดของตัวทําละลาย เวลาและอุณหภูมิของการสกัด รายละเอียดของการทําให้เข้มข้นในข้ันตอนต่าง ๆ  
และวิธีการที่ใช้ 
 

การควบคุมคุณภาพ 
 การสุ่มตัวอย่าง 
 ข้อ ๑๓ พืชท่ีมีฤทธ์ิทางยาหรือวัตถุตั้งต้นจากพืชสมุนไพรมักจะมีคุณลักษณะไม่เป็นเน้ือเดียวกันโดย
ธรรมชาติ ดังน้ัน การสุ่มตัวอย่างวัตถุตั้งต้นเหล่าน้ีจึงต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยบุคลากร  
ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ ในแต่ละรุ่นต้องจัดทําเอกสารบันทึกเฉพาะรุ่นไว้ 

 ข้อ ๑๔ ต้องจัดให้มีตัวอย่างอ้างอิงของวัตถุตั้งต้นจากพืช โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในกรณีที่วัตถุตั้งต้นน้ันไม่มี
ข้อมูลอยู่ในตํารายาที่เก่ียวข้อง ต้องมีตัวอย่างของวัตถุตั้งต้นจากพืชที่ยังไม่ผ่านการบด ในกรณีที่ใช้วัตถุตั้งต้นน้ัน 
แบบเป็นผง 

 ข้อ ๑๕ บุคลากรในส่วนของการควบคุมคุณภาพต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะในวัตถุตั้งต้น
จากพืชสมุนไพร ตํารับยาเตรียมจากพืชสมุนไพร และ/หรือผลิตภัณฑ์ยาจากพืชสมุนไพร เพ่ือให้สามารถดําเนินการ
ทดสอบพิสูจน์เอกลักษณ์ และตรวจสอบการปลอมปน การเจือปนจากการเจริญเติบโตของเชื้อรา การปนเป้ือนของ
สัตว์และแมลง ความไม่เป็นเน้ือเดียวกันของวัตถุตั้งต้นหยาบที่ได้รับ และอื่น ๆ 

 ข้อ ๑๖ การพิสูจน์เอกลักษณ์ และการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุตั้งต้นจากพืชสมุนไพร ตํารับยาเตรียม
จากพืชสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ยาจากพืชสมุนไพรต้องดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ หรือ
มาตรฐานสากลในเร่ืองคุณภาพและข้อกําหนดเฉพาะ หรือตามหัวข้อเฉพาะของตํารายาที่เก่ียวข้อง 
 



๑ 
 

ภาคผนวก ๗ 
การสุ่มตัวอย่างวัตถุต้ังต้นและวัสดุการบรรจุ 

 
หลักการ 
 การสุ่มตัวอย่างเป็นการดําเนินการท่ีสําคัญ เน่ืองจากเป็นการนําวัตถุตั้งต้นหรือวัสดุการบรรจุมาแต่เพียง
ส่วนน้อยของแต่ละรุ่นเท่าน้ันสําหรับใช้เป็นตัวแทนในการทดสอบ การสรุปผลท่ีถูกต้องไม่สามารถพิจารณาได้จาก
การทดสอบตัวอย่างที่ไม่เป็นตัวแทนของท้ังรุ่น การสุ่มตัวอย่างที่ถูกต้องจึงเป็นส่วนที่สําคัญอย่างหน่ึงของระบบ
ประกันคุณภาพ 

หมายเหตุ : การสุ่มตัวอย่าง ต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในหมวด ๖ การควบคุมคุณภาพ ข้อ ๑๑ ถึง ๑๔ ของ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ส่วนที่ ๑ โดยข้อกําหนดเพิ่มเติมท่ีกล่าวถึงต่อไปนี้ให้ใช้กับการสุ่มตัวอย่างของ
วัตถุตั้งต้นและวัสดุการบรรจุเท่าน้ัน 
 
บุคลากร 
 ข้อ ๑ ผู้ที่ทําหน้าที่ในการสุ่มตัวอย่างต้องผ่านการฝึกอบรมในเรื่องการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้อง และมีการอบรม
อย่างต่อเน่ือง การอบรมอย่างน้อยต้องครอบคลุมในประเด็นต่อไปน้ี 

๑.๑ แผนการสุ่มตัวอย่าง 
๑.๒ วิธีการปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการสุ่มตัวอย่าง 

๑.๓ เทคนิคและเคร่ืองมือที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่าง 

๑.๔ ความเสี่ยงในการปนเป้ือนข้าม  

๑.๕ ข้อควรระวังเก่ียวกับสารที่ไม่คงตัว หรือสารที่ปราศจากเชื้อ 

๑.๖ ความสําคัญที่ต้องพิจารณาตรวจสอบลักษณะของวัตถุตั้งต้น วัสดุการบรรจุ ภาชนะบรรจุ 
และฉลากด้วยสายตา 

๑.๗ ความสําคัญของการบันทึกสภาวะที่ไม่คาดคิดหรือผิดปกติที่เกิดขึ้น 
 

วัตถุต้ังต้น 
 ข้อ ๒ มีการเก็บตัวอย่างมาจากทุกภาชนะบรรจุของทั้งรุ่น และนําแต่ละตัวอย่างน้ันมาทําการทดสอบ
เอกลักษณ์ของวัตถุตั้งต้น ทั้งน้ี อาจยอมให้มีการเก็บตัวอย่างมาจากบางภาชนะบรรจุได้ หากมีการปฏิบัติตาม
วิธีการปฏิบัติที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วว่าวัตถุตั้งต้นในภาชนะมีการแสดงข้อความบนฉลากถูกตอ้ง 

ข้อ ๓ การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการเก็บตัวอย่างบางภาชนะ อย่างน้อยต้องพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ 



๒ 
 

  ๓.๑ ประเภท สถานะของผู้ผลิตและผู้ส่งมอบวัตถุตั้งต้น และความเข้าใจต่อข้อกําหนดของ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยา  

  ๓.๒ ระบบการประกันคุณภาพของผู้ผลิตวัตถุตั้งต้น 

  ๓.๓ สภาวะและการควบคุมของผู้ผลิตที่ใช้ทําการผลิตวัตถุตั้งต้น 

๓.๔ ประเภทของวัตถุตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ยาท่ีใช้วัตถุตั้งต้นน้ัน 

  ภายใต้การจัดการตามที่กล่าวมาข้างต้น อาจยอมรับวิธีการปฏิบัติท่ีไม่ต้องกําหนดให้มีการ
ทดสอบเอกลักษณ์ของวัตถุตั้งต้นแต่ละภาชนะบรรจุที่รับเข้ามาได้ สําหรับกรณีต่อไปนี้ 

๓.๕ ในกรณีท่ีวัตถุตั้งต้นน้ันมาจากผู้ผลิต หรือโรงงานที่ผลิตวัตถุตั้งต้นชนิดน้ันเพียงชนิดเดียว 

๓.๖ วัตถุตั้งต้นน้ันมาจากผู้ผลิตโดยตรง หรืออยู่ในภาชนะของผู้ผลิตที่ผนึกเรียบร้อย โดยต้องเป็น
ผู้ผลิตท่ีมีประวัติน่าเชื่อถือ และได้รับการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยา หรือโดย
หน่วยงานรับรองระบบที่เป็นทางการ 

  วิธีการปฏิบัติที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วดังกล่าว ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้  

๓.๗ วัตถุตั้งต้นที่ส่งมอบโดยพ่อค้าคนกลาง เช่น นายหน้าซึ่งไม่ทราบแหล่งผลิต หรือแหล่งผลิต
น้ันยังไม่ได้รับการตรวจรับรอง   

๓.๘ วัตถุตั้งต้นท่ีใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ยาฉีด 

 ข้อ ๔ การประเมินคุณภาพของวัตถุตั้งต้นแต่ละรุ่น ต้องได้มาจากการทดสอบตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของ 
ทั้งรุ่น ซึ่งอาจใช้จากตัวอย่างเดียวกันกับท่ีได้ใช้ในการทดสอบเอกลักษณ์ จํานวนตัวอย่างที่จะใช้เป็นตัวแทนของรุ่น 
ต้องกําหนดด้วยวิธีการทางสถิติที่ระบุไว้ในแผนการสุ่มตัวอย่าง ทั้งน้ี ต้องมีการกําหนดจํานวนของตัวอย่างท่ีนํามา
รวมกันเป็นตัวอย่างผสม โดยต้องพิจารณาถึงประเภทของวัตถุตั้งต้นน้ัน รวมถึงความรู้ของผู้ส่งมอบ และการรวม
ตัวอย่างต้องผสมเป็นเน้ือเดียวกัน 
 
วัสดุการบรรจุ 
 ข้อ ๕ แผนการสุ่มตัวอย่างวัสดุการบรรจุ อย่างน้อยต้องพิจารณาจากปริมาณที่รับมา คุณภาพที่ต้องการ
ของวัสดุการบรรจุ ประเภทของวัสดุการบรรจุ (เช่น วัสดุการบรรจุปฐมภูมิ วัสดุการบรรจุท่ีพิมพ์ข้อความแล้ว)  
วิธีการผลิต และความรู้ในเรื่องระบบการประกันคุณภาพของผู้ผลิตวัสดุการบรรจุ ซึ่งทราบมาจากการตรวจ
ประเมินระบบการประกันคุณภาพ ทั้งน้ี จํานวนตัวอย่างที่จะใช้เป็นตัวแทนของรุ่น ต้องกําหนดด้วยวิธีการทางสถิติ
ที่ระบุไว้ในแผนการสุ่มตัวอย่าง 
 



๑ 
 

ภาคผนวก ๘ 
การผลิตยาน้ํา ครีม และข้ีผึ้ง 

 
หลักการ 
 ยานํ้า ครีม และข้ีผึ้ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อการปนเป้ือนของจุลินทรีย์และสิ่งอื่นในระหว่างการผลิต ดังน้ัน  
จึงต้องมีมาตรการพิเศษในการป้องกันการปนเป้ือน 

หมายเหตุ :  การผลิตยาน้ํา ครีม และขี้ผึ้ง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา และ
ข้อกําหนดอื่นเพ่ิมเติมตามที่ปรากฏในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับน้ี ข้อกําหนดท่ีกล่าวถึงต่อไปน้ีมุ่งเน้น
เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับการผลิตเท่าน้ัน 
 
อาคารสถานที่และเครื่องมือ 
 ข้อ ๑ เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ต้องใช้ระบบปิดในกระบวนการผลิต รวมถึงกระบวนการ    
ขนถ่ายยาด้วย ทั้งน้ี ในบริเวณผลิตซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือภาชนะที่สะอาดเปิดทิ้งไว้สัมผัสกับอากาศโดยตรง ต้องมีการ
หมุนเวียนอากาศที่มีประสิทธิผลด้วยอากาศที่ผ่านการกรอง 

 ข้อ ๒ การออกแบบและติดตั้งถัง ภาชนะบรรจุ ท่อ และปั๊ม ต้องสามารถทําความสะอาดได้สะดวก และ
กําจัดเชื้อได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบเครื่องมือ ต้องมีจุดอับหรือมีบริเวณที่สิ่งตกค้างสามารถสะสมซึ่งจะ
เป็นแหล่งเจริญเติบโตของจุลินทรีย์น้อยจุดที่สุด 

 ข้อ ๓ อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ตอ้งเลือกใช้ที่ทําจากเหล็กกล้าไร้สนิมคุณภาพสูง และหลีกเลี่ยง
การใช้อุปกรณ์ที่เป็นแก้ว 
 
การดําเนินการผลิต 
 ข้อ ๔ ต้องมีการกําหนดคุณลักษณะ และตรวจติดตามคุณภาพของน้ําที่ใช้ในการผลิต ท้ังคุณภาพทางด้าน
เคมีและทางจุลชีววิทยา ต้องมีการบํารุงรักษาระบบนํ้าเพ่ือหลีกเลี่ยง หรือลดความเสี่ยงในการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์ ภายหลังการกําจัดเชื้อในระบบน้ําดว้ยสารเคมี ต้องทําการชะล้างสารเคมีทีใ่ชต้ามวิธีการปฏิบัติที่ผา่นการ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการกําจัดสารเคมีเหล่าน้ันอย่างมีประสิทธิผล 

 ข้อ ๕ วัตถุที่รับเข้ามาในลักษณะของถังขนส่งขนาดใหญ่ ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะถ่ายไปยัง
ถังเก็บปริมาตรมาก 

 ข้อ ๖ ต้องระมัดระวังให้การขนถ่ายสารผ่านท่อตรงไปยังปลายทางที่ถูกต้อง 

 ข้อ ๗ ต้องไม่นําวัสดุที่ปล่อยเส้นใยหรือสิ่งปนเป้ือน ตัวอย่างเช่น กระดาษแข็ง หรือพาเลทท่ีทําจากไม้     
เข้ามาในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์ หรือภาชนะบรรจุสะอาดเปิดสัมผัสกับอากาศ 



๒ 
 

 ข้อ ๘ ยานํ้าผสม ยาแขวนตะกอน และยาชนิดอืน่ต้องควบคุมให้มีความเป็นเน้ือเดียวกันตลอดเวลาที่บรรจุ 
กระบวนการผสมและการบรรจุต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงเริ่มต้นของ
กระบวนการบรรจุ ภายหลังการหยุดในระหว่างกระบวนการ และช่วงสุดท้ายของกระบวนการ เพ่ือให้แน่ใจว่า
ผลิตภัณฑ์ยังคงความเป็นเน้ือเดียวกัน 

 ข้อ ๙ ผลิตภัณฑ์ยาที่รอการบรรจุ รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาที่บรรจุแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการติดฉลากหรือบรรจุ
กล่องทันที ต้องระบุช่วงเวลานานที่สุดท่ียอมรับในการเก็บและสภาวะการเก็บ 
 



๑ 
 

ภาคผนวก ๙ 
การผลิตยาเตรียมแอโรโซลสําหรบัสูดดมแบบกําหนดขนาดใช้ 

 
หลักการ 
 การผลิตผลิตภัณฑ์แอโรโซลอัดแรงดันสําหรับสูดดมซึ่งมีวาล์วสําหรับกําหนดขนาดใช้ต้องมีข้อกําหนดอัน
เป็นเง่ือนไขพิเศษ เน่ืองจากความเฉพาะของยารูปแบบน้ี สภาวะการผลิตยาเตรียมรูปแบบน้ีต้องป้องกันการ
ปนเปื้อนจากจุลินทรีย์และอนุภาค การประกันคุณภาพในส่วนประกอบของวาล์ว และความสม่ําเสมอของตํารับยา
แขวนลอย จัดเป็นส่วนที่มีความสําคัญเป็นพิเศษ 

หมายเหตุ :  การผลิตแอโรโซลที่มีการกําหนดขนาดใช้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา 
และข้อกําหนดอื่นเพ่ิมเติมตามที่ปรากฏในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับน้ี ข้อกําหนดที่กล่าวถึงต่อไปน้ีมุ่งเน้น
เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับการผลิตเท่าน้ัน 
 
ข้อกําหนดทั่วไป 
 ข้อ ๑ ระบบการผลิตและการบรรจุ ในปัจจุบันมี ๒ วิธี ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ ระบบสองจังหวะ หรือการบรรจุภายใต้ความดัน ตัวยาสําคัญแขวนลอยอยู่ในสารขับดันท่ีมี
จุดเดือดสูง ซึ่งทําการบรรจุยาตามขนาดที่กําหนดไว้ลงในภาชนะบรรจุ จากน้ันปิดผนึกด้วยวาล์วแล้วฉีดสารขับดัน
ที่มีจุดเดือดต่ํากว่าผ่านก้านวาล์วให้เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ดังน้ัน จึงควรเก็บยาแขวนลอยในสารขับดันไว้ในที่เย็น
เพ่ือป้องกันการสูญเสียจากการระเหย 

๑.๒ ระบบหน่ึงจังหวะ หรือการบรรจุภายใต้ความเย็น ตัวยาสําคัญแขวนลอยอยู่ในส่วนผสมของ
สารขับดัน ซึ่งต้องควบคุมให้อยู่ภายใต้สภาวะความดันสูงหรือที่อุณหภูมิต่ํา จากนั้นบรรจุยาแขวนลอยลงในภาชนะบรรจุ
โดยตรงภายในครั้งเดียว 
 
อาคารสถานที่และเครื่องมือ 

 ข้อ ๒ การผลิตและการบรรจุ ต้องดําเนินการภายใต้ระบบปิดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

 ข้อ ๓ อากาศในบริเวณที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบที่สะอาด ต้องผ่านการกรอง อีกทั้งต้องเป็นไป
ตามข้อกําหนดของบริเวณที่มีระดับความสะอาดอย่างน้อยระดับ ดี (D) และการเข้าหรือการออกต้องผ่านแอร์ล็อค 
 
การดําเนินการผลิตและการควบคุมคุณภาพ 
 ข้อ ๔ วาล์วสําหรับกําหนดขนาดใช้ของแอโรโซลเป็นชิ้นส่วนที่ซับซ้อนมากกว่าส่วนประกอบอื่น ต้องมี
ข้อกําหนด การสุ่มตัวอย่าง และการทดสอบวาล์วอย่างเหมาะสม รวมทั้งผู้ผลิตต้องทําการตรวจประเมินระบบประกัน
คุณภาพของผู้ผลิตวาล์ว 
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 ข้อ ๕ ของไหลทุกชนิด ตัวอย่างเช่น สารขับดันท่ีเป็นของเหลวหรือก๊าซ ต้องผ่านการกรองเพ่ือกําจัด
อนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่า ๐.๒ ไมครอน หากเป็นไปได้ ต้องเพิ่มข้ันตอนการกรองท่ีใกล้จุดบรรจุมากที่สุด 

 ข้อ ๖ ภาชนะบรรจุและวาล์วต้องทําความสะอาดตามวิธีการปฏิบัติที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
โดยต้องเหมาะสมกับการใช้ของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มั่นใจว่าปราศจากสิ่งปนเปื้อนใด ๆ เช่น สารช่วยในการผลิต 
ตัวอย่างเช่น สารหล่อลื่น หรือสิ่งปนเป้ือนจากจุลินทรีย์ วาล์วที่ผ่านการทําความสะอาดแล้ว ต้องเก็บไว้ในภาชนะปิด 
ที่สะอาด และระมัดระวังการปนเป้ือนก่อนใช้งาน ตัวอย่างเช่น ปนเป้ือนจากการสุ่มตัวอย่าง ท้ังน้ี ภาชนะบรรจุ
ต้องนําไปยังสายการบรรจุภายใต้สภาวะท่ีสะอาด หรือทําความสะอาดในสายการบรรจุใกล้จุดบรรจุมากที่สุด 

 ข้อ ๗ การบรรจุผลิตภัณฑ์รูปแบบยาแขวนลอยต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง เพ่ือให้มั่นใจว่ามีความสม่ําเสมอ
ของตัวยาที่บรรจุตลอดกระบวนการบรรจุ 

 ข้อ ๘ การบรรจุในระบบสองจังหวะจําเป็นต้องมั่นใจว่าทั้งสองจังหวะน้ันให้นํ้าหนักและส่วนประกอบที่
ถูกต้อง ดังน้ัน ในแต่ละข้ันตอนต้องตรวจสอบนํ้าหนักทุกภาชนะบรรจุ 

 ข้อ ๙ การควบคุมทุกชนิดภายหลังการบรรจุตอ้งไม่ทําให้เกิดการรั่วซมึ การทดสอบการร่ัวซึมต้องไมท่ําให้
เกิดการปนเป้ือนจากจุลินทรย์ีหรือความชื้นตกค้าง 



๑ 
 

ภาคผนวก ๑๐ 
ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร ์

 
หลักการ 
 ให้ใช้แนวทางปฏิบัติในภาคผนวกนี้กับระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบที่เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมเพ่ือ
การควบคุมตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยชุดของ
ซอฟต์แวร์และส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ ซึ่งร่วมกันปฏิบัติการเพ่ือการทํางานบางอย่าง 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศต้องได้รับการตรวจรับรอง  

 การนําระบบท่ีใช้คอมพิวเตอร์มาใช้แทนการดําเนินการด้วยบุคลากรต้องไม่มีผลกระทบทําให้คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ การควบคุมกระบวนการ หรือการประกันคุณภาพลดลง และต้องไม่เพ่ิมความเส่ียงโดยรวมของ
กระบวนการ 
 
บททั่วไป 
 การบริหารจัดการความเส่ียง 

 ข้อ ๑ ต้องมีการบริหารจัดการความเส่ียงตลอดวงจรชีวิตของระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผู้ป่วย ความสมบูรณ์ของข้อมูลและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง การตัดสินใจ
เก่ียวกับขอบเขตของการตรวจสอบความถูกต้อง และการควบคุมความสมบูรณ์ของข้อมูลต้องข้ึนอยู่กับการประเมิน
ความเส่ียงของระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีเหตุผลเหมาะสมสนับสนุน และมีการบันทึกไว้เป็นเอกสารหลักฐาน 

 บุคลากร 
 ข้อ ๒ บุคลากรที่เก่ียวข้องท้ังหมด เช่น ผู้รับผิดชอบกระบวนการ ผู้รับผิดชอบระบบ ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
และหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด บุคลากรทุกคนต้องมีคุณสมบัติ ระดับของ
การเข้าถึงระบบ และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 ผู้จัดหาสินค้าและผู้ให้บริการ 
 ข้อ ๓ กรณีที่มีการให้บุคคลที่สาม (เช่น ผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ) เป็นผู้ดําเนินการ เช่น ให้จัดหา ติดตั้ง  
ปรับแต่ง กําหนดค่าการเชื่อมรวม ตรวจสอบความถูกต้อง บํารุงรักษา (เช่น โดยผ่านการเข้าถึงจากระยะไกล) 
ปรับเปลี่ยน หรือรักษาระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือบริการอื่นที่เก่ียวข้อง หรือเพ่ือการประมวลผลข้อมูลต้องมีการ
จัดทําข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างผู้ผลิตและบุคคลที่สาม และในข้อตกลงต้องมีข้อความระบุถึงความ
รับผิดชอบของบุคคลท่ีสามอย่างชัดเจน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศต้องถูกพิจารณาและปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน 

 ข้อ ๔ ความสามารถและความน่าเชื่อถือของผู้จัดหาสินค้าเป็นปัจจัยสําคัญในการเลือกสินค้า หรือ         
ผู้ให้บริการ ความจําเป็นในการตรวจสอบต้องข้ึนอยู่กับการประเมินความเสี่ยง 
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 ข้อ ๕ ต้องทบทวนเอกสารท่ีมากับสินค้าพร้อมใช้งานที่มีวางจําหน่ายอยู่แล้วโดยผู้ใช้ที่มีหน้าที่เก่ียวกับการ
ควบคุม เพ่ือตรวจสอบว่าความต้องการของผู้ใช้มีอยู่ครบถ้วน 

 ข้อ ๖ ระบบคุณภาพ และข้อมูลการตรวจสอบที่เก่ียวข้องกับผู้จัดหาสินค้า หรือผู้พัฒนาซอฟแวร์และ
ระบบที่ติดตั้งไป ตอ้งมีพร้อมให้ผู้ตรวจประเมินตรวจสอบได้เมื่อถูกร้องขอ 
 
ช่วงของโครงการ 
 การตรวจสอบความถูกต้อง 
 ข้อ ๗ เอกสารการตรวจสอบความถูกต้อง และรายงานต้องครอบคลุมข้ันตอนที่เก่ียวข้องตามวงจรชีวิต
ของระบบ ผู้ผลิตต้องสามารถแสดงเหตุผลสนับสนุนมาตรฐาน โปรโตคอล เกณฑ์การยอมรับ วิธีการปฏิบัติ และ
บันทึกของผู้ผลิตบนพ้ืนฐานของการประเมินความเสี่ยง 

 ข้อ ๘ เอกสารการตรวจสอบความถูกต้องต้องมีบันทึกการควบคุมการเปลี่ยนแปลงรวมอยู่ด้วย (ถ้า
เก่ียวข้อง) และมีรายงานเก่ียวกับการเบี่ยงเบนที่พบในระหว่างกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง 

 ข้อ ๙ ต้องจัดทํารายชื่อของระบบที่เก่ียวข้องทั้งหมด รวมทั้งการทํางานที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการผลิตยาของระบบนั้นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

  สําหรับระบบที่สําคัญต้องมีคําอธิบายระบบที่เป็นปัจจุบันโดยมีรายละเอียดการจัดวางระบบทั้ง
ทางกายภาพและทางตรรกะ การไหลเวียนของข้อมูลและการเชื่อมต่อกับระบบหรือกระบวนการอื่น ข้อกําหนด
เบ้ืองต้นของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จําเป็นต้องมี รวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัย 

 ข้อ ๑๐ ข้อกําหนดความต้องการของผู้ใช้ต้องอธิบายถึงหน้าที่การทํางานที่ต้องการของระบบที่ใช้
คอมพิวเตอร์ และถูกกําหนดโดยข้ึนอยู่กับการประเมินความเส่ียง และผลกระทบต่อหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ผลิตยาซึ่งจัดทําไว้เป็นเอกสารหลักฐาน ความต้องการของผู้ใช้ต้องถูกตรวจสอบกลับได้ตลอดวงจรชีวิตของระบบ 

 ข้อ ๑๑ ผู้ใช้ที่มีหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมต้องดําเนินการตามข้ันตอนที่เหมาะสมทั้งหมด เพ่ือให้แน่ใจว่า
ระบบได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการคุณภาพที่เหมาะสม ผู้จัดหาสินค้าต้องได้รับการ
ประเมินอย่างเหมาะสม   

ข้อ ๑๒ สําหรับการตรวจสอบความถูกต้องของระบบท่ีใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาตามความต้องการเฉพาะ
ต้องมีกระบวนการที่จะให้ความมั่นใจว่ามาตรการต่าง ๆ ที่เก่ียวกับคุณภาพ และประสิทธิภาพการทํางานในทุกช่วง
วงจรชีวิตของระบบได้รับการประเมิน และรายงานอย่างเป็นทางการ 

 ข้อ ๑๓ ต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีวิธีการทดสอบ และสถานการณ์จําลองในการทดสอบที่เหมาะสม 
ต้องคํานึงถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขีดจํากัดของพารามิเตอร์ของระบบ (กระบวนการ) ขีดจํากัดของข้อมูล และการจัดการ
ข้อผิดพลาด เครื่องมือทดสอบแบบอัตโนมัติ และสภาพแวดล้อมในการทดสอบต้องมีเอกสารหลักฐานการประเมิน
ความเพียงพอเหมาะสมของเครื่องมือและสภาพแวดล้อมน้ัน 

 ข้อ ๑๔ หากข้อมูลถูกโอนย้ายไปสู่ข้อมูลในรูปแบบหรือระบบอื่น การตรวจสอบความถูกต้องต้องมีการ
ตรวจสอบว่าข้อมูลไม่ถูกเปลี่ยนแปลงในเชิงมูลค่า และ/หรือความหมายในระหว่างกระบวนการโอนย้ายน้ี 
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ช่วงปฏบิัติการ 
 ข้อมูล    

 ข้อ ๑๕ ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับระบบอื่นต้องมีระบบ
ตรวจสอบติดตั้งในตัวที่เหมาะสม เพ่ือความถูกต้องและความปลอดภัยของการป้อน และการประมวลผลข้อมูลเพ่ือ
ลดความเสี่ยง 

 การตรวจสอบความถูกต้อง 
 ข้อ ๑๖ ข้อมูลสําคัญท่ีถูกป้อนด้วยผู้ปฏิบัติงานต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าข้อมูลถูกต้อง การตรวจสอบนี้

อาจทําโดยผู้ปฏิบัติงานที่สอง หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว นัยสําคัญ
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากข้อมูลที่ผิดพลาด หรือถูกป้อนเข้าระบบอย่างไม่ถูกต้อง ต้องมีการเตรียมการ
ป้องกันภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 การเก็บรักษาข้อมูล 
 ข้อ ๑๗ ข้อมูลต้องได้รับการป้องกันจากความเสียหาย ทั้งด้วยวิธีการทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์  
ข้อมูลท่ีเก็บรักษาไว้ต้องได้รับการตรวจสอบว่าสามารถเข้าถึงได้ อ่านได้ และถูกต้อง  การเข้าถึงข้อมูลต้องสามารถ
ทําได้ตลอดระยะเวลาการเก็บของข้อมูล 

 ข้อ ๑๘ ต้องมีการสํารองข้อมูลทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องเป็นประจําสม่ําเสมอ ความสมบูรณ์ และความถูกต้อง
ของข้อมูลที่ถูกสํารองไว้ รวมถึงความสามารถในการเรียกคืนข้อมูลต้องได้รับการตรวจสอบในระหว่างการ
ตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจสอบติดตามเป็นระยะ 

 งานพิมพ์ 
 ข้อ ๑๙ ต้องสามารถพิมพ์ และได้สําเนาพิมพ์ที่ชัดเจนของข้อมูลที่จัดเก็บไว้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 ข้อ ๒๐ สําหรับบันทึกสนับสนุนการปล่อยผา่นรุ่นผลติภัณฑ์เพ่ือจําหน่าย ระบบต้องสามารถสั่งพิมพ์งานพิมพ์
ที่บ่งชี้ได้ถ้าข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงหลังจากถูกป้อนเข้าคร้ังแรก 

 บันทึกเพื่อตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ 
 ข้อ ๒๑ จากการประเมินความเสี่ยง ต้องพิจารณาสร้างระบบให้สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลง และการ
ลบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาทั้งหมด (ระบบต้องสามารถสร้าง "บันทึกเพ่ือตรวจสอบ
การเข้าสู่ระบบ") และมีการบันทึกเหตุผลของการเปล่ียนแปลง หรือการลบข้อมูลไว้เป็นเอกสารหลักฐาน บันทึก
เพ่ือตรวจสอบการเข้าสู่ระบบต้องมีอยู่พร้อมใช้งาน และสามารถแปลงให้เป็นรูปแบบที่เข้าใจได้โดยทั่วไป รวมทั้ง
ได้รับการทบทวนอย่างสม่ําเสมอ 

 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการปรับแต่งค่า 
 ข้อ ๒๒ การเปลี่ยนแปลงระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงการปรับแต่งค่าของระบบ ต้องดําเนินการภายใต้

การควบคุม และเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติที่กําหนดไว้เท่าน้ัน 



๔ 
 

 การประเมินผลเป็นระยะ  
 ข้อ ๒๓ ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องได้รับการประเมินผลเป็นระยะ เพ่ือยืนยันว่าระบบอยู่ในสถานะท่ี    
ใช้งานได้ และถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ในการประเมินผลน้ันให้พิจารณา (ตามความ
เหมาะสม) ช่วงการทํางานที่เป็นปัจจุบัน บันทึกการเบ่ียงเบน เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ปัญหา ประวัติการอัพเกรด 
(upgrade history) สมรรถนะ ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และรายงานสถานะการตรวจสอบความถูกต้องของ
ระบบ   

 ความปลอดภัย 
 ข้อ ๒๔ ต้องมีการควบคุมทั้งทางกายภาพ และ/หรือทางตรรกะเพ่ือจํากัดการเข้าถึงระบบที่ใช้

คอมพิวเตอร์ให้เฉพาะกับผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่าน้ัน วิธีการที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ท่ีไม่ได้รับมอบหมายเข้าถึง
ระบบ เช่น การใช้กุญแจ บัตรผ่าน รหัสส่วนบุคคลบวกกับรหัสผ่าน ไบโอเมตริก การจํากัดการเข้าถึงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 

 ข้อ ๒๕ ขอบเขตการควบคุมความปลอดภัยข้ึนอยู่กับนัยสําคัญของระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ 

 ข้อ ๒๖ ต้องบันทึกการให้ การเปล่ียนแปลง และการยกเลิกการอนุญาตการเข้าถึงระบบไว้ 

 ข้อ ๒๗ ต้องออกแบบระบบการจัดการข้อมูลและเอกสาร เพ่ือให้สามารถบันทึกอัตลักษณ์ของผู้ปฏิบัติงาน
ที่เข้าสู่ระบบ การเปลี่ยนแปลง การยืนยัน หรือการลบข้อมูล รวมทั้งวันที่และเวลา 

 การจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 ข้อ ๒๘ ต้องรายงานและประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด (มิใช่เฉพาะเมื่อระบบหยุดทํางาน และข้อมูล

เกิดความผิดพลาดเท่าน้ัน)  เหตุการณ์ท่ีมีนัยสําคัญต้องสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งจะเป็นตัวกําหนดวิธี
ปฏิบัติการแก้ไขและการป้องกันต่อไป 

 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ข้อ ๒๙ บันทึกอิเล็กทรอนิกส์อาจถูกลงนามด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมี

ลักษณะ ดังน้ี 
  ๒๙.๑ มีผลเช่นเดียวกับลายมือชื่อท่ีเขียนด้วยลายมือภายในขอบเขตของบริษัท 

  ๒๙.๒ ผูกโยงอย่างถาวรไปกับบันทึกที่เกี่ยวข้อง 

  ๒๙.๓ ระบุเวลาและวันที่ที่มีการลงนามด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 การปล่อยผ่านรุ่นผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่าย 
 ข้อ ๓๐ ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ท่ีนํามาใช้เพ่ือบันทึกการรับรองและการปล่อยผ่านรุ่นผลิตภัณฑ์เพ่ือ

จําหน่าย ระบบต้องอนุญาตให้เฉพาะผู้ท่ีได้รับมอบหมายเท่าน้ันเป็นผู้รับรองและปล่อยผ่านรุ่นผลิตภัณฑ์  ระบบต้อง
สามารถบ่งบอก และบันทึกได้อย่างชัดเจนว่าบุคคลใดเป็นผู้ปล่อยผ่านหรือรับรองรุ่นผลิตภัณฑ์น้ัน  การรับรองและ
การปล่อยผ่านรุ่นผลิตภัณฑ์ต้องกระทําโดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 



๕ 
 

 ความต่อเนื่องของธุรกิจ 
 ข้อ ๓๑ เพ่ือความพร้อมใช้งานของระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะระบบที่สนับสนุนกระบวนการที่

สําคัญ จําเป็นต้องมีการเตรียมการเพ่ือความต่อเน่ืองของระบบสนับสนุนเหล่าน้ัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ระบบ
หยุดทํางาน เช่น ระบบที่ทํางานด้วยผู้ปฏิบัติงาน หรือระบบทางเลือกอื่น เวลาท่ีต้องใช้ในการทําให้ระบบทางเลือก
ทํางานแทนได้จะข้ึนอยู่กับความเสี่ยง และความเหมาะสมของระบบกับกระบวนการทางธุรกิจที่ระบบนั้นสนับสนุนอยู่ 
การเตรียมระบบทางเลือกเหล่าน้ีต้องบันทึกไว้เป็นเอกสารหลักฐาน และได้รับการทดสอบอย่างเพียงพอ 

 การจัดเก็บ 
 ข้อ ๓๒ ต้องมีการจัดเก็บข้อมูล และมีการตรวจสอบการเข้าถึงได้ อ่านได้ รวมทั้งความสมบูรณ์ครบถ้วน

ของข้อมูล ถ้าระบบมีการเปลี่ยนแปลง (เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ โปรแกรม) ต้องทําการทดสอบเพ่ือให้มั่นใจว่า
ยังสามารถเรียกข้อมูลจากระบบได้ 
 
นิยามศัพท ์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Application) หมายความว่า ซอฟแวร์ที่ติดตั้งบนแพลตฟอร์ม / ฮาร์ดแวร์ที่
กําหนดไว้ และให้ฟังก์ชันการทํางานที่เฉพาะเจาะจง 

ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาตามความต้องการเฉพาะ (Bespoke/Customised computerised 
system) หมายความว่า ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ท่ีถูกออกแบบโดยเฉพาะ เพ่ือให้เหมาะสมกับกระบวนการทาง
ธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง 

ซอฟต์แวร์พร้อมใช้ที่มีวางจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ (Commercial of the shelf software) 
หมายความว่า ซอฟต์แวร์ที่มีวางจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ ซึ่งความเหมาะสมในการใช้งานได้รับการยืนยันแล้วโดย
ผู้ใช้งานที่หลากหลาย 

โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) หมายความว่า ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายและระบบปฏิบัติการซึ่งทําให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทํางานได้ 

วงจรชีวิต (life cycle) หมายความว่า ข้ันตอนทั้งหมดในช่วงชีวิตของระบบ นับจากการกําหนดความ
ต้องการเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการใช้งาน รวมทั้งการออกแบบการตั้งข้อกําหนด การเขียนโปรแกรม การทดสอบ การ
ติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษา 

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ (Process owner) หมายความว่า บุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการทาง
ธุรกิจ 

ผู้รับผิดชอบระบบ (System owner) หมายความว่า บุคคลผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบความพร้อมทํางานและ
การบํารุงรักษาระบบท่ีใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบน้ัน 
 บุคคลที่สาม (Third party) หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การจัดการโดยตรงของผู้รับ
อนุญาตผลิต และ/หรือผู้รับอนุญาตนําเข้า 



๑ 
 

ภาคผนวก ๑๑ 
การใช้รังสีชนิดก่อไอออน (Ionising radiation) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยา 

 
บทนํา 

รังสีชนิดก่อไอออนอาจใช้ระหว่างกระบวนการผลิตสําหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ประกอบด้วยการลดปริมาณ
เชื้อปนเป้ือน และการทําให้ผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ ตัวอย่างเช่น วัตถุตั้งต้น ส่วนประกอบของภาชนะบรรจุหรือ
ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์จากโลหิต 

 กระบวนการฉายรังสีมีสองชนิด ได้แก่ การฉายรังสีแกมมาจากแหล่งกําเนิดกัมมันตรังสี และการฉายรังสี
อิเล็กตรอนพลังงานสูง (รังสีบีตา (Beta radiation)) จากเครื่องเร่งอนุภาค 

 การฉายรังสีแกมมา อาจใช้รูปแบบการดําเนินการท่ีแตกต่างกัน ๒ แบบ คือ 

(๑) แบบเป็นรุ่น (Batch mode) เป็นการจัดวางผลิตภัณฑ์ในตําแหน่งที่แน่นอนรอบแหล่งกําเนิด
รังสี โดยไมส่ามารถนําผลิตภัณฑ์เข้าหรือออกจากบริเวณน้ันขณะสัมผัสกับแหล่งกําเนิดรังสี 

(๒) แบบต่อเน่ือง (Continuous mode) เป็นระบบอัตโนมัติที่นําส่งผลิตภัณฑ์ไปตามสายพาน
เข้าไปในห้องฉายรังสีตามเส้นทางที่กําหนดด้วยความเร็วที่เหมาะสม จากนั้นผ่านออกจากห้อง 

การฉายรังสีอิเล็กตรอนเป็นการลําเลียงผลิตภัณฑ์ตามสายพานผ่านลําอิเล็กตรอนพลังงานสูง (รังสีบีตา) 
แบบต่อเน่ืองหรือเป็นช่วง ๆ โดยรังสีจะกราดไปมาผ่านเส้นทางลําเลียงของผลิตภัณฑ์น้ัน 
 
ความรับผิดชอบ 

ข้อ ๑ การฉายรังสีอาจทําโดยผู้ผลิตยา หรือโรงงานฉายรังสีที่มีสัญญารับจ้างผลิต ซึ่งผู้ดําเนินการฉายรังสี 
ต้องได้รับใบอนุญาตผลิตท่ีเหมาะสม 

ข้อ ๒ ผู้ผลิตยาต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมท้ังบรรลุวัตถุประสงค์ของการฉายรังสี ส่วน
ผู้ดําเนินการฉายรังสีตอ้งรับผดิชอบในการทําให้เชือ่มั่นได้ว่าไดฉ้ายรังสใีนปริมาณที่ผู้ผลิตยาตอ้งการไปยังภาชนะบรรจุ
สําหรับการฉายรังสี น่ันคือ บริเวณชั้นนอกสุดของภาชนะบรรจุซึ่งภายในบรรจุผลิตภัณฑ์ที่รับการฉายรังสี 

 ข้อ ๓ ปริมาณรังสีและขีดจํากัดที่ต้องการ ต้องแจ้งไว้ในทะเบียนตํารับยา 
 
การวัดปริมาณรังสี  
 ข้อ ๔ การวัดปริมาณรังสี หมายถึง การวัดปริมาณรังสีดูดกลืนโดยใช้อุปกรณ์วัดปริมาณรังสี ความเข้าใจ
และเทคนิคการใช้งานอย่างถูกต้องเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการตรวจสอบความถูกต้อง การทดสอบโรงงานฉายรังสี
ก่อนเร่ิมดําเนินการ และการควบคุมกระบวนการ 

 ข้อ ๕ อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีแต่ละรุ่นที่ใช้งานประจําต้องมีการสอบเทียบ และตรวจสอบกลับได้ถึง
มาตรฐานระดับชาติหรือสากล ความถี่ในการสอบเทียบต้องแสดงไว้ที่อุปกรณ์และต้องปฏิบัติตาม 



๒ 
 

 ข้อ ๖ การจัดทํากราฟมาตรฐานการสอบเทียบของอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีท่ีใช้งานประจํา และการวัด  
การเปล่ียนแปลงค่าการดูดกลืนรังสีหลังจากการฉายรังสีต้องใช้อุปกรณ์เดียวกัน หากมีการใช้อุปกรณ์แตกต่างกัน  
ต้องแสดงค่าการดูดกลืนรังสีสัมบูรณ์ของแต่ละอุปกรณ์  

 ข้อ ๗ ความถูกต้องแม่นยําของปริมาณรังสีที่วัดขึ้นอยู่กับปริมาณความช้ืน อุณหภูมิ ช่วงเหล่ือมเวลา
ระหว่างการฉายรังสี และการวัดอัตราปริมาณรังสี และชนิดของอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี 

 ข้อ ๘ ความยาวคล่ืนของเครื่องมือวัดการเปลี่ยนแปลงค่าดูดกลืนรังสี และเครื่องมือวัดความหนาของ
อุปกรณ์วัดปริมาณรังสี ต้องมีการสอบเทียบอย่างสม่ําเสมอตามช่วงเวลาที่กําหนด ข้ึนอยู่กับความคงสภาพ   
วัตถุประสงค์ และการใช้งานของอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี 
 
การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ 
 ข้อ ๙ การตรวจสอบความถูกตอ้งเป็นการพิสจูน์ว่าปริมาณรงัสีที่ดดูกลืนโดยผลติภัณฑ์ให้ผลเป็นไปตามทีค่าด 

 ข้อ ๑๐ การตรวจสอบความถูกต้อง ต้องรวมถึงการจัดทําแผนผังแสดงการกระจายของปริมาณรังสี
ดูดกลืนภายในภาชนะบรรจุสําหรับการฉายรังสี ซึ่งมีการจัดวางผลิตภัณฑ์ที่ต้องการฉายรังสีตามรูปแบบที่กําหนด 

 ข้อ ๑๑ ข้อกําหนดของกระบวนการฉายรังสี อย่างน้อยต้องประกอบดว้ยหัวข้อต่อไปนี้ 

๑๑.๑ รายละเอียดของภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์ 

๑๑.๒ รูปแบบการจัดวางผลิตภัณฑ์ในภาชนะบรรจุสําหรับการฉายรังสี ในกรณีท่ีมีผลิตภัณฑ์
หลายชนิดที่มีความหนาแน่นแตกต่างกัน ต้องมั่นใจว่าจะไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาแน่นสูงได้รับปริมาณรังสีต่ํา
เกินไป หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาแน่นสูงต้องไม่บดบังการรับรังสีของผลิตภัณฑ์อื่น โดยต้องกําหนดรูปแบบของ
การจัดวางผลิตภัณฑ์ และมีการตรวจสอบความถูกต้อง 

๑๑.๓ รูปแบบการจัดวางภาชนะบรรจุสําหรับการฉายรังสีรอบแหล่งกําเนิดรังสี (แบบเป็นรุ่น)
หรือเส้นทางการลําเลยีงไปตามสายพาน (แบบต่อเน่ือง)  

๑๑.๔ ขีดจํากัดสูงสุดและต่ําสุดของปริมาณรังสีดูดกลืนในผลิตภัณฑ์ และความสัมพันธ์กับการวัด
ปริมาณรังสีที่ใช้ประจํา 

๑๑.๕ ขีดจํากัดสูงสุดและต่ําสุดของปริมาณรังสีดูดกลืนในภาชนะบรรจุสําหรับการฉายรังสี และ
ความสัมพันธ์กับการวัดปริมาณรังสีที่ใช้ประจํา เพ่ือตรวจติดตามปริมาณรังสีดูดกลืน 

๑๑.๖ พารามิเตอร์อื่นของกระบวนการประกอบด้วยอัตราปริมาณรังสี ระยะเวลาสูงสุดของการ
ฉายรังสี จํานวนคร้ังในการฉายรังสี เป็นต้น 
 
 
 
 



๓ 
 

การทดสอบโรงงานฉายรังสีก่อนเริ่มดําเนินการ 
ข้อกําหนดทั่วไป 
 ข้อ ๑๒ การทดสอบโรงงานฉายรังสีก่อนเร่ิมดําเนินการ คือ การดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานเป็น
เอกสารที่แสดงว่าโรงงานฉายรังสีมีการดําเนินการอย่างสม่ําเสมอภายในขีดจํากัดท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดของกระบวนการในเน้ือหาของหมวดน้ี 

ขีดจํากัดที่กําหนดไว้ล่วงหน้า คือ ปริมาณรังสีสูงสุดและต่ําสุดที่ออกแบบไว้ เพ่ือให้เกิดการดูดกลืน
โดยภาชนะบรรจุสําหรับการฉายรังสี ผู้ดําเนินการฉายรังสีต้องทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงความแปรปรวนท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการได้รับปริมาณรังสีออกนอกขีดจํากัดในผลิตภัณฑ์ 

 ข้อ ๑๓ การทดสอบโรงงานฉายรงัสีก่อนเร่ิมดําเนินการ ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

  ๑๓.๑ การออกแบบ 

๑๓.๒ การจัดทําแผนผังการกระจายรังสี 

  ๑๓.๓ การดําเนินการด้านเอกสาร 

  ๑๓.๔ ข้อกําหนดสําหรับการทดสอบซ้ําของโรงงานฉายรังสี 

เคร่ืองฉายรังสีแกมมา 
การออกแบบ 

 ข้อ ๑๔ ปริมาณรังสีดูดกลืนที่แต่ละส่วนของภาชนะบรรจุสําหรับการฉายรังสีได้รับ ณ จุดใดจุดหน่ึงจาก
การฉายรังสี ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่อไปน้ี 

 ๑๔.๑ ความเข้ม และรูปทรงของแหล่งกําเนิดรังสี 

 ๑๔.๒ ระยะห่างระหว่างแหล่งกําเนิดรังสีกับภาชนะบรรจุสําหรับการฉายรังสี 

 ๑๔.๓ ระยะเวลาในการฉายรังสีที่ถูกควบคุมโดยการตั้งเวลาหรือความเร็วของสายพานลําเลียง 

 ๑๔.๔ องค์ประกอบ และความหนาแน่นของวัสดุ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นท่ีอยู่ระหว่างแหล่งกําเนิดรังสี 
และภาชนะบรรจุสําหรับการฉายรังสี 

 ข้อ ๑๕ ปริมาณรังสีดูดกลืนทั้งหมดยังข้ึนอยู่กับเส้นทางลําเลียงของภาชนะบรรจุที่ผ่านเครื่องฉายรังสี
แบบต่อเน่ือง หรือรูปแบบการจัดวางผลิตภัณฑ์แบบเป็นรุ่น และจํานวนรอบในการฉายรังสี 

 ข้อ ๑๖ เครื่องฉายรังสีแบบต่อเน่ืองซึ่งมีเส้นทางลําเลียงที่แน่นอน หรือแบบเป็นรุ่นที่มีรูปแบบการจัดวาง
ผลิตภัณฑ์ที่แน่นอนตามความแรงของแหล่งกําเนิดรังสี และชนิดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนด พารามิเตอร์หลักที่
ควบคุมโดยผู้ปฏิบัติงาน คือ ความเร็วของสายพานลําเลียงหรือการตั้งเวลาในการฉายรังสี 

 

 



๔ 
 

การจัดทําแผนผังการกระจายรังสี 
 ข้อ ๑๗ วิธีการปฏิบัติในการจัดทําแผนผังการกระจายรังสี ต้องนําภาชนะบรรจุสําหรับการฉายรังสี ซึ่ง
บรรจุด้วยผลิตภัณฑ์จําลอง หรือตัวแทนผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาแน่นสม่ําเสมอใส่ในเคร่ืองฉายรังสี ต้องติดอุปกรณ์
วัดปริมาณรังสีให้ทั่วถึงภายในภาชนะบรรจุสําหรับการฉายรังสีอย่างน้อย ๓ ภาชนะบรรจุที่จะเคล่ือนผ่านเครื่อง
ฉายรังสี และล้อมรอบด้วยภาชนะบรรจุที่คล้ายกันหรือผลิตภัณฑ์จําลอง ถ้าการจัดวางผลิตภัณฑ์ไม่สม่ําเสมอ ต้องวาง
อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีไว้ในภาชนะบรรจุจํานวนมากกว่า ๓ ภาชนะบรรจุ 

 ข้อ ๑๘ ตําแหน่งที่ติดอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี ข้ึนอยู่กับขนาดของภาชนะบรรจุสําหรับการฉายรังสี 
ตัวอย่างเช่น ภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ไม่เกิน ๑ x ๑ x ๐.๕ เมตร ต้องจัดวางในลักษณะสามมิติ โดยให้ห่างกัน ๒๐
เซนติเมตร ตลอดท่ัวภาชนะบรรจุรวมทั้งบริเวณผิวด้านนอก ทั้งน้ี หากทราบตําแหน่งท่ีมีปริมาณรังสีต่ําสุดและ
สูงสุดจากการใช้งานของเครื่องฉายรังสีครั้งก่อน สามารถย้ายอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีจากบริเวณที่มีปริมาณรังสีอยู่
ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ไปวางในบริเวณที่มีปริมาณรังสีสูงสุดและต่ําสุดในลักษณะสามมิติโดยให้ห่างกัน ๑๐ เซนติเมตร 

 ข้อ ๑๙ ผลของวิธีการปฏิบัติตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ต้องให้ค่าต่ําสุดและสูงสุดของปริมาณรังสีดูดกลืน 
ในผลิตภัณฑ์ และบนผิวของภาชนะบรรจุสําหรับการฉายรังสีตามพารามิเตอร์ที่โรงงานกําหนด ความหนาแน่นของ
ผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการจัดวางผลิตภัณฑ์ 

 ข้อ ๒๐ หลักการในการจัดทําแผนผังการกระจายรังสี ต้องใช้อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีอ้างอิงสําหรับการจัดทํา
แผนผังการกระจายรังสีเพราะมีความเที่ยงตรง ท้ังน้ี สามารถใช้อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีที่ใช้งานประจําในการวัดได้ 
แต่ต้องมีการติดอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีอ้างอิงไว้ข้างกันในตําแหน่งที่คาดว่าเป็นจุดที่ได้รับปริมาณรังสีดูดกลืนต่ําสุด
และสูงสุดจากการฉายรังสี และในตําแหน่งที่วัดเป็นประจํา โดยต้องมีการติดอปุกรณ์วัดปริมาณรังสีในภาชนะบรรจุ
สําหรับฉายรังสีอื่นในรอบการฉายเดียวกัน โดยค่าของปริมาณรังสีท่ีวัดได้มีความไม่แน่นอนของการวัด ซึ่งสามารถ
ประมาณได้จากค่าความแปรปรวนของการวัดซ้ํา 

 ข้อ ๒๑ ต้องมั่นใจว่าในทุกภาชนะบรรจุสําหรับการฉายรังสีได้รับปริมาณรังสีไม่ต่ํากว่าที่กําหนดจากความ
แปรปรวนแบบสุ่มของข้อมูลจากอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีที่ใช้งานประจํา 

 ข้อ ๒๒ พารามิเตอร์ของเครื่องฉายรังสีต้องควบคุมให้คงท่ี มีการตรวจติดตาม และบันทึกตลอดช่วงเวลา
การจัดทําแผนผังการกระจายรังสี รวมถึงต้องเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวพร้อมทั้งผลการวัดปริมาณรังสี และบันทึกอื่น
ทั้งหมดที่ได้จัดทําไว้ 

เคร่ืองฉายรังสีลําแสงอิเล็กตรอน 
การออกแบบ 

 ข้อ ๒๓ ปริมาณรังสีดูดกลืนท่ีแต่ละส่วนของผลิตภัณฑ์ได้รับ ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ 

 ๒๓.๑ ลักษณะของลําแสง ได้แก่ พลังงานของอิเล็กตรอน กระแสลําแสงเฉลี่ย ความกว้างและ
ความสมํ่าเสมอของการกราดรังสี 

๒๓.๒ ความเร็วของสายพานลําเลียง 



๕ 
 

 ๒๓.๓ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และความหนาแน่น 

 ๒๓.๔ องค์ประกอบ ความหนาแน่น และความหนาของวัสดุระหว่างช่องผ่านของลําแสง
อิเล็กตรอน และส่วนของผลิตภัณฑ์ 

 ๒๓.๕ ระยะทางระหว่างช่องผ่านลําแสงอิเล็กตรอนถึงภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ 

ข้อ ๒๔ พารามิเตอร์สําคัญที่ผู้ดําเนินการฉายรังสีต้องควบคุม คือ ลักษณะของลําแสง  และความเร็วของ
สายพานลําเลียง 

การจัดทําแผนผังการกระจายรังสี 
 ข้อ ๒๕ วิธีการปฏิบัติในการจัดทําแผนผังการกระจายรังสี ต้องติดอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีไว้ระหว่างชั้นของ
แผ่นดูดกลืนที่เป็นเน้ือเดียวกัน ซึ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์จําลองหรือระหว่างชั้นของตัวแทนผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหนาแน่น
สม่ําเสมอ ต้องวัดอย่างน้อย ๑๐ จุด ให้ครอบคลุมกับค่าปริมาณอิเล็กตรอนสูงสุด  

ข้อ ๒๖ พารามิเตอร์ของเครื่องฉายรังสีต้องควบคุมให้คงท่ี มีการตรวจติดตาม และบันทึกตลอดช่วงเวลา
การจัดทําแผนผังการกระจายรังสี รวมถึงต้องเก็บรักษาบันทึกดังกล่าว พร้อมทั้งผลการวัดปริมาณรังสีและบันทึกอื่น
ทั้งหมดที่ได้จัดทําไว้ 

การทดสอบซํ้าของโรงงานฉายรังสี 
 ข้อ ๒๗ การทดสอบโรงงานฉายรังสีต้องมีการทําซ้ําถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือเครื่องฉายรังสี 
ซึ่งมีผลกระทบต่อการกระจายของรังสีไปยังภาชนะบรรจุสําหรับฉายรังสี ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของ
แหล่งกําเนิดรังสี ขอบเขตการทดสอบซ้ําของโรงงานฉายรังสีข้ึนอยู่กับระดับการเปลี่ยนแปลงของเครื่องฉายรังสี 
หรือการจัดเรียงภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ ต้องมีการทดสอบซ้ําทุกคร้ังที่มีข้อสงสัย 
 
อาคารสถานที่ 
 ข้อ ๒๘ อาคารสถานท่ีต้องได้รับการออกแบบ และดําเนินการเป็นการเฉพาะในการแยกภาชนะบรรจุที่
ผ่านการฉายรังสีแล้ว และภาชนะบรรจุที่ยังไม่ผ่านการฉายรังสีออกจากกัน เพ่ือหลีกเลี่ยงการปนเป้ือนข้าม หาก
สิ่งของบรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุสําหรับการฉายรังสีที่ปิด อาจไม่จําเป็นต้องแยกสิ่งของท่ีเป็นเภสัชภัณฑ์ออกจาก
สิ่งของที่ไม่ใช่เภสัชภัณฑ์ เพราะไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน รวมถึงต้องมีการควบคุม และกําจัดโอกาสที่จะมี
การปนเป้ือนผลิตภัณฑ์โดยนิวไคลด์กัมมันตรังสี (Radionuclide) 
 
กระบวนการ 
 ข้อ ๒๙ รูปแบบการจัดวางผลิตภัณฑ์ภายในภาชนะบรรจุสําหรับการฉายรังสี ต้องมีการกําหนดไว้ในระหว่าง
การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ 

 ข้อ ๓๐ ระหว่างกระบวนการฉายรังสี ต้องตรวจติดตามปริมาณรังสีที่ภาชนะบรรจุสําหรับการฉายรังสี 
โดยใช้วิธีการวัดปริมาณรังสีที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว รวมถึงต้องมีการกําหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
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ปริมาณรังสีที่ฉายและปริมาณรังสีดูดกลืนที่ผลิตภัณฑ์ได้รับระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ 
และการทดสอบโรงงานฉายรังสี 

 ข้อ ๓๑ ต้องใช้อินดิเคเตอร์การฉายรังสี (Radiation indicators) เพ่ือช่วยแยกภาชนะที่ผ่านการฉายรังสีแล้ว 
และภาชนะที่ไม่ผ่านการฉายรังสี แต่ไม่ควรใช้อินดิเคเตอร์เพียงวิธีเดียวในการแยกความแตกต่างของการผ่าน
หรือไม่ผ่านการฉายรังสี หรือเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ากระบวนการเป็นที่พอใจ 

 ข้อ ๓๒ กระบวนการฉายรังสีผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดเรียงผลิตภัณฑ์ต่างชนิดผสมกันในภาชนะบรรจุสําหรับ
การฉายรังสีกระทําได้ต่อเมื่อมีข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนจากการทํากระบวนการทดสอบโรงงานฉายรังสีก่อนเริ่ม
ดําเนินการหรือหลักฐานอื่น ซึ่งสามารถรับประกันได้ว่าแต่ละภาชนะบรรจุสําหรับการฉายรังสีได้รับปริมาณรังสี 
ตรงตามเกณฑ์ที่กําหนด 

 ข้อ ๓๓ กรณีมีการกําหนดให้ฉายรังสีผลิตภัณฑ์ซ้ํามากกว่า ๑ คร้ัง เพ่ือให้ได้ปริมาณรังสีครบตามต้องการ 
ต้องได้รับการตกลงยินยอมระหว่างโรงงานฉายรังสีและผู้ทรงทะเบียนตํารับยา ซึ่งต้องทําการฉายรังสีซ้ําภายใน
เวลาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า หากมีการขยายกระบวนการฉายรังสีเกินไปกว่าช่วงเวลาท่ีตกลงก่อนหน้า เน่ืองจาก  
เกิดเหตุสุดวิสัยระหว่างการฉายรังสีต้องแจ้งเจ้าของทะเบียนตํารับยาทราบ 

 ข้อ ๓๔ ต้องมกีารแยกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการฉายรังสีจากผลิตภัณฑ์ที่ฉายรังสีแล้วตลอดกระบวนการ  

เคร่ืองฉายรังสีแกมมา 
 ข้อ ๓๕ กระบวนการฉายรังสีแบบต่อเน่ือง ต้องติดอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีที่ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๒ ชุด ให้
สัมผัสรังสีตลอดเวลาที่ดําเนินการฉายรังสี   

ข้อ ๓๖ กระบวนการฉายรังสีแบบเป็นรุ่น ต้องติดอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีที่ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๒ ชุด ให้
สัมผัสรังสี ณ จุดท่ีสัมพันธ์กับตําแหน่งท่ีได้รับปริมาณรังสีต่ําสุดตลอดเวลาที่ดําเนินการฉายรังสี 

 ข้อ ๓๗ กระบวนการฉายรังสีแบบต่อเน่ืองต้องมีการบ่งชี้ตําแหน่งที่ถูกต้องของแหล่งกําเนิดรังสี รวมถึงมี
อินเตอร์ล็อคระหว่างตําแหน่งของแหล่งกําเนิดรังสีและการเคล่ือนที่ของสายพานลําเลียง รวมถึงต้องมีการตรวจ
ติดตามความเร็วของสายพานลําเลียงอย่างต่อเน่ือง และบันทึกผล 

 ข้อ ๓๘ กระบวนการฉายรังสีแบบเป็นรุ่น การเคล่ือนที่ของแหล่งกําเนิดรังสี และระยะเวลาการฉายรังสี
สําหรับแต่ละรุ่นผลิต ต้องมีการตรวจติดตามและบันทึกผล 

 ข้อ ๓๙ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ได้รับปริมาณรังสีตรงตามที่กําหนด ต้องกําหนดให้มีการปรับตั้งเวลา หรือ
ความเร็วของสายพานลําเลียงให้สัมพันธ์กับการเส่ือมสลาย และการเพ่ิมของแหล่งกําเนิดรังสี ต้องกําหนดและ
บันทึกรอบระยะเวลาในการปรับตั้งเวลา หรือความเร็ว 

เคร่ืองฉายรังสีลําแสงอิเล็กตรอน 
 ข้อ ๔๐ ต้องติดอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีทุกภาชนะบรรจุสําหรับการฉายรังสี  

 ข้อ ๔๑ ต้องบันทึกค่าของกระแสลําแสงเฉล่ีย พลังงานอิเล็กตรอน ความกว้างของการกราดรังสี และ
ความเร็วของสายพานลําเลียงอย่างต่อเน่ือง ตัวแปรเหล่าน้ีนอกจากความเร็วของสายพานลําเลียงจําเป็นต้อง
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ควบคุมให้อยู่ในขีดจํากัด ซึ่งกําหนดระหว่างการทดสอบโรงงานฉายรังสีก่อนเร่ิมดําเนินการ เน่ืองจากตัวแปรเหล่าน้ี
เปลี่ยนแปลงทุกขณะได้ง่าย 
 
การดําเนินการด้านเอกสาร 
 ข้อ ๔๒ ต้องตรวจสอบและบันทึกจํานวนผลิตภัณฑ์ที่รับเข้ามาฉายรังสี จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ฉายรังสีแล้ว และ
จํานวนที่ส่งมอบลูกค้า โดยจํานวนต้องสอดคล้องกัน หากมีความคลาดเคลื่อนต้องมีการรายงาน และหาสาเหตุ  

 ข้อ ๔๓ ผู้ดําเนินการฉายรังสีต้องรับรองผลของปริมาณรังสีที่ผลิตภัณฑ์ได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรในทุก
ภาชนะของแต่ละรุ่นที่มีการฉายรังสีหรือส่งมอบ 

 ข้อ ๔๔ กระบวนการและบันทึกการควบคุมแต่ละรุ่นของการฉายรังสี ต้องตรวจสอบและลงนามโดย
ผู้รับผิดชอบที่ได้รับการแต่งตั้งและเก็บรักษาไว้ วิธีการปฏิบัติและสถานท่ีหรือการเก็บรักษาบันทึก ต้องได้รับการ
ตกลงยินยอมระหว่างผู้ดําเนินการฉายรังสีและผู้ทรงทะเบียนตํารบัยา 

 ข้อ ๔๕ เอกสารเก่ียวกับการดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องและการทดสอบโรงงานฉายรังสีก่อนเริ่ม
ดําเนินการ ต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อยเป็นเวลา ๑ ปี หลังจากวันสิ้นอายุ หรืออย่างน้อย ๕ ปี หลังจากปล่อยผ่าน
ผลิตภัณฑ์ท้ายสุดที่ออกจากโรงงานฉายรังสี แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดนานกว่า 
 
การตรวจติดตามจุลินทรีย์ 
 ข้อ ๔๖ การตรวจติดตามจุลินทรีย์เป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตยา รวมถึงการตรวจติดตามสภาวะ
แวดล้อมของสถานท่ีผลิต และการตรวจติดตามจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ก่อนฉายรังสี ตามที่ระบุไว้ในทะเบียนตํารับยา 
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ภาคผนวก ๑๒ 
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาวิจัย 

 
หลักการ 

ผลิตภัณฑ์ยาวิจัยต้องถูกผลิตภายใต้หลักการ และรายละเอียดคําแนะนําของหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ผลิตยา ให้นําคําแนะนําอื่นมาใช้เมื่อมีความเกี่ยวข้องและมีความเหมาะสมกับข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิธีการ
ปฏิบัติต้องมีความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเม่ือความรู้ด้านกระบวนการเพ่ิมข้ึน และเหมาะสมกับ
ข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

อาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกอาจมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา
ด้วยผลิตภัณฑ์ยาที่วางจําหน่าย การนําหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยามาใช้กับการผลิตผลิตภัณฑ์ยาวิจัยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่เกิดความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร และผลการทดลองทางคลินิกไม่ได้รับผลกระทบจาก
ความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิผลของยาที่ไม่เพียงพอ อันเน่ืองจากการผลิตที่ไม่น่าพึงพอใจ นอกจากน้ี ยังมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้มั่นใจถึงความสม่ําเสมอของผลิตภัณฑ์ยาวิจัยชนิดเดียวกันในแต่ละรุ่นผลิตที่ใช้ในการทดลอง
ทางคลินิกเดียวกัน หรือการทดลองทางคลินิกอื่น การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาวิจัย 
ต้องบันทึกเป็นเอกสารหลักฐาน และมีเหตุผลของการพิจารณาอย่างเพียงพอ 

การดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ยาวิจัยมีความซับซ้อนกว่าการผลิตผลิตภัณฑ์ยาที่วางจําหน่าย เน่ืองจากขาด
ข้ันตอนที่แน่ชัดเหมือนกับการผลิตที่กระทําเป็นประจํา ความหลากหลายของการออกแบบการทดลองทางคลินิก 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ความจําเป็น ความถ่ีของการสุ่มตัวอย่าง และการปกปิดการรักษา รวมถึงความเสี่ยงที่
เพ่ิมข้ึนจากการปนเป้ือนข้าม หรือการปะปนของผลิตภัณฑ์  นอกจากน้ี ความรู้เกี่ยวกับความแรง และพิษวิทยา
ของผลิตภัณฑ์อาจยังไม่สมบูรณ์ และขาดการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ หรือ
อาจใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีจําหน่ายในตลาด ซึ่งมีการแบ่งบรรจุใหม่หรือดัดแปลงการบรรจุในบางลักษณะ 

ต้องใช้บุคลากรที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และได้รับการฝึกอบรมในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาวิจัย และจําเป็นต้องร่วมมือกับผู้สนับสนุนการวิจัย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในทุกมิติ 
ที่เก่ียวข้องกับการทดลองทางคลินิก รวมทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาวิจัย เพ่ือจัดการกับความท้าทายของการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยาวิจัย 

ความซับซอ้นของการดําเนินการผลิตที่เพ่ิมขึ้นตอ้งการระบบคุณภาพที่มีประสิทธิผลสูง 

ภาคผนวกน้ียังรวมไปถึงคําแนะนําในเร่ืองคําสั่งการผลิต การขนส่ง และการส่งคืนผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในการ
ทดลองทางคลินิก ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อและส่วนเสริมกับแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี  

 
 
 
 



๒ 
 

 หมายเหตุ 
 ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาวิจัย  

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใชผ่ลิตภัณฑ์ทดสอบ ยาหลอก หรือผลิตภัณฑ์เปรยีบเทยีบ อาจส่งมอบให้อาสาสมัครที่เข้าร่วม
การทดลองทางคลินิก ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีอาจนํามาใช้เป็นตัวสนับสนุนหรือเป็นยาเพื่อการป้องกัน การวินิจฉัย หรือ
การบําบัดรักษา และ/หรืออาจจําเป็นเพ่ือให้มั่นใจว่าอาสาสมัครได้รับการดูแลรักษาอย่างเพียงพอ รวมถึงอาจ
นํามาใช้ตามท่ีระบุในโครงร่างการวิจัยเพ่ือเหน่ียวนําให้เกิดการตอบสนองทางสรีรวิทยา ทั้งน้ี ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี   
ไม่อยู่ภายใต้ความหมายของผลิตภัณฑ์ยาวิจัย  โดยผู้สนับสนุนการวิจัยหรือผู้วิจัยอาจเป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี  
ผู้สนับสนุนการวิจัยต้องทําให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีเป็นไปตามประกาศ/การขออนุญาตทําการทดลองทางคลินิก  
และผลิตภัณฑ์ที่นํามาใช้มคุีณภาพมาตรฐาน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้ในการทดลอง โดยพิจารณา
ถึงแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติการวางจําหน่ายแล้ว หรือผลิตภัณฑ์ที่แบ่ง
บรรจุใหม่ จึงแนะนําว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายควรเข้ามามีส่วนร่วม และให้คําแนะนําเพ่ือภารกิจน้ี  

 ใบอนุญาตผลติ และการทําให้คนืรูป 
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาวิจัยท้ังแบบเต็มรูปแบบ และแบบบางส่วน รวมทั้งกระบวนการที่หลากหลายของ  

การแบ่งบรรจุ การบรรจุ หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ภายใต้ใบอนุญาตผลิต แต่ใบอนุญาตน้ีไม่รวมถึงการทําให้
คืนรูปของผลิตภัณฑ์ เพ่ือวัตถุประสงค์ของข้อกําหนดน้ี การทําให้คืนรูป หมายถึง กระบวนการท่ัวไปของ 

 การละลาย หรือการกระจายผลิตภัณฑ์ยาวิจัย เพ่ือบริหารยาให้แก่อาสาสมัครในการ
ทดลอง หรือ 

 การเจือจาง หรือการผสมผลิตภัณฑ์ยาวิจัยกับส่วนประกอบอื่น เพ่ือเป็นนํ้ากระสายยา
สําหรับใช้ในการบริหารยาน้ัน 

การทําให้คืนรูปไม่ใช่การผสมส่วนประกอบชนิดต่าง ๆ รวมทั้งตัวยาสําคัญเข้าด้วยกัน เพ่ือดําเนินการผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ยาวิจัย 

ผลติภัณฑ์ยาวิจัยตอ้งมีอยู่แลว้ก่อนผ่านกระบวนการที่นิยามว่าการทําให้คืนรูป 

กระบวนการทําให้คืนรูปตอ้งกระทําเร็วทีส่ดุที่สามารถทําได้ก่อนการบรหิารยา 

ต้องระบุกระบวนการทําให้คืนรูปในคําขออนุญาตนําเข้าหรือผลิตยาเพ่ือการทดลองทางคลินิก หรือชุด
เอกสารผลิตภัณฑ์ยาวิจัยและโครงร่างการทดลองทางคลินิก หรือเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีอยู่ที่สถานที่ที่ศึกษาวิจัย 
 
นิยามศัพท ์

การปกปิดการรักษา (Blinding) หมายความว่า วิธีดําเนินการซึ่งทําให้ฝ่ายหน่ึงหรือหลายฝ่ายที่เก่ียวข้อง
กับการทดลองไม่ทราบชนิดการรักษาที่อาสาสมัครได้รับ การปกปิดการรักษาฝ่ายเดียว หมายถึง กรณีอาสาสมัคร
เพียงฝ่ายเดียวไม่ทราบว่าตนเองได้รับการรักษาอะไร และการปกปิดการรักษา ๒ ฝ่าย หมายถึง กรณีทั้ง
อาสาสมัคร ผู้วิจัย ผู้กํากับดูแลการวิจัย และในบางกรณีผู้วิเคราะห์ข้อมูลไม่ทราบชนิดการรักษาท่ีอาสาสมัครได้รับ  
การปกปิดการรักษาในส่วนที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาวิจัย หมายถึง การปกปิดเอกลักษณ์ที่ระบุถึงผลิตภัณฑ์ตาม
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คําแนะนําของผู้สนับสนุนการวิจัย ขณะที่การเปิดเผยการรักษา หมายถึง การเปิดเผยเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ 
ทําการปกปิดการรักษา 

การทดลองทางคลินิก (Clinical trial) หมายความว่า การศึกษาวิจัยในมนุษย์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ค้นคว้าหรือยืนยันผลทางคลินิก ผลทางเภสัชวิทยา และ/หรือผลทางเภสัชพลศาสตร์อื่นของผลิตภัณฑ์ยาวิจัย และ/หรือ
เพ่ือค้นหาอาการไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดจากผลิตภัณฑ์ยาวิจัย และ/หรือเพ่ือศึกษาการดูดซึม การกระจายตัว การ    
เมตาโบลิซึม และการขับถ่ายผลิตภัณฑ์ยาวิจัยชนิดใดชนิดหน่ึงหรือหลายชนิดออกจากร่างกาย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือคน้หาความปลอดภัย และ/หรือประสิทธิผลในการรักษาของผลิตภัณฑ์น้ัน 

ผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบ (Comparator product) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ยาวิจัย หรือผลิตภัณฑ์ที่ 
วางจําหน่ายในตลาด (ได้แก่ สารตัวควบคุมที่ออกฤทธิ์) หรือยาหลอก ซึ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์อ้างอิงในการทดลองทางคลินิก 

ผลิตภัณฑ์ยาวิจัย (Investigational medicinal product) หมายความว่า รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของ 
สารออกฤทธ์ิหรือยาหลอกที่ใช้เพ่ือทดสอบ หรือใช้เป็นผลิตภัณฑ์อ้างอิงในการทดลองทางคลินิก ซึ่งรวมถึง
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับอนุมัติให้จําหน่ายแล้ว แต่นํามาใช้หรือนํามาประกอบ (สูตรตํารับ หรือแบ่งบรรจุ) ในรูปแบบที่
ต่างจากรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติ หรือนํามาใช้ในข้อบ่งใช้ใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับการอนุมัติ หรือนํามาศึกษาหาข้อมูล
เพ่ิมเติมตามรูปแบบที่รับการอนุมัติแล้ว 

ผู้วิจัย (Investigator) หมายความว่า บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินการทดลองทางคลินิก ณ 
สถานที่วิจัย ถ้าการทดลองดําเนินการโดยคณะบุคคลทีส่ถานที่วิจัย ผู้วิจัยที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าคณะ อาจเรียกว่า
ผู้วิจัยหลัก 

ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาวิจัย (Manufacturer/importer of Investigational Medicinal 
Products) หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิต หรือใบอนุญาตนําเข้าผลิตภัณฑ์  

คําสั่ง (order) หมายความว่า คําสั่งสําหรับกระบวนการผลิต การบรรจุ และ/หรือการขนส่งที่ระบุปริมาณ  
ที่แน่นอนของผลิตภัณฑ์ยาวิจัย 

เอกสารข้อกําหนดผลิตภัณฑ์ (Product specification file) หมายความว่า เอกสารอ้างอิงที่ประกอบ
หรืออ้างอิงถึงเอกสารอื่นที่ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่จําเป็นสําหรับร่างรายละเอียดของคําแนะนําที่เป็นลายลักษณ์
อักษรสําหรับกระบวนการผลิต การบรรจุ การทดสอบ การควบคุมคุณภาพ การปล่อยผ่านรุ่นผลิต และการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ยาวิจัย  

การสุ่มตัวอย่าง (Randomisation) หมายความว่า กระบวนการท่ีกําหนดว่าอาสาสมัครถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
การรักษาหรือกลุ่มควบคุม โดยการจัดการให้อาสาสมัคร มีโอกาสเท่าเทียมกันในการถูกเลือกให้รับการรักษาอย่างใด
อย่างหน่ึง เพ่ือลดอคติของการศึกษาวิจัย 

รหัสการสุ่ม (Randomisation code) หมายความว่า รายการแสดงชนิดการรักษาที่อาสาสมัครแต่ละคน
ได้รับจากกระบวนการสุ่ม 

การขนส่ง (Shipping) หมายความว่า การดําเนินการบรรจุเพ่ือการขนส่ง และจัดส่งผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับ
คําสั่งการผลิตสําหรับการทดลองทางคลินิก 
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ผู้สนับสนุนการวิจัย (Sponsor) หมายความว่า บุคคล บริษัท สถาบัน หรือองค์กรซึ่งรับผิดชอบการริเริ่ม 
การบริหารจัดการ และ/หรือการให้ทุนสนับสนุนการทดลองทางคลินิก 
 
การบรหิารจดัการคุณภาพ  

ข้อ ๑ ระบบคุณภาพซึ่งออกแบบ จัดตั้ง และตรวจสอบโดยผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าต้องอธิบายรายละเอียด
วิธีการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้สนับสนุนการวิจัย โดยเป็นไปตามหลักการของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต 
และแนวทางอื่นที่นํามาใช้กับผลิตภัณฑ์ยาวิจัย 

ข้อ ๒ ข้อกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และคําแนะนํากระบวนการผลิตอาจมีการเปล่ียนแปลงระหว่าง
การพัฒนา แต่ต้องเก็บรักษาการควบคุม และการตรวจสอบกลับถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มรูปแบบไว ้
 
บุคลากร  

ข้อ ๓ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์วิจัยต้องได้รับการอบรมอย่างเหมาะสม ในเรื่องข้อกําหนดที่
จําเพาะเจาะจงตามชนิดของผลิตภัณฑ์เหล่าน้ัน 

 แม้ในกรณีที่ผู้เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาวิจัยมีจํานวนน้อย ในแต่ละรุ่นที่ผลิตก็ต้องแยกผู้รับผิดชอบ
ในการผลิต และการควบคุมคุณภาพออกจากกัน 

ข้อ ๔ ผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องให้ความม่ันใจว่ามีระบบอยู่พร้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา  
และมีความรู้อย่างกว้างขวางในด้านการพัฒนายา และกระบวนการทดลองทางคลินิก คําแนะนําสําหรับผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในส่วนที่เก่ียวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ยาวิจัยอยู่ในเน้ือหาข้อ ๓๘-๔๑ 

 
อาคารสถานที่และเครื่องมือ 

ข้อ ๕ ข้อมูลด้านพิษวิทยา ความแรง และความสามารถในการกระตุ้นการแพ้ของผลิตภัณฑ์ยาวิจัยอาจยัง
ไม่เป็นท่ีเข้าใจได้อย่างครบถ้วน ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องลดความเสี่ยงในการปนเป้ือนข้ามให้ได้มากที่สุด การออกแบบ
เคร่ืองมือและอาคารสถานที่ การตรวจประเมินหรือวิธีการทดสอบ และขีดจํากัดการยอมรับหลังการทําความสะอาด
ต้องสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของความเสี่ยงเหล่าน้ี  ต้องพิจารณาวิธีการผลิตต่อเน่ืองแบบแยกเวลาผลิตตาม
ความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึงความสามารถในการละลายของผลิตภัณฑ์ในการตัดสินเลือกตัวทําละลายสําหรับ
การทําความสะอาด 

 
การดําเนินการด้านเอกสาร 
 ข้อกําหนดและคําแนะนํา 

ข้อ ๖ ข้อกําหนด (ในส่วนของวัตถุตั้งต้น วัสดุการบรรจุปฐมภูมิ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต ผลิตภัณฑ์รอบรรจุ 
และผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป) สูตรการผลิต คําแนะนําในกระบวนการผลิตและการบรรจุต้องครอบคลุมข้อมูลความรู้ที่
เป็นปัจจุบัน และต้องทําการประเมินซ้ําเป็นระยะ ๆ ระหว่างการพัฒนา และปรับให้เป็นปัจจุบันตามความจําเป็น 



๕ 
 

การปรับแก้ไขเป็นฉบับใหม่แต่ละครั้งต้องคํานึงถึงการนําเสนอข้อมูลล่าสุด เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน ข้อกําหนด
ตามกฎหมายและข้อกําหนดตามตํารายา และต้องตรวจสอบกลับได้ถึงเอกสารฉบับก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงต้อง
ดําเนินการตามวิธีการปฏ ิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงต้องระบุถึงผลของการเปล่ียนแปลงที่มีต่อคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ความคงสภาพ และชีวสมมูล 

ข้อ ๗ ต้องบันทึกเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง และทําการศึกษาพร้อมทั้งจัดทําเป็นเอกสารถึงผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ และผลต่อการทดลองทางคลินิกท่ีกําลังดําเนินอยู่ 

 คําสั่งการผลิต  
ข้อ ๘ คําสั่งการผลิตต้องระบุถึงความต้องการในส่วนของกระบวนการผลิต และ/หรือการบรรจุในปริมาณ

ที่แน่นอนของตัวอย่าง และ/หรือการขนส่ง และส่งมอบโดยหรือในนามผู้สนับสนุนการวิจัยไปยังผู้ผลิต คําสั่งการผลิต
ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนและกระชับเพ่ือหลีกเลี่ยงความคลุมเครือ (แม้ว่าคําสั่งน้ันจะถูกส่งทาง
อิเล็กทรอนิกส์) คําสั่งการผลิตต้องมีการรับรองอย่างเป็นทางการ และต้องอ้างอิงถึงเอกสารข้อกําหนดผลิตภัณฑ์ 
และโครงร่างการทดลองทางคลินิกที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 

 เอกสารข้อกําหนดผลิตภัณฑ ์

ข้อ ๙ เอกสารข้อกําหนดผลิตภัณฑ์ (ดูความหมายจากนิยามศัพท์) ต้องปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง
ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยต้องมั่นใจว่าสามารถตรวจสอบกลับได้ถึงเอกสารฉบับก่อนหน้าอย่างเหมาะสม 
เอกสารฉบับน้ีอย่างน้อยต้องประกอบ หรืออ้างอิงข้อมูลต่อไปนี้ 

๙.๑ ข้อกําหนดและวิธีการวิเคราะห์สําหรับวัตถุตั้งต้น วัสดุการบรรจุ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต 
ผลิตภัณฑ์รอการบรรจุ และผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

๙.๒ วิธีการผลติ 

๙.๓ การทดสอบ และวิธีการทดสอบระหว่างกระบวนการผลติ 

๙.๔ สําเนาฉลากที่ได้รับการรับรอง 

๙.๕ โครงร่างการทดลองทางคลินิก และรหัสการสุ่มตัวอย่างที่เก่ียวข้อง ตามความเหมาะสม 

๙.๖ ขอ้ตกลงทางเทคนิคร่วมกันระหว่างผู้ทําสัญญาที่เก่ียวข้อง ตามความเหมาะสม 

๙.๗ ขอ้มลูความคงสภาพ 

๙.๘ สภาวะการเก็บรักษา และการขนส่ง 

รายการข้างต้นไม่ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมด ทั้งน้ี เน้ือหาจะแตกต่างกันได้ข้ึนกับผลิตภัณฑ์และ
ข้ันตอนการพัฒนา ให้นําข้อมูลไปใช้เป็นพ้ืนฐานการประเมินความเหมาะสมสําหรับการออกใบรับรองและปล่อย
ผ่านรุ่นผลิตโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย และต้องเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ กรณีท่ีดําเนินการผลิตด้วย
ข้ันตอนการผลิตที่แตกต่างกันในหลายสถานท่ีภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบหมายหลายคน อาจเก็บ
รักษาเอกสารแยกตามข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม ณ สถานที่ผลิตแต่ละแห่งน้ัน 



๖ 
 

 สูตรการผลิตและคําแนะนํากระบวนการผลติ 

ข้อ ๑๐ การดําเนินการผลิตหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์ทุกครั้งต้องมีวิธีการปฏิบัติงาน และบันทึกทุกข้ันตอน
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและเพียงพอ หากการดําเนินการไม่ต้องมีการทําซ้ํา อาจไม่จําเป็นต้องมีสูตร
แม่บทและคําแนะนําการดําเนินการ  บันทึกต่าง ๆ มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการเตรียมเอกสารสุดท้ายที่จะนําไปใช้
ในการผลิตเป็นประจํา เมื่อได้รับการอนุมัติการวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 

ข้อ ๑๑ ต้องนําข้อมูลจากเอกสารข้อกําหนดผลิตภัณฑ์ไปใช้กําหนดรายละเอียดคําแนะนําอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรสําหรับกระบวนการผลิต การบรรจุ การทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ สภาวะในการเก็บรักษา และการขนส่ง 

 คําแนะนําการบรรจุ 

ข้อ ๑๒ โดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์ยาวิจัยจะบรรจุในรูปแบบเฉพาะสําหรับอาสาสมัครแต่ละคนตามที่ระบุใน
การทดลองทางคลินิก ก่อนเริ่มกระบวนการบรรจุต้องมีการกําหนดจํานวนตัวอย่างที่ต้องการนําไปใช้ รวมถึง
จํานวนที่จําเป็นสําหรับการควบคุมคุณภาพ และเก็บเป็นตัวอย่างเก็บกัน ต้องตรวจสอบความสอดคล้องของ
ปริมาณอย่างเพียงพอ เพ่ือให้มั่นใจว่าจํานวนของแต่ละผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามความต้องการในทุกข้ันตอนของการ
ดําเนินการ 

 บันทกึรุน่ผลิตสําหรับกระบวนการผลิต การทดสอบ และการบรรจุ 

ข้อ ๑๓ บันทึกรุ่นผลิตต้องมีรายละเอียดเพียงพอ เพ่ือให้การดําเนินการข้ันตอนถัดไปสามารถทําได้อย่าง
ถูกต้อง บันทึกเหล่าน้ีต้องประกอบด้วยข้อคิดเห็นที่ใช้ประเมินความเหมาะสมของขั้นตอน และการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน และเพ่ิมพูนความรู้ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์และการพัฒนาวิธีการผลิต 

ข้อ ๑๔ ตอ้งจดัเก็บบันทึกรุ่นผลติ อย่างน้อยเป็นระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
การดําเนินการผลิต 
 วสัดุการบรรจุ 

ข้อ ๑๕ ข้อกําหนดและการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ ต้องประกอบด้วยมาตรการป้องกันการเปิดเผย
ผลิตภัณฑ์โดยไม่ตั้งใจ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงลักษณะภายนอกของวัสดุการบรรจุของรุ่นผลิตท่ีต่างกัน 

 การดําเนินการผลิต 

ข้อ ๑๖ ต้องมีการระบุพารามิเตอร์วิกฤตในระหว่างการพัฒนา และการควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต
เพ่ือใช้ควบคุมกระบวนการ ทั้งน้ี พารามิเตอร์ของกระบวนการผลิต และการควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต
ชั่วคราวอาจกําหนดได้จากประสบการณ์ที่มีมาก่อน รวมทั้งที่ได้จากงานการพัฒนาเบ้ืองต้น  บุคลากรหลักต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวัง เพ่ือให้คําแนะนําที่จําเป็นและนําคําแนะนําน้ันมาปรับใช้อย่างต่อเน่ืองกับ
ประสบการณ์ที่เพ่ิมข้ึนในการผลิต ต้องมีเหตุผลสนับสนุนจากความรู้ในขณะน้ันในการกําหนดพารามิเตอร์ที่ระบุ
และใช้ควบคุม 



๗ 
 

ข้อ ๑๗ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาวิจัยไม่จําเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องถึงระดับที่จําเป็น
สําหรับการผลิตประจํา แต่อาคารสถานที่ผลิตและเคร่ืองมือท่ีใช้ต้องถูกตรวจรับรอง สําหรับผลิตภัณฑ์ปราศจากเช้ือ
ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทําให้ปราศจากเชื้อตามมาตรฐานเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
อนุมัติให้จําหน่ายในตลาด  ผลการตรวจสอบการทําให้ไวรัสหมดฤทธิ์ หรือการกําจัดไวรัส และส่ิงปนเป้ือนจาก
แหล่งกําเนิดที่เป็นชีววัตถุ ต้องนํามาแสดงเม่ือได้รับการร้องขอ เพ่ือประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
กระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ โดยปฏิบัติตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคที่ระบุในคําแนะนําท่ีมีอยู่ใน
สาขาน้ี 

ข้อ ๑๘ การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการปราศจากเชื้อเมื่อรุ่นผลติมขีนาดเลก็มักประสบปัญหา
พิเศษ ในกรณีน้ี จํานวนของหน่วยที่บรรจุอาจเป็นจํานวนที่มากที่สุดในการผลิต หากเป็นไปได้และสอดคล้องกับ
การจําลองกระบวนการ ต้องบรรจุสารละลายตัวกลางลงในจํานวนหน่วยที่มาก เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจต่อผลการ
ทดสอบที่ได้ ข้ันตอนการบรรจุ และการปิดผนึกที่ทําโดยบุคคล หรือแบบก่ึงอัตโนมัติมีความเสี่ยงสูงต่อความ
ปราศจากเช้ือ จึงต้องเพ่ิมความใส่ใจต่อการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน และการตรวจสอบความถูกต้องของเทคนิค
กระบวนการทําให้ปราศจากเชื้อของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน 

 หลกัการทีนํ่ามาใช้กับผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบ  
ข้อ ๑๙ หากมีการดัดแปลงผลิตภัณฑ์ต้องมีข้อมูลสนับสนุนด้านต่าง ๆ (เช่น ความคงสภาพ การละลาย

เปรียบเทียบ ชีวปริมาณออกฤทธ์ิ (Bioavailability)) เพ่ือแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลทําให้ลักษณะ
คุณภาพเดิมของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ 

ข้อ ๒๐ วันหมดอายุที่แสดงบนผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบบนภาชนะบรรจุเดิม อาจไม่สามารถนํามาใช้ได้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่นํามาแบ่งบรรจุในภาชนะบรรจุใหม่ ซึ่งอาจไม่สามารถป้องกันได้เท่าเทียมหรือไม่เข้ากันกับผลิตภัณฑ์  
ดังน้ัน การกําหนดการใช้ภายในวันที่ท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ และลักษณะของบรรจุภัณฑ์ 
รวมท้ังสภาวะการเก็บรักษาตามท่ีผลิตภัณฑ์นําไปใช้จริง ต้องถูกกําหนดโดยหรือในนามของผู้สนับสนุนการวิจัย 
ทั้งน้ี การใช้ภายในวันที่ต้องมีความเหมาะสม และต้องไม่เกินวันสิ้นอายุตามที่ระบุในภาชนะบรรจุเดิม วันสิ้นอายุน้ี
ต้องสอดคล้องกับช่วงระยะเวลาที่ทําการทดลองทางคลินิก 
 การดําเนินการปกปิดการรักษา 

ข้อ ๒๑ สําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการปกปิดการรักษา ต้องมีระบบที่ทําให้มั่นใจว่าการปกปิดน้ันสัมฤทธ์ิผล 
และดํารงอยู่ ในขณะที่ยอมให้มีการเปิดเผยผลิตภัณฑ์ที่ “ปกปิด” ได้เมื่อจําเป็น รวมถึงการเปิดเผยหมายเลขรุ่นผลิต
ของผลิตภัณฑ์ก่อนการปกปิดการรักษา ต้องสามารถเปิดเผยผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 รหัสการสุ่ม 

ข้อ ๒๒ วิธีการปฏิบัติต้องอธิบายถึงรุ่น การรักษาความลับ การกระจาย การจัดการ และการเก็บรักษา
รหัสการสุ่มที่ใช้สําหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ยาวิจัย และกลไกการเปิดเผยรหัส และจัดเก็บบันทึกอย่างเหมาะสม 

 

 



๘ 
 

 การบรรจุ 

ข้อ ๒๓ ขณะทําการบรรจุผลิตภัณฑ์ยาวิจัย อาจจําเป็นต้องจัดการกับผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกันในสายการบรรจุ
เดียวกันที่เวลาเดียวกัน ต้องใช้วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม และ/หรืออุปกรณ์พิเศษตามความเหมาะสม รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมพนักงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือลดความเสี่ยงของการปะปนผลิตภัณฑใ์ห้เหลือน้อยที่สุด 

ข้อ ๒๔ การบรรจุและการติดฉลากของผลิตภัณฑ์ยาวิจัยมีความซับซ้อน และมีความรับผิดตามกฎหมาย
ต่อความผิดพลาดที่เกิดข้ึนมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายในตลาด (รวมถึงการตรวจพบที่ยากกว่า) โดยเฉพาะเมื่อ   
มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ “ปกปิด” การรักษาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ตอ้งเพ่ิมความระมัดระวังอย่างเข้มงวดต่อการติด
ฉลากผิดพลาด เช่น ความสอดคล้องของปริมาณฉลากที่ใช้ การตรวจสอบสายการผลิต การตรวจสอบการควบคุม
ระหว่างข้ันตอนการผลิต โดยพนักงานท่ีผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมแล้ว 

ข้อ ๒๕ ต้องให้มั่นใจว่าการบรรจุผลิตภัณฑ์ยาวิจัยยังคงสภาพดีในระหว่างการขนส่ง และการจัดเก็บใน
ระหว่างไปยังจุดหมาย ต้องหาสาเหตุทันทีหากพบว่ามีการเปิดออก หรือฉีกขาดของภาชนะบรรจุด้านนอกระหว่าง
การขนส่ง  
 การติดฉลาก 

ข้อ ๒๖ ตาราง ๑ ได้รวบรวมเนื้อหาของหัวข้อ ๒๖-๓๐ ต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้บนฉลาก เว้นแต่มีเหตุผลที่
เหมาะสมกรณีท่ีไม่มีข้อมูลดังกล่าว เช่น การใช้ระบบการสุ่มแบบอิเล็กทรอนิกส์จากส่วนกลาง 

   ๒๖.๑ ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการวิจัย องค์กรที่รับทําวิจัยตามสัญญา 
หรือผู้วิจัย (การติดต่อหลักสําหรับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ การทดลองทางคลินิก และการเปิดเผยข้อมูลในกรณี
ฉุกเฉิน) 
   ๒๖.๒ รูปแบบเภสัชภัณฑ์ ช่องทางการให้ยา ปริมาณยา และในกรณีที่เป็นการทดลองแบบ
เปิดเผยการรักษา ต้องมีชื่อ/รหัสบ่งชี้ และ ขนาดความแรง/ความแรงยา กรณีเป็นการทดลองแบบปกปิดการรักษา 
ฉลากต้องมีข้อความระบุว่า “ยาหลอก หรือ [ชื่อ/รหัสบ่งชี้] + [ขนาดความแรง/ความแรงยา]”  

   ๒๖.๓ รุ่นผลติ และ/หรือเลขรหัส เพ่ือบ่งชี้ถึงส่วนประกอบ และข้ันตอนการบรรจ ุ

   ๒๖.๔ รหัสอ้างอิงโครงการทดลองที่ช่วยระบุการทดลองทางคลินิก สถานท่ีวิจัย ผู้วิจัยและ
ผู้สนับสนุนการวิจัย ถ้าไม่เปิดเผยที่อื่น 

  ๒๖.๕ หมายเลขบ่งชี้อาสาสมัครในการทดลอง/หมายเลขการรักษา และหมายเลขคร้ังที่มารับการรักษา  

๒๖.๖ ชื่อผู้วิจัย (ถ้าไม่แสดงใน ๒๖.๑ หรือ ๒๖.๔) 

๒๖.๗ วิธีการใช้ยา (อาจระบุเอกสารอ้างอิงไว้ในเอกสารกํากับยา หรือเอกสารอธิบายอื่นท่ีจัดทําขึ้น
สําหรับอาสาสมัคร หรือบุคคลที่เป็นผู้ให้ผลิตภัณฑ์แก่อาสาสมัคร) 

  ๒๖.๘ มีข้อความ "เพ่ือใช้ในการทดลองทางคลินิกเท่าน้ัน" หรือ คําอื่นที่มีความหมายเหมือนกัน  

๒๖.๙ สภาวะการเก็บรักษา 



๙ 
 

  ๒๖.๑๐ ช่วงระยะเวลาที่ใช ้(ใช้ภายในวันที่ วันสิ้นอายุ หรือวันที่วิเคราะห์ซ้าํตามความเหมาะสม) ใน
รูปแบบเดือน/ปี และในลักษณะที่หลีกเลี่ยงความกํากวม 

   ๒๖.๑๑ ข้อความ "เก็บให้พ้นมือเด็ก" ยกเว้นเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกใช้ในการทดลอง โดยที่อาสาสมัคร
ไม่ได้นําผลิตภัณฑ์กลับบ้าน 

  ข้อ ๒๗ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของการติดต่อหลักสําหรับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ การทดลองทางคลินิก 
และสําหรับการเปิดเผยข้อมูล กรณีฉุกเฉิน ไม่จําเป็นต้องระบุบนฉลาก เน่ืองจากอาสาสมัครจะได้รับเอกสารกํากับยา
หรือบัตรซึ่งแสดงข้อมูลเหล่าน้ี และได้รับคําแนะนําให้เก็บเอกสารนี้ในความครอบครองตลอดเวลา 

  ข้อ ๒๘ รายละเอียดต้องปรากฏในภาษาที่เป็นทางการของประเทศที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยาวิจัยน้ัน รายละเอียด
ท่ีระบุในข้อ ๒๖ ต้องปรากฏในบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิและทุติยภูมิ (ยกเว้นกรณีที่อธิบายในข้อ ๒๙ และ ๓๐)  
ข้อกําหนดตามเนื้อหาของฉลากบนบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ได้สรุปไว้ในตารางที่ ๑ ซึ่งอาจรวมถึงภาษาอื่นด้วย 

   ข้อ ๒๙ เมื่อจัดเตรียมผลิตภัณฑ์แก่อาสาสมัครหรือบุคลากรที่ทําหน้าที่บริหารยาในรูปแบบท่ีต้องการให้
บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิอยู่ร่วมกับบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิเสมอ และบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิมีรายละเอียดตามที่ระบุในข้อ ๒๖ 
ต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ บนฉลากของบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิด้วย (หรือบนอุปกรณ์ให้ยาใด ๆ ซึ่งประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์
ปฐมภูมิที่ยังปิดผนึกอยู่) 

   ๒๙.๑ ชื่อผู้สนับสนุนการวิจัย องค์กรที่รับทําวิจัยตามสัญญา หรือผู้วิจัย 

   ๒๙.๒ รูปแบบเภสัชภัณฑ์ ช่องทางการให้ยา (อาจไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์รูปแบบของแข็งที่ให้โดยการ
รับประทาน) ปริมาณยา และในกรณีที่เป็นการทดลองทางคลินิกแบบเปิดเผยการรักษา ให้ระบุ ชื่อ/รหัสบ่งชี้ และ 
ขนาดความแรง/ความแรงยา    

   ๒๙.๓ รุ่นผลิต และ/หรือเลขรหัส เพ่ือระบุส่วนประกอบ และวิธีการบรรจุ 

   ๒๙.๔ รหัสอ้างอิงโครงการทดลองที่ช่วยระบุการทดลองทางคลินิก สถานท่ีวิจัย ผู้วิจัยและ
ผู้สนับสนุนการวิจัย ถ้าไม่เปิดเผยที่อื่น 

  ๒๙.๕ หมายเลขบ่งชี้อาสาสมัครในการทดลอง/หมายเลขการรักษา และหมายเลขคร้ังที่มารับ 
การรักษา    

ข้อ ๓๐ ถ้าบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิอยู่ในรูปแบบบลิสเตอร์ หรือหน่วยขนาดเล็ก เช่น แอมพูล ที่ไม่สามารถระบุ
รายละเอียดตามที่กําหนดในข้อที่ ๒๖ ได้ ต้องให้ข้อมูลรายละเอียดเช่นเดียวกับฉลากเหล่าน้ันบนบรรจุภัณฑ์
ชั้นนอก อย่างไรก็ตาม บนภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับยา (immediate container) ต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 

  ๓๐.๑ ชือ่ผู้สนับสนุนการวิจัย องค์กรที่รับทาํวิจัยตามสัญญา หรอืผู้วิจัย 

   ๓๐.๒ ช่องทางการให้ยา (อาจไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์รูปแบบของแข็งท่ีให้โดยการรับประทาน) และ
ในกรณีที่เป็นการทดลองแบบเปิดเผยการรักษา ให้ระบุ ชื่อ/รหัสบ่งชี้ และขนาดความแรง/ความแรงยา 

  ๓๐.๓ รุ่นผลติ และ/หรือเลขรหัส เพ่ือระบุสว่นประกอบ และวิธีการบรรจุ 



๑๐ 
 

   ๓๐.๔ รหัสอ้างอิงโครงการทดลองที่ช่วยระบุการทดลองทางคลินิก สถานที่วิจัย ผู้วิจัยและ
ผู้สนับสนุนการวิจัย ถ้าไม่เปิดเผยที่อื่น   

   ๓๐.๕ หมายเลขบ่งชี้อาสาสมัครในการทดลอง/หมายเลขการรักษา และหมายเลขครั้งที่รับการรักษา 

  ข้อ ๓๑ อาจใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพเพ่ือทําให้ข้อมูลท่ีกล่าวถึงข้างต้นมีความชัดเจนขึ้น อาจแสดงข้อมูล
เพ่ิมเติม เช่น คําเตือน และ/หรือคําแนะนําเก่ียวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ เช่น ฉลากสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษต่อเซลล์
หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสภาวะการเก็บรักษาพิเศษ 

  ข้อ ๓๒ การทดลองทางคลินิกที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องเพ่ิมเติมข้อความต่อไปนี้ในภาชนะบรรจุเดิม แต่ต้อง 
ไม่ปิดทับฉลากเดิม 

   ๓๒.๑ ชือ่ผู้สนับสนุนการวิจัย องค์กรที่รับทาํวิจัยตามสัญญา หรอืผู้วิจัย 

   ๓๒.๒ รหัสอ้างอิงการทดลองที่ช่วยระบุสถานที่ทดลอง ผูวิ้จัย และอาสาสมัคร  

  ข้อ ๓๓ ถ้าจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้ภายในวันที่ ให้ติดฉลากเสริมบนผลิตภัณฑ์ยาวิจัย       
ฉลากเสริมน้ีต้องระบุการใช้ภายในวันท่ีใหม่ และใช้หมายเลขรุ่นผลิตเดิม โดยอาจปิดทับบนฉลากใช้ภายในวันที่
ของเดิม แต่จะไม่ปิดทับบนหมายเลขรุ่นผลิตเดิมด้วยเหตุผลด้านการควบคุมคุณภาพ การดําเนินการดังกล่าวต้องทํา 
ในสถานที่ผลิตที่ได้รับอนุญาตผลิตยาที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม หากเหมาะสม สามารถดําเนินการที่สถานที่ศึกษาวิจัยได้
โดยหรืออยู่ภายใต้การกํากับดูแลของเภสัชกร หรือบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นของสถานที่ทําการทดลองทาง
คลินิกโดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศ หากไม่สามารถกระทําได้ อาจดําเนินการโดยผู้กํากับดูแลการทดลองทาง
คลินิกซึ่งผ่านการอบรมอย่างเหมาะสม การดําเนินการต้องสอดคล้องกับหลักการของหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ผลิตยา ตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานเฉพาะเจาะจง และภายใต้กรอบของสัญญา หากเก่ียวข้อง และต้องถูก
ตรวจสอบโดยบุคคลที่สอง  การติดฉลากเสริมต้องมีการบันทึกอย่างถูกต้องท้ังในเอกสารของการทดลองทางคลินิก 
และบันทึกรุ่นผลิต 
 
การควบคุมคุณภาพ 
  ข้อ ๓๔ ในขณะท่ีกระบวนการยังไม่ได้จัดทําเป็นมาตรฐาน หรือได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอย่าง
สมบูรณ์ การทดสอบมีความสําคัญเพ่ือให้มั่นใจว่าแต่ละรุ่นผลิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกําหนด 

  ข้อ ๓๕ การควบคุมคุณภาพต้องดําเนินการตามเอกสารข้อกําหนดผลิตภัณฑ์ และเป็นไปตามข้อมูลที่
ต้องการ  ต้องจัดทาํและบันทึกการตรวจสอบยืนยันถึงประสิทธิผลของการปกปิดการรักษา 

  ข้อ ๓๖ การเก็บกันตัวอย่างมีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ หน่ึง เพ่ือใช้เป็นตัวอย่างสําหรับการทดสอบ
วิเคราะห์ และสอง เพ่ือใช้เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ดังน้ัน อาจจําแนกตัวอย่างได้เป็น ๒ ประเภท ดังน้ี 

ตัวอย่างอ้างอิง : ตัวอย่างของรุ่นวัตถุตั้งต้น วัสดุการบรรจุ และผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ 
ปฐมภูมิ หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ซึ่งจัดเก็บไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ (เมื่อมีความต้องการ) ในกรณีที่ยามี
ความคงสภาพดี ต้องเก็บตัวอย่างอ้างอิงจากข้ันตอนวิกฤตในระหว่างการผลิต (เช่น ที่จําเป็นต้องทําการทดสอบ



๑๑ 
 

วิเคราะห์ และปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์) หรือตัวอย่างในระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งมีการขนส่งออกไปนอกการควบคุม
ของผู้ผลิต 

ตัวอย่างเก็บกัน (Retention sample) : ตัวอย่างของหน่วยบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ของรุ่นที่ผลิตสําหรับทําการบรรจุในแต่ละครั้ง/ช่วงการทดลอง ตัวอย่างน้ีถูกเก็บรักษาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบเอกลักษณ์ ตัวอย่างเช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การติดฉลาก เอกสารกํากับยา หมายเลขรุ่นผลิต 
วันสิ้นอายุ 

มีหลายกรณีที่ตัวอย่างอ้างอิงและตัวอย่างเก็บกันเหมือนกัน กล่าวคือ เป็นหน่วยท่ีมีบรรจุภัณฑ์
สมบูรณ์ กรณีดังกล่าว ตัวอย่างอ้างอิงและตัวอย่างเก็บกันสามารถใช้แทนกันได้ 

ตัวอย่างอ้างอิงและตัวอย่างเก็บกันของผลิตภัณฑ์ยาวิจัย รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทําการปกปิดการรักษา  
ต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสองปี หลังจากสิ้นสุดการทดลอง หรือหลังจากการยุติโครงการทดลองทางคลินิก  
ที่มีการนําผลิตภัณฑ์น้ีไปใช้เป็นครั้งสุดท้ายอย่างเป็นทางการ ข้ึนอยู่กับว่าระยะเวลาใดยาวนานกว่ากัน 

ให้เก็บรักษาตัวอย่างเก็บกันไว้ จนกว่าได้จัดทํารายงานการทดลองทางคลินิกแล้ว เพ่ือยืนยัน
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ยาวิจัย และเป็นส่วนหน่ึงของการสืบสวนหาสาเหตุ ในกรณีท่ีผลการทดลองไม่สอดคล้องกัน 

ข้อ ๓๗ ต้องระบุสถานที่จัดเก็บตัวอย่างอ้างอิง และตัวอย่างเก็บกันในข้อตกลงทางเทคนิคระหว่าง
ผู้สนับสนุนการวิจัยและผู้ผลิต และต้องให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเข้าถึงได้ในเวลารวดเร็ว 

ตัวอย่างอ้างอิง ต้องมีปริมาณเพียงพออย่างน้อยสองเท่าของปริมาณที่ใช้ในการควบคุมการวิเคราะห์
เต็มรูปแบบในรุ่นผลิตที่เป็นไปตามข้อกําหนดของชุดเอกสารผลิตภัณฑ์ยาวิจัยที่ใช้ยื่นขออนุญาตนําเข้าหรือผลิตยา
เพ่ือการทดลองทางคลินิก  

การจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์สุดท้ายของตัวอย่างเก็บกัน สามารถกระทําในรูปแบบการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากบันทึกดังกล่าวมีข้อมูลเพียงพอ ในกรณีที่บันทึกเป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดเก็บต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในภาคผนวก ๑๐ ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ 
 
การปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ 

ข้อ ๓๘ ต้องไม่ปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ยาวิจัย (ดูข้อ ๔๒) จนกว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายได้รับรองว่าผลิตภัณฑ์
เป็นไปตามข้อกําหนด โดยพิจารณารายละเอียดตามที่ระบุในข้อ ๓๙ 

ข้อ ๓๙ การประเมินผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นผลิตเพ่ือรับรองคุณภาพก่อนการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ ให้
ประกอบด้วยหัวข้อเหล่าน้ี ตามความเหมาะสม 

๓๙.๑ บันทึกการผลิต รวมถึงรายงานการควบคุมการผลิต รายงานการทดสอบระหว่างการผลิต 
และรายงานการทดสอบเพื่อปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ ซึ่งแสดงว่าสอดคล้องกับเอกสารข้อกําหนดผลิตภัณฑ์ คําสั่งซื้อ 
โครงร่างการวิจัย และรหัสการสุ่ม บันทึกเหล่าน้ีใหร้วมถึงบันทึกความเบ่ียงเบนหรือการเปลี่ยนแปลงแผนงาน และ
การตรวจสอบเพ่ิมเติมท่ีตามมา และต้องจัดทําให้แล้วเสร็จ และรับรองใช้โดยพนักงานที่มีอํานาจในการกระทํา
เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ  



๑๒ 
 

๓๙.๒ สภาวะการผลิต 

  ๓๙.๓ สถานะของการตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งอํานวยความสะดวก กระบวนการ และ
วิธีการในการผลิต 

๓๙.๔ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

๓๙.๕ ผลการวิเคราะห์หรอืการทดสอบหลังจากนําเข้าผลิตภัณฑ ์(ถ้าเก่ียวข้อง) 

๓๙.๖ รายงานการศึกษาความคงสภาพ 

  ๓๙.๗ แหล่งและการทวนสอบสภาวะของการจัดเก็บ และการขนส่ง 

๓๙.๘ รายงานการตรวจประเมินที่เก่ียวข้องกับระบบคุณภาพของผู้ผลิต 

๓๙.๙ เอกสารที่รับรองว่าผู้ผลิตได้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ยาวิจัย หรือผลิตภัณฑ์ยาเปรียบเทียบ
สําหรับการส่งออกโดยหน่วยงานที่มีอํานาจของประเทศที่ส่งออก 

๓๙.๑๐ ข้อกําหนดตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาด  
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาที่เกี่ยวข้อง และเอกสารทวนสอบท่ีเป็นทางการของการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา 

๓๙.๑๑ ปัจจัยอื่นทุกข้อที่บุคลากรด้านคุณภาพทราบว่ามีความเก่ียวข้องกับคุณภาพของรุ่นผลิต 

 นัยสําคัญขององค์ประกอบข้างต้นได้รับผลกระทบจากประเทศต้นกําเนิดของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต และ
สถานะทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ (ได้รับ หรือไม่ได้รับการอนุญาตการจําหน่ายในตลาดในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ
ในประเทศที่สาม) และข้ันตอนของการพัฒนา 

 ผู้สนับสนุนการวิจัยต้องทําให้มั่นใจว่าองค์ประกอบดังกล่าว ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายใช้พิจารณาเมื่อให้การ
ตรวจรับรองรุ่นผลิต มีความสอดคล้องกับข้อมูลที่กําหนดไว้ (ดูข้อ ๔๓ ประกอบ)   

  ข้อ ๔๐ กรณีที่ผลิตภัณฑ์ยาวิจัยผลิต และบรรจุที่สถานที่แตกต่างกันภายใต้การควบคุมของผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายที่แตกต่างกัน ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

  ข้อ ๔๑ หากอนุญาตให้ทําได้ การบรรจุหรือการติดฉลากที่กระทํา ณ สถานที่ของผู้วิจัย หรืออยู่ภายใต้การกํากับ
ของเภสัชกรการทดลองทางคลินิก หรือบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ผู้ท่ีได้รับมอบหมายไม่จําเป็นต้องตรวจ
รับรองกิจกรรมดังกล่าว แต่ผู้สนับสนุนการวิจัยต้องรับผิดชอบให้มั่นใจว่ากิจกรรมน้ันมีการบันทึกเป็นเอกสารและ
จัดการอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักการของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา และต้องแสวงหา
คําแนะนําจากผู้ที่ได้รับมอบหมายในข้ันตอนเหล่าน้ี 
 
การขนส่ง 

ข้อ ๔๒ ผู้สนับสนุนการวิจัยต้องดูแลผลิตภัณฑ์ยาวิจัย จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการใน ๒ ข้ันตอนอย่าง
สมบูรณ์ ได้แก่ การออกใบรับรองผลโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย และการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ยาภายใต้ข้อกําหนดที่
วางไว้อย่างครบถ้วน ผู้สนับสนุนการวิจัยต้องทําใหม้ั่นใจว่ารายละเอียดในคําขออนุญาตนําเข้าหรือผลิตยา เพ่ือการ



๑๓ 
 

ทดลองทางคลินิก และการพิจารณาโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายสอดคล้องกับที่ได้รับการยอมรับข้ันสุดท้ายจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต้องดําเนินการอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนด ในทางปฏิบัติ 
การจัดการน้ีจะสัมฤทธ์ิผลสูงสุดโดยผ่านกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อกําหนดผลิตภัณฑ์ และถูก
ระบุในข้อตกลงทางเทคนิคระหว่างผู้ที่ได้รับมอบหมายและผู้สนับสนุนการวิจัย ทั้งสองขั้นตอนต้องมีการบันทึก 
และเก็บรักษาไว้ในแฟ้มเอกสารทดลองท่ีเกี่ยวข้องกัน โดย/หรือในนามของผู้สนับสนุนการวิจัย 

  ข้อ ๔๓ ต้องทําการขนส่งผลิตภัณฑ์ยาวิจัยให้สอดคล้องกับคําแนะนําที่กําหนด โดย/หรือในนามของ
ผู้สนับสนุนการวิจยัในเรื่องคําสั่งการขนส่ง 

  ข้อ ๔๔ การเปิดเผยรหัสต้องกระทําต่อบุคคลท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบท่ีเหมาะสม ก่อนจัดส่งผลิตภัณฑ์ยาวิจัย
ไปยังสถานที่วิจัย 

  ข้อ ๔๕ ต้องเก็บรักษารายละเอียดของการขนส่งโดยผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า รายละเอียดน้ีต้องระบุชื่อผู้รับ
อย่างชัดเจน 

  ข้อ ๔๖ การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ยาวิจัยจากสถานที่วิจัยแห่งหน่ึงไปยังสถานที่วิจัยอื่นถือเป็นข้อยกเว้น
กรณีพิเศษ การเคลื่อนย้ายต้องระบุอยู่ในมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน ต้องทบทวนประวัติของผลิตภัณฑ์ขณะที่ไม่ได้
อยู่ในการควบคุมของผู้ผลิต ตัวอย่างเช่น จากรายงานการกํากับดูแลการทดลองทางคลินิก และบันทึกสภาวะการ
จัดเก็บที่สถานที่วิจัยแห่งแรกโดยเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความเหมาะสมของการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ และ
ให้พิจารณาตามคําแนะนําของผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ผลิต หรือผู้ผลิตอื่นที่ได้มอบหมายเพ่ือ
ติดฉลากซํ้า หากจําเป็น และออกใบรับรองผลโดยผูท้ี่ไดร้ับมอบหมาย ต้องจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง และให้มั่นใจว่า
สามารถตรวจสอบกลับได้อย่างครบถ้วน 
 
ข้อร้องเรียน 

ข้อ ๔๗ ต้องมีการหารือข้อสรุปของการสืบสวนข้อร้องเรียนจากปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ผู้ผลิต หรือผู้นําเข้ากับผู้สนับสนุนการวิจัย (ถ้าไม่ใช่รายเดียวกัน) ข้ันตอนน้ีเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับมอบหมาย และผู้ที่
รับผิดชอบต่อการทดลองทางคลินิกน้ัน เพ่ือประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับการทดลองทางคลินิก กับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และกับอาสาสมัคร 
 
การเรียกคืนผลิตภัณฑ์และการส่งคืน 
 การเรียกคืนผลิตภัณฑ ์

  ข้อ ๔๘ ข้ันตอนการรับคืนผลิตภัณฑ์ยาวิจัยและเอกสารการรับคืน ต้องได้รับความเห็นชอบโดยผู้สนับสนุน
การวิจัย ร่วมกับผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า (ถ้าไม่ใช่รายเดียวกัน) ผู้วิจัยและผู้กํากับดูแลการวิจัยต้องเข้าใจหน้าท่ีของตน 
ในข้ันตอนการรับยาคืน 

  ข้อ ๔๙ ผู้สนับสนุนการวิจัยต้องทําให้มั่นใจว่าผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบ หรือผลิตภัณฑ์ยาอื่นที่ใช้ใน
การทดลองทางคลินิกมีระบบการสื่อสารกับผู้สนับสนุนการวิจัย เมื่อจําเป็นต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ท่ีถูกส่งมอบ 



๑๔ 
 

 การส่งคืน 

  ข้อ ๕๐ ให้ส่งคืนผลติภัณฑ์ยาวิจัยภายใต้เง่ือนไขข้อตกลงที่กําหนดโดยผูส้นับสนุนการวิจัย และระบุไว้อย่าง
ชดัเจนในข้ันตอนการทํางานที่ได้รับอนุมตั ิ

  ข้อ ๕๑ ให้ระบุผลิตภัณฑ์ยาวิจัยที่ถูกส่งคืนอย่างชัดเจน และจัดเก็บไว้ในพ้ืนท่ีที่แยกจําเพาะที่มีการควบคุม
อย่างเหมาะสม ต้องเก็บรักษาบันทึกรายการผลิตภัณฑ์ยาที่ถูกส่งคืน 
 
การทําลาย 

ข้อ ๕๒ ผู้สนับสนุนการวิจัยมีหน้าที่ทําลายผลิตภัณฑ์ยาวิจัยที่ไม่ใช้ และ/หรือที่ถูกส่งคืน ต้องไม่ทําลาย
ผลิตภัณฑ์ยาวิจัย จนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สนับสนุนการวิจัย 

  ข้อ ๕๓ ต้องบันทึก ตรวจสอบความสอดคล้องของปริมาณ และตรวจสอบยืนยันปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่มี
การจัดส่ง การใช้ และการรับคืนให้ถูกต้องโดย หรือในนามของผู้สนับสนุนการวิจัยสําหรับสถานที่วิจัยแต่ละแห่ง 
และในแต่ละช่วงเวลาของการทดลอง การทําลายผลิตภัณฑ์ยาวิจัยที่ไม่ได้ใช้สําหรับสถานที่วิจัยน้ัน หรือในช่วง
ระยะเวลาที่ทําการทดลอง ต้องกระทําเฉพาะหลังจากได้สืบสวนความแตกต่างของปริมาณยาวิจัย โดยมีคําอธิบาย
ที่น่าพอใจ และการยอมรับความสอดคล้องของปริมาณยาแล้ว  บันทึกขั้นตอนการทําลายยาต้องกระทําในลักษณะ
ที่สามารถตรวจสอบข้ันตอนต่าง ๆ ทั้งหมดได้ ผู้สนับสนุนการวิจัยต้องเก็บรักษาบันทึก 

ข้อ ๕๔ เมื่อทําลายผลิตภัณฑ์ยาวิจัย ต้องจัดส่งใบรับรองการทําลายที่ระบุวันท่ี หรือใบรับสําหรับการ
ทําลายให้ผู้สนับสนุนการวิจัย เอกสารเหล่าน้ีต้องระบุอย่างชัดเจน หรือสามารถตรวจสอบกลับได้ถึงรุ่นผลิต และ/หรือ
หมายเลขของผู้ป่วยที่เก่ียวข้อง รวมทั้งปริมาณยาที่แท้จริงที่ถูกทําลาย 

  



๑๕ 
 

ตารางที่ ๑ บทสรุปรายละเอียดบนฉลาก 
 
กรณีทั่วไป  
สําหรับทั้งบรรจุภัณฑ์ปฐมภูม ิและบรรจุภัณฑ์ทุติยภูม ิ(ข้อ ๒๖) รายละเอียดบนฉลากประกอบด้วย 

(๑) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการวิจัย องค์กรที่รับทําวิจัยตามสัญญา หรือผู้วิจัย 
(จุดหลักสําหรับการติดต่อข้อมูลของผลิตภัณฑ์ การทดลองทางคลินิก และการเปิดเผยการปกปิดการรักษา กรณี
ฉุกเฉิน) 

ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของจุดหลักในการติดต่อสําหรับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ การทดลองทาง
คลินิก และการเปิดเผยข้อมูลการปกปิดการรักษา กรณีฉุกเฉินไม่ต้องรวมอยู่ด้วย กรณีที่อาสาสมัครได้รับเอกสาร
กํากับยา หรือบัตรซึ่งแสดงข้อมูลเหล่าน้ี และได้รับคําแนะนําให้เก็บเอกสารน้ีในความครอบครองตลอดเวลา (ข้อ ๒๗)  

 (๒) รูปแบบทางเภสัชกรรม ช่องทางการให้ยา ปริมาณหน่วยนับ และกรณีที่เป็นการทดลองแบบเปิดเผย
การรักษา ให้ระบุ ชื่อ/รหัสบ่งชี้ และขนาดความแรง/ความแรงยา 

กรณีที่เป็นการทดลองทางคลินิกแบบปกปิดการรักษา ฉลากต้องมีข้อความที่ระบุว่า "ยาหลอก หรือ 
[ชื่อ/รหัสบ่งชี้] + [ขนาดความแรง/ความแรงยา]”   

 (๓) รุ่นผลิต และ/หรือเลขรหัสในการแสดงรายละเอียด และข้ันตอนการบรรจุ 

(๔) รหัสโครงการทดลองที่ทําให้ทราบถึงการทดลอง สถานที่วิจัย ผู้วิจัย และผู้สนับสนุนการวิจัย ถ้า     
ไม่เปิดเผยที่อื่น 

(๕) หมายเลขจําแนกอาสาสมัครในการทดลอง/หมายเลขการรักษา และหมายเลขครั้งท่ีรับการรักษา 

(๖) ชื่อผู้วิจัย [ถ้าไม่แสดงใน (๑) หรือ (๔)] 

(๗) วิธีการใช้ยา (การอ้างอิงอาจระบุอยู่ในเอกสารกํากับยา หรือเอกสารอื่นที่ทําข้ึน เพ่ืออธิบายให้กับ
อาสาสมัคร หรือบุคลากรที่เป็นผู้บริหารผลิตภัณฑ์ยา) 

(๘) ข้อความ "เพ่ือใช้ในการทดลองทางคลินิกเท่าน้ัน" หรือคําอื่นที่มคีวามหมายเหมือนกัน  

(๙) สภาวะการจัดเก็บ 

(๑๐) ช่วงระยะเวลาท่ีใช้ (ระบุใช้ภายในวันที่ วันหมดอายุ หรือวันทดสอบซ้ําตามความเหมาะสม) ในรูป
เดือน/ปี และในลักษณะที่หลีกเลี่ยงความกํากวม) 

(๑๑) ข้อความ "เก็บให้พ้นมือเด็ก" ยกเว้นเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกใช้ในการทดลอง โดยที่อาสาสมัครไม่ได้นํา
ผลิตภัณฑ์กลับบ้าน 
 
 
 
 



๑๖ 
 

บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ  

กรณีบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิอยู่ร่วมกับบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิเสมอ (เมื่อบรรจุภัณฑ์ด้านนอกแสดงรายละเอียดตาม
ข้อ ๒๖) รายละเอียดบนฉลากประกอบด้วย 

(๑) ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการวิจัย องค์กรที่รับทําวิจัยตามสัญญา หรือผู้วิจัย  
(จุดหลักสําหรับการติดต่อข้อมูลของผลิตภัณฑ์ การทดลองทางคลินิก และการเปิดเผยการปกปิดการรักษา กรณีฉุกเฉิน) 

ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของจุดหลักในการติดต่อสําหรับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ การทดลองทางคลินิก  
และการเปิดเผยข้อมูลการปกปิดการรักษา กรณีฉุกเฉินไม่ต้องรวมอยู่ด้วย  

(๒) รูปแบบทางเภสัชกรรม ช่องทางการให้ยา ปริมาณหน่วยนับ และกรณีที่เป็นการทดลองแบบเปิดเผย
การรักษา ให้ระบุ ชื่อ/รหัสบ่งชี้ และขนาดความแรง/ความแรงยา 

กรณีที่เป็นการทดลองทางคลินิกแบบปกปิดการรักษา ฉลากต้องมีข้อความที่ระบุว่า "ยาหลอก หรือ 
[ชื่อ/รหัสบ่งชี้] + [ขนาดความแรง/ความแรงยา]” 

อาจไมต่อ้งระบุช่องทางการให้ยาสําหรับรูปแบบยาของแข็งที่ให้โดยการรบัประทาน 

 (๓) รุ่นผลิต และ/หรือเลขรหัสในการแสดงรายละเอียด และข้ันตอนการบรรจุ 

(๔) รหัสโครงการทดลองที่ทําให้ทราบถึงการทดลอง สถานที่วิจัย ผู้วิจัย และผู้สนับสนุนการวิจัย ถ้า      
ไม่เปิดเผยที่อื่น 

(๕) หมายเลขจําแนกอาสาสมัครในการทดลอง/หมายเลขการรักษา และหมายเลขครั้งที่รับการรักษา 
 

กรณีบลิสเตอร์หรือบรรจุภัณฑ์บรรจุขนาดเล็ก (เมื่อบรรจุภัณฑ์ด้านนอกแสดงรายละเอียดตามข้อ ๒๖) 
รายละเอียดบนฉลากประกอบด้วย 

(๑) ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการวิจัย องค์กรที่รับทําวิจัยตามสัญญา หรือผู้วิจัย  
(จุดหลักสําหรับการติดต่อข้อมูลของผลิตภัณฑ์ การทดลองทางคลินิก และการเปิดเผยการปกปิดการรักษา กรณีฉุกเฉิน) 

ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของจุดหลักในการติดต่อสําหรับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ การทดลองทางคลินิก  
และการเปิดเผยข้อมูลการปกปิดการรักษา กรณีฉุกเฉินไม่ต้องรวมอยู่ด้วย 

(๒) รูปแบบทางเภสัชกรรม ช่องทางการให้ยา ปริมาณหน่วยนับ และกรณีที่เป็นการทดลองแบบเปิดเผย
การรักษา ให้ระบุ ชื่อ/รหัสบ่งชี้ และขนาดความแรง/ความแรงยา 

กรณีที่เป็นการทดลองทางคลินิกแบบปกปิดการรักษา ฉลากต้องมีข้อความที่ระบุว่า "ยาหลอก หรือ 
[ชื่อ/รหัสบ่งชี้] + [ขนาดความแรง/ความแรงยา]” 

อาจไมต่อ้งระบุช่องทางการให้ยาสําหรับรูปแบบยาของแข็งที่ให้โดยการรบัประทาน 

อาจไมต่อ้งระบุรูปแบบยาและปริมาณยา 

  (๓) รุ่นผลิต และ/หรือเลขรหัสในการแสดงรายละเอียด และข้ันตอนการบรรจุ 



๑๗ 
 

(๔) รหัสโครงการทดลองที่ทําให้ทราบถึงการทดลอง สถานที่วิจัย ผู้วิจัยและผู้สนับสนุนการวิจัย ถ้า      
ไม่เปิดเผยที่อื่น 

(๕) หมายเลขจําแนกอาสาสมัครในการทดลอง/หมายเลขการรักษา และหมายเลขครั้งท่ีรับการรักษา 
 



๑ 
 

ภาคผนวก ๑๓ 
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาที่เตรียมจากโลหิตหรอืพลาสมามนุษย์ 

 
เนื้อหา 
นิยามศัพท ์
๑. ขอบเขต 
๒. หลักการ 
๓. การบริหารจัดการคุณภาพ 
๔. ความสามารถในการตรวจสอบกลับและมาตรการหลังการเจาะเก็บ 
๕. อาคารสถานที่และเคร่ืองมือ 
๖. การผลติ 
๗. การควบคุมคุณภาพ 
๘. การปลอ่ยผา่นผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตและผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 
๙. การเก็บกันตัวอย่างพลาสมารวม 
๑๐. การกําจัดของเสีย 
 
นิยามศัพท ์

โลหิต (Blood) หมายความว่า เลือดทั้งหมดที่เจาะเก็บจากผู้บริจาคเลือดหน่ึงคน (มนุษย์) และผ่าน
กระบวนการสําหรับการให้ หรือรับโลหิตในการรักษา หรือการนําไปผลิตต่อไป 

ส่วนประกอบของโลหิต (Blood component) หมายความว่า ส่วนประกอบของเลือดที่ใช้ในการรักษา 
(เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด และพลาสมา) ที่เตรียมได้จากหลายวิธีตามมาตรฐานของธนาคารเลือด 
ได้แก่ การปั่นเหว่ียง การกรอง และการแช่แข็ง แต่ไม่รวมถึงเซลล์ต้นกําเนิดของเม็ดเลือด (haematopoietic 
progenitor cells)  

หน่วยงานบริการโลหิต (Blood establishment) หมายความว่า องค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ในการเจาะเก็บ และทดสอบโลหิตมนุษย์และส่วนประกอบของโลหิต และนําไปใช้ในกระบวนการ การเก็บรักษา 
และการจ่าย เพ่ือให้หรือรับโลหิตในการรักษา (ทางหลอดเลือด) 

ผลิตภัณฑ์โลหิต (Blood products) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาโรคซึ่งเตรียมจากโลหิต
หรือพลาสมามนุษย์ 

กระบวนการในการแยกส่วนประกอบ , สถานท่ีผลิตเพ่ือแยกส่วนประกอบ (Fractionation, 
fractionation plant) หมายความว่า การดําเนินการผลิตในสถานที่ผลิตระดบัอตุสาหกรรม (สถานที่ผลิตเพ่ือแยก
ส่วนประกอบ) โดยแยกส่วนประกอบของพลาสมา หรือทําให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีทางกายภาพและทางเคมีหลากหลายวิธี 
เช่น การตกตะกอน การทําโครมาโตกราฟฟี 



๒ 
 

แนวทางวิธีการที่ดีในการปฏิบัติ (Good Practice guidelines) หมายความว่า มาตรฐานและ
ข้อกําหนดภายในประเทศที่กําหนดไว้สําหรับระบบคุณภาพของหน่วยงานบริการโลหิต 

ผลิตภัณฑ์ยาที่เตรียมจากโลหิตหรือพลาสมามนุษย์ (Medicinal products derived from human 
blood or human plasma) หมายความว่า ผลติภัณฑ์ยาที่เตรียมจากส่วนประกอบของโลหติที่เตรียมในระดับ
อตุสาหกรรม โดยหน่วยงานของรัฐหรอืหน่วยงานเอกชน  

พลาสมาที่ใช้ในกระบวนการแยกสว่นประกอบ (Plasma for fractionation) หมายความว่า ส่วนของ
ของเหลวจากโลหิตมนุษย์ที่หลังจากแยกเอาองค์ประกอบเซลล์ออกไปแล้วจากโลหิตท่ีถูกเจาะเก็บในภาชนะ หรือ
ถุงบรรจุโลหิตที่บรรจุสารต้านการแข็งตัวของโลหิต หรือถูกแยกออกโดยการกรอง หรือการป่ันเหว่ียงอย่างต่อเน่ือง
จากสารต้านการแข็งตัวของโลหิต โดยกระบวนการเอาโลหิตออกจากตัวผู้บริจาคแล้วแยกเอาส่วนประกอบของ
โลหิตที่ต้องการแล้วคืนส่วนอื่นที่เหลือท้ังหมดกลับคืนสู่ร่างกายของผู้บริจาค (apheresis) โดยพลาสมาที่ได้น้ี      
มีจุดประสงค์เพ่ือนําไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาที่เตรียมจากพลาสมา โดยเฉพาะอัลบูมิน สารที่ช่วยให้โลหิต
แข็งตัว และอิมมูโนโกลบูลินที่มีต้นกําเนิดมาจากมนุษย์ รวมถึงตามที่ระบุอยู่ในหัวข้อ “พลาสมาท่ีใช้ในกระบวนการ
แยกส่วนประกอบ” ของตํารายายุโรป หรือตํารายาอื่นที่เทียบเท่า)  

ข้อมูลแม่บทพลาสมา (Plasma Master File, PMF) หมายความว่า เอกสารเฉพาะที่แยกออกจาก
เอกสารขึ้นทะเบียนตํารับยา มีข้อมูลรายละเอียดที่เก่ียวกับลักษณะของพลาสมามนุษย์ทั้งหมดที่นํามาใช้เป็นวัตถุ
ตั้งต้นในการผลิต และ/หรือใช้เป็นวัตถุตั้งต้นในการผลิตตะกอนโปรตีน ทั้งท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต/ตะกอนรอง 
องค์ประกอบของสารปรุงแต่งและสารออกฤทธ์ิซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพลาสมา ผลิตภัณฑ์ยาหรือเคร่ืองมือแพทย์ที่
เตรียมข้ึนมา 

กระบวนการ (Processing) หมายความว่า ขั้นตอนใด ๆ ในการเตรียมส่วนประกอบของโลหิตที่ดําเนินการ
ระหว่างการเจาะเก็บโลหิตและการเตรียมส่วนประกอบของโลหิต ได้แก่ กระบวนการแยก และการแช่แข็งส่วนประกอบ
ของโลหิต ในภาคผนวกน้ี กระบวนการยังหมายถึง การดําเนินการท่ีเกิดข้ึนที่หน่วยงานบริการโลหิตที่เฉพาะเจาะจง
กับพลาสมาท่ีใช้สําหรับกระบวนในการแยกส่วนประกอบพลาสมา 

ผู้รับผิดชอบ (Responsible Person, RP) หมายความว่า ผู้รับผิดชอบท่ีให้ความมั่นใจว่าแต่ละรุ่น หรือ
ครั้งท่ีรับ/ผลิตของสารออกฤทธ์ิ หรือผลิตภัณฑ์ยา (ทางชีวภาพ) ถูกผลิต และได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับทางกฎหมาย และเป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐาน และ/หรือข้อกําหนดตามทะเบียนตํารับยา 
ผู้รับผิดชอบในที่น้ี เทียบเท่าคําว่า “ผู้ที่ได้รับการรับรอง” ของสหภาพยุโรป  

ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานบริการโลหิต (Responsible Person (RP) for blood establishment) 
หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการรับประกันว่าทุกหน่วยของโลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิตได้รับการเจาะเก็บ
และทดสอบ ดําเนินการ เก็บรักษา และจําหน่าย โดยสอดคล้องกับข้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่งผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงานบริการโลหิต เทียบเท่ากับคําว่า "ผู้รับผิดชอบ" ของสหภาพยุโรป 

  การทําสัญญาจ้างผลิตเพ่ือแยกส่วนประกอบพลาสมา (Contract fractionation program) 
หมายความว่า สัญญาการจ้างผลิตเพ่ือแยกส่วนประกอบพลาสมาในอุตสาหกรรมภายในประเทศของผู้ผลิต เพ่ือ
แยกส่วนประกอบพลาสมาโดยใช้วัตถุตั้งต้นที่มาจากหลายประเทศ และทําการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เพ่ือการขาย 



๓ 
 

ขอบเขต 
  ข้อ ๑ บทบัญญัติของภาคผนวกน้ีใช้กับผลิตภัณฑ์ยาที่เตรียมจากโลหิตหรือพลาสมามนุษย์ ที่มีการแยก
ตะกอนพลาสมาภายในประเทศแล้ว หรือที่นําเข้ามาในประเทศ ภาคผนวกน้ียังนํามาใช้กับวัตถุตั้งต้น เช่น พลาสมามนุษย์ 
สําหรับผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี บทบัญญัติข้อกําหนดนี้อาจใช้บังคับกับการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีเตรียมจากโลหิตหรือพลาสมามนุษย์
ที่คงตัว (เช่น อัลบูมิน) ที่รวมเข้าไว้ในเคร่ืองมือแพทย์ด้วย ทั้งน้ี โดยให้สอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศ 

  ข้อ ๒ ภาคผนวกนี้ระบุถึงข้อกําหนดเฉพาะของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา สําหรับการเจาะเก็บ 
การดําเนินการ การเก็บรักษา และการขนส่งพลาสมามนุษย์ที่ใช้สําหรับกระบวนการแยกส่วนประกอบพลาสมา 
และสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ยาที่เตรียมจากโลหิตหรือพลาสมามนุษย์ 

  ข้อ ๓ ภาคผนวกน้ีกล่าวถึงบทบัญญัติเฉพาะสําหรับการนําเข้าวัตถุตั้งต้นจากประเทศอื่น และสําหรับการ
ทําสัญญาจ้างผลิตเพ่ือแยกส่วนประกอบพลาสมากับประเทศอื่น 

  ข้อ ๔ ภาคผนวกน้ีไม่บังคับใช้กับส่วนประกอบของโลหิตที่ใช้ในการให้ หรือรับโลหิตในการรักษาทาง
หลอดเลือด 
 
หลักการ  
 ข้อ ๕ ผลิตภัณฑ์ยาที่เตรียมจากโลหิตหรือพลาสมามนุษย์ (และสารออกฤทธ์ิที่ใช้เป็นวัตถุตั้งต้น) ต้องเป็น  
ไปตามหลักการ และแนวทางของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา รวมทั้งสอดคล้องกับทะเบียนตํารับยา 
ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีถือเป็นผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ และวัตถุตั้งต้นประกอบด้วยสารชีววัตถุ เช่น เซลล์หรือของเหลว 
(รวมถึงโลหิตหรือพลาสมา) ท่ีมีต้นกําเนิดมาจากมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะท่ีมาจากธรรมชาติทางชีววิทยาของวัตถุ
แหล่งกําเนิด ตัวอย่างเช่น สารแพร่กระจายโรค โดยเฉพาะไวรัสที่อาจปนเป้ือนวัตถุแหล่งกําเนิด ดังน้ัน คุณภาพ
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี ข้ึนอยู่กับการควบคุมวัตถุแหล่งกําเนิด และท่ีมาตลอดจนวิธีการผลิต  
รวมถึงการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ การกําจัด และการทําลายฤทธ์ิของไวรัส 
  ข้อ ๖ ตามหลักการ สารออกฤทธ์ิที่ใช้เป็นวัตถุตั้งต้นสําหรับผลิตภัณฑ์ยาต้องปฏิบัติตามหลักการและ
แนวทางของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา สําหรับวัตถุตั้งต้นที่เตรียมมาจากโลหิตหรือพลาสมามนุษย์ 
หน่วยงานบริการโลหิตต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายในประเทศ หรือของระหว่างประเทศว่าด้วย       
การเจาะเก็บ การเตรียม และการทดสอบ  การเจาะเก็บ การเตรียม และการทดสอบต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ระบบคุณภาพที่ เหมาะสม รวมถึงมีการกําหนดมาตรฐานและข้อกําหนด นอกจากนี้ ต้องนําข้อกําหนด
ภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศที่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบกลับ รวมถึงการแจ้งเตือนอาการไม่พึงประสงค์
ชนิดร้ายแรง และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงจากผู้บริจาคถึงผู้รับบริจาคมาใช้ด้วย การอ้างอิงน้ีอยู่ในบท
เพ่ิมเติมของแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศ และยังต้องปฏิบัติตามรายละเอียดในหัวข้อของตํารายาที่เก่ียวข้องด้วย 

 ข้อ ๗ วัตถุตั้งต้นสําหรับผลิตผลิตภัณฑ์ยาที่เตรียมจากโลหิตหรือพลาสมามนุษย์ที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ 
เพ่ือนํามาใช้หรือแจกจ่ายภายในประเทศ ต้องผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานของประเทศ 



๔ 
 

  ข้อ ๘ ในกรณีที่มีการทําสัญญาการจ้างผลิตเพ่ือแยกส่วนประกอบพลาสมา วัตถุตั้งต้นที่นําเข้าจาก
ต่างประเทศต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดภายในประเทศ หรือเทียบเท่าในด้านคุณภาพและความปลอดภัยสําหรับ
ส่วนประกอบโลหิต กิจกรรมที่ดําเนินการภายในประเทศต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา
ครบถ้วนทุกข้อ ต้องพิจารณามาตรฐานและข้อกําหนดภายในประเทศท่ีเก่ียวกับระบบคุณภาพสําหรับหน่วยงาน
บริการโลหิต ข้อกําหนดสําหรับการตรวจสอบกลับ และการแจ้งเตือนอาการและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิด
ร้ายแรง รวมทั้งแนวทางขององค์การอนามัยโลก 

 ข้อ ๙ ทุกข้ันตอนต่อเน่ืองภายหลังจากการเจาะเก็บ และการทดสอบ (ได้แก่ กระบวนการแยกส่วนประกอบ
โลหิต การแช่แข็ง การเก็บรักษา และการขนส่งมาที่ผู้ผลิต) ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักการ และแนวทาง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา โดยปกติกิจกรรมต่าง ๆ จะถูกดําเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของ
ผู้รับผิดชอบ (RP) ของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการผลิตเพ่ือจําหน่าย ในกรณีที่ต้องดําเนินการตาม
กระบวนการเฉพาะเจาะจงกับพลาสมาสําหรับแยกส่วนประกอบโลหิตภายในหน่วยงานบริการโลหิต การแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบข้ึนมาเป็นการเฉพาะน้ีอาจไม่กําหนดให้ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นสัดส่วนที่เท่ากับผู้รับผิดชอบ
ของหน่วยงานบริการโลหิต การระบุสถานะที่ชัดเจน และความรับผิดชอบทางกฎหมายของผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงานบริการโลหิตต้องกําหนดไว้ให้ครบถ้วน สถานที่ผลิตเพ่ือแยกส่วนประกอบพลาสมา/ผู้ผลิตต้องจัดทํา
สัญญาให้เป็นไปตามหมวด ๗ การจ้างการผลิตและการวิเคราะห์ ของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ส่วนที่ ๑ 
ร่วมกับหน่วยงานบริการโลหิตในการกําหนดความรับผิดชอบของบุคลากร และรายละเอียดของข้อกําหนด ทั้งน้ี 
เพ่ือให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนด ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานบริการโลหิต และผู้รับผิดชอบของสถานที่ผลิตเพ่ือ
แยกส่วนประกอบพลาสมา/สถานท่ีผลิต (ดูข้อ ๑๕) ต้องเข้าร่วมในการจัดทําสัญญาด้วย ผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มี 
การตรวจสอบติดตาม เพ่ือยืนยันว่าหน่วยบริการโลหิตปฏิบัติตามสัญญาท่ีจัดทําขึ้น 

 ข้อ ๑๐ ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับการดําเนินการด้านเอกสาร และข้อตกลงอื่นที่เก่ียวกับวัตถุตั้งต้นของ
ผลิตภัณฑ์ยาที่เตรียมจากพลาสมาถูกระบุอยู่ในข้อมูลแม่บทพลาสมา ทั้งน้ี โดยข้ึนอยู่กับกฎหมายภายในประเทศ   
 
การบรหิารจดัการคุณภาพ 
 ข้อ ๑๑ การบริหารจัดการคุณภาพต้องควบคุมทุกข้ันตอนจากการคัดเลือกผู้บริจาคในหน่วยงานบริการโลหิต
จนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูปโดยผู้ผลิต การตรวจสอบกลับผู้บริจาคแต่ละคน จนถึงการส่งมอบพลาสมา
สู่สถานที่ผลิต เพ่ือแยกส่วนประกอบพลาสมาต้องรับประกันโดยหน่วยงานบริการโลหิตว่าได้ผ่านวิธีการตรวจเอกลักษณ์
ที่แม่นยํา มีการจัดเก็บบันทึก และมีระบบการติดฉลากที่เหมาะสม ตามข้อกําหนดภายในประเทศ หรือระหว่าง
ประเทศ และต้องเก็บรักษาไว้ในระหว่างการผลิต และการกระจายผลิตภัณฑ์สุดท้ายโดยผู้ผลิต  
 ข้อ ๑๒ โลหิตหรือพลาสมาที่ใช้เป็นวัตถุแหล่งกําเนิดเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ยา ต้องเจาะเก็บ และผ่าน
กระบวนการโดยหน่วยงานบริการโลหิต และทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ใช้ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ  หน่วยบริการโลหิตต้องได้รับอนุญาตและได้รับการตรวจสอบเป็นประจําโดย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ผลิตต้องแจ้งการทําสัญญาการจ้างผลิตเพ่ือแยกส่วนประกอบพลาสมาให้
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ 



๕ 
 

 ข้อ ๑๓ พลาสมาที่นําเข้าจากต่างประเทศต้องซื้อจากผู้ส่งมอบ/ผู้ขายที่ได้รับการรับรองแล้ว (ได้แก่ 
หน่วยงานบริการโลหิต รวมถึงคลังสินค้าภายนอกที่ทําหน้าที่จัดเก็บพลาสมา) โดยจัดทําเป็นรายชื่อไว้ในข้อกําหนด
ของวัตถุตั้งต้นตามท่ีสถานที่ผลิต/ผู้ผลิตเพ่ือแยกส่วนประกอบพลาสมากําหนด และยอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (เช่น ผ่านการตรวจประเมินแล้ว) ของประเทศผู้นําเข้าพลาสมา และโดยผู้รับผิดชอบ
ของสถานที่ผลิตเพ่ือแยกส่วนประกอบพลาสมา การรับรอง และการปล่อยผ่านพลาสมา (พลาสมาที่นําไปใช้ในการ
แยกส่วนประกอบ) ที่ใช้เป็นวัตถุตั้งต้นในการผลิตระบุอยู่ในข้อ ๓๖ 

  ข้อ ๑๔ การตรวจรับรอง รวมถึงการตรวจประเมินผู้ส่งมอบต้องดําเนินการโดยสถานที่ผลิต/ผู้ผลิตที่ทํา
การแยกส่วนประกอบพลาสมาของผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป รวมถึงการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
ข้ันตอนวิธีการปฏิบัติที่จัดทําข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องตรวจรับรองผู้ส่งมอบซ้ําอย่างสม่ําเสมอเป็นระยะ โดยใช้
วิธีการประเมินความเส่ียง  

  ข้อ ๑๕ สถานท่ีเพ่ือแยกส่วนประกอบพลาสมา/ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป ต้องจัดทําสัญญาที่เป็นลายลักษณ์
อักษรกับหน่วยงานบริการโลหิตที่ส่งมอบ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดสําคัญต่อไปนี้  

  ๑๕.๑ การกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวเน่ืองกัน 

๑๕.๒ ระบบคุณภาพและข้อกําหนดด้านเอกสาร 

  ๑๕.๓ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริจาคและการทดสอบ  

  ๑๕.๔ ข้อกําหนดในการแยกโลหิตเป็นส่วนประกอบโลหิตหรือพลาสมา 

  ๑๕.๕ การแช่แข็งพลาสมา 

  ๑๕.๖ การเก็บรักษาและขนส่งพลาสมา 

  ๑๕.๗ การตรวจสอบกลับข้อมูล และข้อมูลหลังการบริจาค/การเจาะเก็บโลหิต (รวมถึงเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์) 

 หน่วยงานบริการโลหิตต้องมีผลการทดสอบของโลหิตทุกยูนิตให้กับสถานท่ีผลิต เพ่ือแยกส่วนประกอบ
พลาสมา/ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยา นอกจากนี้ ขั้นตอนการแยกส่วนประกอบพลาสมาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับจ้างช่วง
ต้องจัดทําข้ึนเป็นสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

 ข้อ ๑๖ ระบบการควบคุมการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการต้องมีพร้อมสําหรับวางแผน ประเมิน และ
บันทึกทุกการเปล่ียนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ หรือการตรวจสอบกลับ 
ต้องประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ต้องพิจารณาถึงความจําเป็นที่ต้องทําการทดสอบ
และตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการทําลายเชื้อไวรัส และขั้นตอนการกําจัดเชื้อไวรัส  

  ข้อ ๑๗ ต้องมีกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยที่เพียงพอเพ่ือลดความเส่ียงจากสารท่ีก่อให้เกิดการติดเชื้อ และ
สารท่ีก่อใหเ้กิดการติดเชื้อที่อุบัติใหม่ กลยุทธ์ดังกล่าวต้องมีการประเมินความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 

  ๑๗.๑ กําหนดระยะเวลาในการกักกันก่อนนําพลาสมาไปใช้ในการผลิต กล่าวคือ เพ่ือทําการคัดแยก
ยูนิตที่มีการติดเชื้อในช่วงท่ีทําการตรวจสอบย้อนกลับผลการบริจาคโลหิตท่ีผ่านมา 



๖ 
 

  ๑๗.๒ พิจารณาในทุกหลักเกณฑ์ของการลดไวรัส และ/หรือการทดสอบสารที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ 
หรือสารที่เป็นตัวแทน 

  ๑๗.๓ พิจารณาความสามารถในการลดไวรัส ขนาดการผลิตของพลาสมา และประเด็นอื่นท่ีเก่ียวข้อง
กับกระบวนการผลิต 
 
ความสามารถในการตรวจสอบกลับและมาตรการหลงัการเจาะเก็บ 
 ข้อ ๑๘ ต้องมีระบบที่สามารถตรวจสอบกลับสําหรับการบริจาคโลหิตทุกครั้ง โดยเริ่มต้นจากผู้บริจาคโลหิต  
และการบริจาคผ่านหน่วยงานบริการโลหิต ไปตลอดจนถึงรุ่นผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป รวมถึงการตรวจสอบกลับ
จากปลายทางด้วย 

  ข้อ ๑๙ ความรับผิดชอบในการตรวจสอบกลับผลิตภัณฑ์ยาต้องมีการกําหนดไว้ (โดยต้องไม่มีช่วงใดท่ีไม่
สามารถตรวจสอบกลับได้) 

  ๑๙.๑ เริ่มจากผู้บริจาค และการบริจาคท่ีหน่วยงานบริการโลหิตไปจนถึงสถานท่ีผลิตเพ่ือแยก
ส่วนประกอบพลาสมา (ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบของหน่วยงานบริการโลหิต) 

  ๑๙.๒ เร่ิมจากสถานท่ีผลิตเพ่ือแยกส่วนประกอบพลาสมาไปจนถึงผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยา และ
สถานที่ผลิตรอง ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยา หรือผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ (ถือเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้รับผิดชอบ) 

 ข้อ ๒๐ ข้อมูลที่จําเป็นต่อการตรวจสอบกลับอย่างเต็มรูปแบบต้องถูกจัดเก็บภายใต้กฎหมายของประเทศ 

  ข้อ ๒๑ สัญญา (อ้างถึงในข้อ ๑๕) ระหว่างหน่วยงานบริการโลหิต (รวมถึงการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ) 
และสถานที่ผลิต/ผู้ผลิตเพ่ือแยกส่วนประกอบพลาสมา ต้องมั่นใจได้ว่ามีการตรวจสอบกลับ และมาตรการหลังการ
เจาะเก็บที่ครอบคลุมตลอด ตั้งแต่การเจาะเก็บพลาสมาไปจนถึงผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาทั้งหมดที่รับผิดชอบปล่อยผ่าน
ผลิตภัณฑ์ยาข้ันสุดท้าย 

  ข้อ ๒๒ หน่วยงานบริการโลหิตต้องแจ้งสถานที่ผลิต/ผู้ผลิตที่แยกส่วนประกอบพลาสมาในเหตุการณ์ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงเหตุการณ์หรืออาการไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง 
และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องที่ถูกพบภายหลังจากการยินยอมให้ผู้บริจาคสามารถบริจาคโลหิตได้ หรือการปล่อยผ่าน
พลาสมา เช่น  มีข้อมูลการตรวจสอบกลับถึงผลการบริจาคโลหิตที่ผ่านมา  (ข้อมูลหลังการเจาะเก็บโลหิต) หาก
สถานที่ผลิตหรือผู้ผลิตเพ่ือแยกส่วนประกอบพลาสมาตั้งอยู่ต่างประเทศ  ต้องส่งต่อข้อมูลไปยังผู้ผลิตที่รับผิดชอบ    
ในการปล่อยผ่านภายในประเทศที่มีการผลิตโดยใช้พลาสมาดังกล่าว ในทั้งสองกรณี หากเก่ียวข้องกับคุณภาพหรือ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาขั้นสุดท้าย ข้อมูลน้ีต้องถูกส่งต่อไปยังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่ง
รับผิดชอบเก่ียวกับสถานท่ีผลิตหรือผู้ผลิตเพ่ือแยกส่วนประกอบพลาสมาตามที่กฎหมายของประเทศบัญญัติไว้ 

 ข้อ ๒๓ กระบวนการแจ้งเตือนที่ระบุไว้ในข้อ ๒๒ นํามาใช้กับการตรวจประเมินหน่วยงานบริการโลหิตโดย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งจะนําไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาต/ใบรับรอง/การอนุมัติ ที่มีอยู่ 



๗ 
 

  ข้อ ๒๔ การบริหารจัดการข้อมูลหลังการเจาะเก็บต้องระบุในมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน และต้องคํานึงถึง
หน้าที่และวิธีการปฏิบัติในการแจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต้องมีมาตรการหลังการเจาะเก็บ
ตามที่กําหนดอยู่ในคําแนะนําภายในประเทศหรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

  หน่วยงานบริการโลหิตและสถานที่ผลิตเพ่ือแยกส่วนประกอบพลาสมา/ผู้ผลิต ต้องแจ้งข้อมูลซึ่ง
กันและกันให้ทราบ หากเกิดลักษณะต่อไปนี้ ภายหลังการบริจาคโลหิต 

   ๒๔.๑ ผู้บริจาคโลหิตไม่ผ่านตามเกณฑ์การคัดกรองสุขภาพของผู้บริจาคโลหิต 

 ๒๔.๒ พบผู้บริจาคโลหิตในครั้งถัดมามีการติดเชื้อไวรัส ซึ่งการบริจาคครั้งก่อนหน้าไม่พบว่ามีการ
ติดเชื้อไวรัสในผู้บริจาคโลหิตรายดังกล่าว 

   ๒๔.๓ การทดสอบการติดเชื้อไวรัสไม่เป็นไปตามกระบวนการท่ีได้ตกลงกัน 

  ๒๔.๔ ผู้บริจาคโลหิตมีโรคติดเชื้อท่ีมีสาเหตุจากสารก่อเชื้อที่ส่งผ่านมาจากผลิตภัณฑ์ยาที่เตรียม
จากพลาสมา (ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสตับอักเสบเอ และไวรัสตับอักเสบที่ไม่ใช่ชนิด เอ บี 
และซี ไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องเอ และไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องบี และสารก่อเชื้ออื่นที่ค้นพบในปัจจุบัน) 

  ๒๔.๕ ผู้บริจาคโลหิตที่เป็นโรคครูทส์เฟลท์-จาคอบ (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD หรือ 
vCJD) 

  ๒๔.๖ ผู้รับโลหิตหรือส่วนประกอบของโลหิตเกิดการติดเชื้อภายหลังได้รับโลหิตในการรักษาซึ่ง
สามารถตรวจสอบกลับไปถึงผู้บริจาคได้ 

   ในกรณีเกิดเหตุการณ์ข้างต้น ต้องทําการประเมินซ้ําในเอกสารการผลิตเสมอ การเพิกถอนรุ่นผลิต
ดังกล่าวจําเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เช่น สารก่อเชื้อ ขนาดในการผลิต  
ระยะเวลาระหว่างการบริจาคโลหิต และการเปลี่ยนแปลงในตัวอย่างโลหิต (seroconversion) ธรรมชาติของ
ผลิตภัณฑ์ และวิธีการผลิตที่ใช้ 
 
อาคารสถานที่และเครื่องมือ 
  ข้อ ๒๕ เพ่ือลดการปนเปื้อนจากเช้ือจุลินทรีย์ หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่กระบวนการผลิต การละลาย
พลาสมาแช่แข็ง และการรวมหน่วยพลาสมาต้องทําในห้องสะอาดเกรด ดี (D) ตามที่ระบุในภาคผนวก ๑ การผลิตยา
ปราศจากเชื้อ เป็นอย่างน้อย บุคลากรท่ีปฏิบัติงานต้องสวมใส่เสือ้ผ้า รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสม เช่น หน้ากาก 
และถุงมือ กระบวนการผลิตอื่นที่ไม่ได้ทําในระบบปิดต้องดําเนินการภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ตามที่ระบุไว้ใน
ภาคผนวก ๑ การผลิตยาปราศจากเชื้อ 

 ข้อ ๒๖ ต้องมีการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมระหว่างการผลิตเป็นประจํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่มีการเปิด
ภาชนะบรรจุพลาสมา และระหว่างการละลายพลาสมาแช่แข็ง และการรวมพลาสมา โดยให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
ภาคผนวก ๑ การผลิตยาปราศจากเชื้อ 

 ข้อ ๒๗ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาที่เตรียมจากพลาสมา ต้องมีวิธีการทําลายหรือกําจัดเชื้อไวรัสที่เหมาะสม 
และต้องมีข้ันตอนป้องกันการปนเป้ือนข้ามในการแยกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการกําจัดไวรัสแล้ว ออกจาก



๘ 
 

ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการกําจัดไวรัส  ต้องมีสถานที่และเครื่องมือที่แยกเฉพาะอย่างชัดเจน สําหรับ
ข้ันตอนการผลิตก่อนและหลังการกําจัดไวรัสออกจากผลิตภัณฑ์ 

 ข้อ ๒๘ ห้ามทําการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีกําจัดเชื้อไวรัสในสถานที่ผลิต เพ่ือหลีกเลี่ยงการปนเป้ือน
ของเชื้อไวรัสเข้าสู่กระบวนการผลติในระหว่างการศึกษาการตรวจสอบความถูกต้อง  การตรวจสอบความถูกต้องให้
ดําเนินการตามท่ีระบุไว้ในคําแนะนําสากล เช่น CHMP/BWP/268/95 “Note for Guidance on Virus 
Validation Studies: The Design, Contribution and Interpretation of Studies validating the 
Inactivation and Removal of Viruses” 
 
การผลิต 
 วัตถุต้ังต้น (Starting material) 
 ข้อ ๒๙ วัตถุตั้งต้นท่ีนํามาใช้ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหัวข้อ (monograph) ท่ีเก่ียวข้องตามตํารายา
ที่เก่ียวข้อง และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในชุดเอกสารทะเบียนตํารับยา (รวมถึงเอกสารข้อมูลแม่บท
พลาสมา หากมี) ข้อกําหนดเหล่าน้ีต้องระบุไว้ในเอกสารสัญญา (ดูข้อ ๑๕) ระหว่างหน่วยงานบริการโลหิตและ
สถานที่ผลิตเพ่ือแยกส่วนประกอบโลหิต/ผู้ผลิตเป็นลายลักษณ์อักษร และควบคุมเอกสารโดยระบบคุณภาพ 
 ข้อ ๓๐ วัตถุตั้งต้นที่นําเข้าจากต่างประเทศเพ่ือใช้ในการจ้างผลิตต้องเป็นไปตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในข้อ ๘ 

 ข้อ ๓๑ พลาสมาที่ได้จากการเจาะเก็บต่างวิธีกัน (กล่าวคือ ได้จากโลหิตรวม หรือได้จากกระบวนการ 
apheresis) อาจมีขั้นตอนของกระบวนการนําไปใช้ท่ีแตกต่างกัน ทุกขั้นตอนของกระบวนการที่นํามาใช้ (เช่น การป่ันแยก 
และ/หรือการแยกส่วน การสุ่มตัวอย่าง การติดฉลาก การแช่แข็ง) ต้องกําหนดวิธีการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 ข้อ ๓๒ ต้องหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการปะปนระหว่างพลาสมาแต่ละหน่วย หรือระหว่างตัวอย่าง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในขั้นตอนการติดฉลาก และต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการปนเป้ือนในข้ันตอนการตัดสายถุงพลาสมา และ
ข้ันตอนการเชื่อมผนึกสายด้วย 
 ข้อ ๓๓ การแช่แข็งพลาสมาเป็นข้ันตอนสําคัญในการรักษาโปรตีนในพลาสมาท่ีเสียสภาพได้ง่าย เช่น   
สารช่วยการแข็งตัวของเลือด จึงต้องทําการแช่แข็งพลาสมาให้เร็วท่ีสุดหลังจากการเจาะเก็บ (ดู European 
Pharmacopoeia monograph No 0853 “Human Plasma for Fractionation” และหัวข้ออื่นที่เก่ียวข้อง  
monograph No 1646 “Human Plasma pooled and treated for virus inactivation” หรือตํารายาอื่นที่
เก่ียวข้อง) และต้องมีวิธีตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการแช่แข็งพลาสมาด้วย 
 ข้อ ๓๔ การเก็บรักษาและขนส่งโลหิตหรือพลาสมาในทุกระยะของระบบการขนส่งไปยังสถานท่ีผลิต เพ่ือ
แยกส่วนประกอบโลหิตตอ้งกําหนดและลงบันทึกในทุกข้ันตอน หากอุณหภูมิมีการเบ่ียงเบนไปจากที่กําหนดไว้ ต้อง
รีบแจ้งให้สถานที่ผลิตเพ่ือแยกส่วนประกอบโลหิตรับทราบ ให้ใช้เคร่ืองมือที่ผ่านการตรวจรับรอง และวิธีการปฏิบัติ
ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 

 

 



๙ 
 

 การรับรองหรือการปล่อยผ่านพลาสมาที่ใช้เป็นวัตถุต้ังต้นสําหรับการผลิตเพื่อแยกส่วนประกอบ 
 ข้อ ๓๕ พลาสมาที่ใช้สําหรับการผลิตเพ่ือแยกส่วนประกอบต้องถูกปล่อยผ่านจากการกักกัน โดยผ่าน
ระบบ และกระบวนการที่รับประกันคุณภาพสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป พลาสมาน้ีต้องจ่ายให้กับสถานที่ผลิต
เพ่ือแยกส่วนประกอบโลหิตหรือผู้ผลิตเท่าน้ัน หลังจากที่ได้รับการลงบันทึกการปล่อยผ่านโดยผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงานบริการโลหิต (หรือในกรณีโลหิตหรือพลาสมาที่เจาะเก็บจากต่างประเทศโดยบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ
และมีคุณสมบัติเทียบเท่า) เพ่ือยืนยันว่าพลาสมาที่ปล่อยผ่านออกมาเป็นไปตามข้อกําหนด และข้อกําหนดเฉพาะที่
ระบุไว้ในสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร และทุกขั้นตอนได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา 
 ข้อ ๓๖ ในการรับเข้าสถานที่ผลิตเพ่ือแยกส่วนประกอบโลหิต พลาสมาต้องถูกปล่อยผ่านเพ่ือใช้ในการผลิต
ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบต้องยืนยันว่าพลาสมาท่ีรับเข้ามาน้ันเป็นไปตามข้อกําหนดที่
ระบุไว้ในหัวข้อทั้งหมดที่เก่ียวข้องตามตํารายา และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในชุดเอกสารทะเบียนตํารับยา 
(รวมถึงเอกสารข้อมูลแม่บทพลาสมา หากมี) กรณีใช้ในการจ้างผลิต ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในข้อ ๘  
 การดําเนินการกับพลาสมาสําหรับใชใ้นการผลิตเพ่ือแยกสว่นประกอบ 
 ข้อ ๓๗ ข้ันตอนที่นํามาใช้ในกระบวนการแยกส่วนประกอบแตกต่างกันไปตามชนิดผลิตภัณฑ์ และผู้ผลิต 
และมักประกอบด้วยการแยกส่วนประกอบ/วิธีการทําให้บริสุทธิ์ บางวิธีอาจใช้ทําลายฤทธิ์ และ/หรือกําจัด สิ่ง
ปนเปื้อนที่แฝงมาในพลาสมาด้วย 
 ข้อ ๓๘ ข้อกําหนดของกระบวนการรวมพลาสมา การเก็บตัวอย่างพลาสมารวม การแยกส่วนประกอบ/
การทําให้บริสุทธ์ิ และการทําลาย หรือกําจัดเชื้อไวรัส ต้องมีการกําหนดไว้ และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๓๙ ต้องปฏิบัติตามวิธีที่ใช้ในกระบวนการทําลายเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด และต้องเป็นวิธีที่ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการกําจัดเชื้อไวรัสแล้ว หากเกิดความล้มเหลวในข้ันตอนการกําจัดเชื้อไวรัส ต้องทําการ
สืบสวนอย่างละเอียด การปฏิบัติตามกระบวนการผลิตที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วมีความสําคัญเป็น
อย่างย่ิง โดยเฉพาะในข้ันตอนการลดเช้ือไวรัส เน่ืองจากความเบ่ียงเบนที่เกิดข้ึนอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปมี
ความเส่ียงด้านความปลอดภัย ดังน้ัน ต้องมีกระบวนการพิจารณาความเส่ียงที่เกิดข้ึน 
 ข้อ ๔๐ การทําซ้ําด้วยกระบวนการเดิม (reprocessing) หรือการทําซ้ําด้วยกระบวนการใหม่ (reworking) 
ต้องทําหลังจากมีการจัดการความเส่ียงแล้วเท่าน้ัน โดยใช้ขั้นตอนที่ระบุไว้ในทะเบียนตํารับยา 
 ข้อ ๔๑ ต้องมีระบบท่ีใช้ในการแยกผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตที่ผ่านการกําจัดเชื้อไวรัสแล้วออก
จากส่วนที่ยังไม่ผ่านการกําจัดเชื้อไวรัสอย่างชัดเจน  
 ข้อ ๔๒ เมื่อมีการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาท่ีได้จากแหล่งกําเนิดแตกต่างกันภายในสถานที่ผลิตเดียวกัน 
ต้องวางแผนดําเนินการผลิตแบบแยกเวลา (campaign) แยกจากกันให้ชัดเจน รวมถึงมีวิธีการทําความสะอาดท่ี
ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว โดยข้ึนอยู่กับผลลัพธ์ของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ให้พิจารณา
ความเป็นไปได้ เรื่องความแตกต่างด้านระบาดวิทยา) ข้อกําหนดในการใช้มาตรการดังกล่าวให้อ้างอิงกับคําแนะนํา
สากล กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องพิจารณาถึงความจําเป็นในการใช้เครื่องมือการผลิตที่แยกเฉพาะ 
ในกรณีรับจ้างผลิตด้วย 



๑๐ 
 

 ข้อ ๔๓ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตที่ต้องเก็บรักษา ต้องกําหนดอายุการจัดเก็บโดยพิจารณาจากผลการศึกษา
ความคงสภาพ 
 ข้อ ๔๔ การเก็บรักษา และการขนส่งผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตและผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป ต้องระบุสภาวะที่
เหมาะสม และลงบันทึกในทุกข้ันตอน โดยให้ใช้เคร่ืองมือท่ีผ่านการตรวจรับรอง และวิธีการปฏิบัติที่ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
 
การควบคุมคุณภาพ 
 ข้อ ๔๕ ข้อกําหนดในการทดสอบหาเชื้อไวรัส หรือสารก่อเชื้อโรคอื่นต้องพิจารณาจากความรู้ใหม่ด้าน 
สารก่อเชื้อโรค และมีวิธีการทดสอบที่เหมาะสม และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 ข้อ ๔๖ ต้องตรวจสอบพลาสมาท่ีผสมเป็นเน้ือเดียวกันในขั้นแรก (เช่น หลังจากแยกตะกอนโปรตีนออกจาก
พลาสมารวมแล้ว) ด้วยวิธีทดสอบท่ีมีความไวและความจําเพาะเจาะจงที่เหมาะสมซึ่งผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง 
ตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องในตํารายา 
 
การปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตและผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 
 ข้อ ๔๗ เฉพาะรุ่นผลิตที่ผลิตจากพลาสมารวมท่ีให้ผลลบต่อการตรวจหาเชื้อไวรัส และผ่านการตรวจสอบ
ตามหัวข้อที่เก่ียวข้องในตํารายา รวมถึงผ่านเกณฑ์การตรวจหาเชื้อไวรัสจําเพาะ และเป็นไปตามข้อกําหนด
มาตรฐานท่ีได้รับการรับรองแล้วเท่าน้ัน (เช่น เอกสารข้อมูลแม่บทพลาสมา) ที่สามารถปล่อยผ่านได ้
 ข้อ ๔๘ การปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตสําหรับใช้ภายในสถานที่ผลิตหรือส่งออกไปยังสถานท่ีผลิตอื่น 
รวมถึงการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ต้องกระทําโดยผู้รับผิดชอบ และเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในทะเบียนตํารับยา
ที่อนุมัติ 
 ข้อ ๔๙ การปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปสําหรับการจ้างผลิตเพ่ือแยก
ส่วนประกอบจากพลาสมาต้องกระทําโดยผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานที่ทําข้อตกลงไว้กับผู้ให้สัญญา และตาม
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ตามประกาศฉบับน้ี   
 
การเก็บกันตัวอย่างพลาสมารวม 
 ข้อ ๕๐ พลาสมารวมหน่ึงรุ่นผลิตอาจนําไปผลิตได้มากกว่าหน่ึงรุ่นผลิต และ/หรือผลิตภัณฑ์  ตัวอย่างเก็บกัน 
และเอกสารการบันทึกที่เก่ียวข้องจากทุกรุ่นของพลาสมารวมตอ้งเก็บรักษาไว้อย่างน้อย ๑ ปี หลังจากผลิตภัณฑ์ยา
สําเร็จรูปสิ้นอายุ โดยถือเอาอายุที่ยาวที่สุดของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากพลาสมารวมน้ัน 

 
 
 



๑๑ 
 

การกําจัดของเสีย 
 ข้อ ๕๑ ต้องมีวิธีการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับการจัดเก็บและการกําจัดของเสียและผลิตภัณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์ (เช่น โลหิตหรือพลาสมาท่ีมีการปนเป้ือน โลหิตหรือพลาสมาที่ได้จากผู้บริจาคท่ีติดเชื้อ โลหิต 
พลาสมา ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือผลิตภัณฑย์าสําเร็จรูปที่หมดอายุ) อย่างปลอดภัย และจัดทําเป็นเอกสาร 



๑ 
 

ภาคผนวก ๑๔ 
การตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้อง 

 
หลักการ 
 ภาคผนวกนี้อธิบายหลักการของการตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งใช้กับสิ่งอํานวยความสะดวก 
เคร่ืองมือ ระบบสนับสนุนการผลิต และกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์ยา และอาจเลือกใช้เป็นคําแนะนําเสริม
สําหรับตัวยาสําคัญ โดยไม่ถือเป็นข้อกําหนดเพิ่มเติมของส่วนที่ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยากําหนดให้
ผู้ผลิตต้องควบคุมประเด็นสําคัญของการดําเนินการผ่านการตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้องตลอด
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ การวางแผนเปลี่ยนแปลงที่มีต่อสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ 
ระบบสนับสนุนการผลิต และกระบวนการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ต้องจัดทําเป็นเอกสารอย่าง
เป็นทางการ และทําการประเมินผลกระทบต่อสถานะของการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และกลยุทธ์การควบคุม  
ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่นํามาใช้ในการผลิตต้องตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในภาคผนวก ๑๐ ระบบที่ใช้
คอมพิวเตอร์ด้วย ให้นําแนวคิดและคําแนะนําที่เก่ียวข้องใน ICH Q8, Q9, Q10, Q11 มาพิจารณาด้วย 
 
บททั่วไป 
 ให้นําวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพมาใช้ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ยา การตัดสินใจ
เกี่ยวกับขอบเขต และปริมาณของการตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของระบบการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพต้องอยู่บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม และจัดทําเป็น
เอกสารไว้สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ ระบบสนับสนุนการผลิต และกระบวนการ การตรวจสอบ
ความถูกต้องย้อนหลัง เป็นวิธีการที่ไม่เป็นที่ยอมรับอีกต่อไป 
 ข้อมูลสนับสนุนการศึกษาการตรวจรับรอง และ/หรือการตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งได้มาจากแหล่งข้อมูล
นอกเหนือไปจากของผู้ผลิต อาจนํามาใช้อ้างอิงได้ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีความเหมาะสม และมีการรับประกัน
อย่างเพียงพอว่ามีการควบคุมอย่างทั่วถึงตลอดกระบวนการในการจัดหาข้อมูลดังกล่าว 

 
การจัดการและวางแผนการตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้อง 
 ข้อ ๑ ต้องมีการวางแผนการตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้องทุกกิจกรรม โดยให้พิจารณา 
วงจรชีวิตของสิ่งอํานวยความสะดวก เคร่ืองมือ ระบบสนับสนุนการผลิต กระบวนการและผลิตภัณฑ์ 

 ข้อ ๒ ต้องดําเนินกิจกรรมการตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่าง
เหมาะสมตามวิธีการท่ีอนุมัติแล้ว 

 ข้อ ๓ บุคลากรที่ให้การตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้อง ต้องจัดทํารายงานตามท่ีกําหนดใน
ระบบคุณภาพด้านยา ถึงแม้ว่าจะไม่จําเป็นต้องทําถึงระดับขั้นการบริหารจัดการคุณภาพหรือการประกันคุณภาพ 
อย่างไรก็ตาม ต้องมีการสอดส่องด้านคุณภาพอย่างเหมาะสมให้ครอบคลุมวงจรชีวิตของการตรวจสอบความถูกต้อง



๒ 
 

 ข้อ ๔ องค์ประกอบสําคัญของแผนการตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่ต้องระบุไว้
อย่างชัดเจน และจัดทําเป็นเอกสารไว้ในแผนแม่บทการตรวจสอบความถูกต้อง หรือเอกสารเทียบเท่า 

 ข้อ ๕ เอกสารแผนแม่บทการตรวจสอบความถูกต้อง หรือเอกสารเทียบเท่าต้องระบุระบบการตรวจ
รับรอง/การตรวจสอบความถูกต้อง และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 

  ๕.๑ นโยบายการตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกตอ้ง 

  ๕.๒ โครงสร้างองค์กร รวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบในกิจกรรมการตรวจรับรอง และการ
ตรวจสอบความถูกต้อง 

  ๕.๓ ข้อสรุปของสิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิต เครื่องมือ ระบบ กระบวนการที่มีอยู่ และ
สถานะการตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้อง 

  ๕.๔ การควบคุมการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความเบ่ียงเบนของการตรวจรับรองและการ
ตรวจสอบความถูกต้อง 

  ๕.๕ คําแนะนําการพัฒนาหลักเกณฑ์การยอมรับ 

  ๕.๖ การอ้างอิงถึงเอกสารที่มีอยู่แล้ว 

  ๕.๗ กลยุทธ์การตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้อง รวมทั้งการตรวจรับรองซ้ํา หากเก่ียวข้อง 

 ข้อ ๖ สําหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน การวางแผนมีความสําคัญมากข้ึน และการวางแผนการ
ตรวจสอบความถูกต้องแยกแต่ละโครงการอาจเพิ่มความชัดเจน 

 ข้อ ๗ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพต้องนํามาใช้ในกิจกรรมการตรวจรับรองและการตรวจสอบ
ความถูกต้อง หากมีความรู้หรือความเข้าใจเพ่ิมขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระหว่างโครงการ หรือการผลิตเชิงพาณิชย์ 
ให้ทําการประเมินความเสี่ยงซ้ํา การประเมินความเสี่ยงเพ่ือสนับสนุนการตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้อง 
ตอ้งจัดทําเป็นเอกสารให้ชัดเจน 

 ข้อ ๘ การตรวจทานท่ีเหมาะสมต้องนํามารวมกับการตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือให้
มั่นใจในความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลท้ังหมดที่ได้รับ 
 
การดําเนินการด้านเอกสาร รวมทั้งแผนแม่บทการตรวจสอบความถูกต้อง 
 ข้อ ๙ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําเอกสารที่ดี มีความสําคัญต่อการสนับสนุนการจัดการความรู้ตลอดวงจร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

 ข้อ ๑๐ เอกสารท่ีจัดทําข้ึนทั้งหมดระหว่างการตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้องต้องผ่านการ
อนุมัติ และอนุญาตโดยบุคลากรที่เหมาะสมตามท่ีระบุในระบบคุณภาพด้านยา 

 ข้อ ๑๑ ความเชื่อมโยงระหว่างเอกสารในโครงการการตรวจสอบความถูกต้องที่ซับซ้อนต้องกําหนดไว้อย่าง
ชัดเจน 



๓ 
 

 ข้อ ๑๒ ต้องจัดเตรียมโปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้องซึ่งมีการกําหนดระบบวิกฤต คุณลักษณะ และ
พารามิเตอร์ รวมทั้งเกณฑ์ยอมรับที่เก่ียวข้อง 

 ข้อ ๑๓ เอกสารการตรวจรับรองต่าง ๆ อาจนํามารวมกันได้ ตามความเหมาะสม เช่น เอกสารการตรวจ
รับรองการติดตั้ง (IQ) กับเอกสารการตรวจรับรองการทํางาน (OQ) 

 ข้อ ๑๔ หากได้รับโปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้องและเอกสารอ่ืนจากผู้ให้บริการจากภายนอก 
บุคลากรที่เหมาะสม ณ สถานที่ผลิต ต้องยืนยันความเหมาะสม และสอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติภายในก่อนอนุมัติ  
โปรโตคอลจากคู่ค้า อาจเสริมด้วยเอกสารหรือโปรโตคอลการทดสอบอื่นเพ่ิมเติมก่อนนําไปใช้ได้ 

 ข้อ ๑๕ การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญต่อโปรโตคอลที่อนุมัติแล้วในระหว่างการดําเนินการ เช่น เกณฑ์การ
ยอมรับ ค่าพารามิเตอร์การปฏิบัติงาน ต้องถูกบันทึกเป็นความเบ่ียงเบนและต้องมีความเหมาะสมทางวิทยาศาสตร์ 

 ข้อ ๑๖ ผลลัพธ์ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้าต้องถูกบันทึกเป็นความเบ่ียงเบน และต้อง
ถูกสืบสวนโดยละเอียดตามวิธีการปฏิบัติภายใน  รายงานต้องอภิปรายถึงผลกระทบของผลลัพธ์ดังกล่าวที่มีต่อการ
ตรวจสอบความถูกต้อง   

 ข้อ ๑๗ ต้องรายงานการทบทวนและการสรุปการตรวจสอบความถูกต้องและสรุปผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์
การยอมรับ การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การยอมรับในภายหลังต้องมีความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ และจัดทําคําแนะนํา
สุดท้ายตามผลลัพธ์ของการตรวจสอบความถูกต้อง 

 ข้อ ๑๘  การปล่อยผ่านอย่างเป็นทางการสําหรับขั้นตอนต่อไปของกระบวนการตรวจรับรอง และการตรวจสอบ
ความถูกต้องจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นส่วนหน่ึงของการอนุมัติรายงานการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง หรือเอกสารสรุปแยกส่วน การอนุมัติแบบมีเง่ือนไขให้ดําเนินการตรวจรับรองข้ันต่อไปจะทําได้
ต่อเมื่อเกณฑ์การยอมรับ หรือความเบ่ียงเบนยังไม่ได้ระบุอย่างครบถ้วน และมีการประเมินเป็นเอกสารแล้วว่าไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินการในข้ันต่อไป 
 
ข้ันตอนการตรวจรับรองเคร่ืองมือ สิ่งอํานวยความสะดวก ระบบสนับสนุนการผลิต และระบบต่าง ๆ 
 ข้อ ๑๙ กิจกรรมการตรวจรับรองต้องพิจารณาในทุกข้ันตอนโดยเริ่มจากการออกข้อกําหนดความต้องการ
ของผู้ใช้ไปจนสิ้นสุดของการใช้งานเคร่ืองมือ สิ่งอํานวยความสะดวก ระบบสนับสนุนการผลิต และระบบ ขั้นตอน
สําคัญและหลักเกณฑ์บางประการท่ีแนะนําไว้ (แม้ว่าสิ่งเหล่าน้ีจะข้ึนอยู่กับสภาวะของแต่ละโครงการ และอาจมี
ความแตกต่างกัน) อาจรวมไว้ในแต่ละข้ันตอนต่อไปน้ี 

 ข้อกําหนดความต้องการของผู้ใช ้
 ข้อ ๒๐ ต้องระบุข้อกําหนดเฉพาะสําหรับเครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวก ระบบสนับสนุน  การผลิต 
และระบบ ไว้ในข้อกําหนดความต้องการของผู้ใช้ และ/หรือในข้อกําหนดการทํางาน องค์ประกอบสําคัญของ
คุณภาพต้องถูกสร้างไว้ในข้ันตอนนี้ รวมถึงปรับลดความเสี่ยงด้านหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาให้อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ ข้อกําหนดความต้องการของผู้ใช้ควรเป็นแหล่งที่ใช้อ้างอิงทั่วท้ังวงจรชีวิตของการตรวจสอบความถูกต้อง 
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 การตรวจรับรองการออกแบบ 
 ข้อ ๒๑ การตรวจรับรองการออกแบบเป็นข้ันตอนต่อจากการตรวจรับรองเครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวก 
ระบบสนับสนุนการผลิต และระบบ ซึ่งต้องมีการแสดงและบันทึกให้เห็นถึงการออกแบบที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการในการผลิตยา ต้องตรวจสอบยืนยันข้อกําหนดความต้องการของผู้ใช้ในระหว่างการตรวจรับรองการออกแบบ 
 การทดสอบการยอมรับที่โรงงาน / การทดสอบการยอมรับที่สถานทีผ่ลิต 
 ข้อ ๒๒ เครื่องมือโดยเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยีใหม่หรือซับซ้อน อาจถูกตรวจประเมินที่แหล่งประกอบของคู่ค้า
ก่อนส่งมอบ หากเก่ียวข้อง 

 ข้อ ๒๓ ก่อนการติดตั้งเคร่ืองมือ ต้องยืนยันว่าเครื่องมือเป็นไปตามข้อกําหนดตามความต้องการของผู้ใช้ 
ณ สถานที่ของคู่ค้า หากเก่ียวข้อง 

 ข้อ ๒๔ กรณีที่เหมาะสมและมีเหตุผล ต้องทบทวนเอกสาร และทําการทดสอบบางหัวข้อเพ่ือการยอมรับ 
ที่โรงงาน หรือในข้ันตอนอื่นโดยไม่จําเป็นต้องตรวจรับรองการติดตั้ง/ตรวจรับรองการปฏิบัติงานซํ้าที่สถานที่ผลิต 
หากแสดงให้เห็นได้ว่าการขนส่ง และการติดตั้งไม่กระทบกับขีดความสามารถการทํางาน  

 ข้อ ๒๕ การทดสอบการยอมรับที่โรงงานอาจเสริมด้วยการดําเนินการทดสอบการยอมรับที่สถานที่ผลิต 
หลังจากที่รับเครื่องมือที่สถานที่ผลิต 

 การตรวจรับรองการติดต้ัง (Installation qualification (IQ)) 
 ข้อ ๒๖ ต้องตรวจรับรองการติดตั้งเครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวก ระบบสนับสนุนการผลิต หรือระบบ
ต่าง ๆ 
 ข้อ ๒๗ การตรวจรับรองการติดตั้ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายการตอ่ไปน้ี 

๒๗.๑ การตรวจสอบยืนยันการติดตั้งส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ งานท่อนําส่ง และบริการ
ที่ถูกต้องให้เป็นไปตามแบบท่ีเขียนและข้อกําหนดทางวิศวกรรม 

๒๗.๒ การตรวจสอบยืนยันการติดตั้งที่ถูกตอ้งตามเกณฑ์ทีกํ่าหนดไว้ล่วงหน้า 

๒๗.๓ การรวบรวมและสอบทานของคู่มือการปฏิบัติงานและข้อกําหนดการบํารุงรักษาของผู้ส่งมอบ  

๒๗.๔ การสอบเทียบอุปกรณ์ 

๒๗.๕ การพิสูจน์ยืนยันวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 

 การตรวจรับรองการทํางาน 
 ข้อ ๒๘ การตรวจรับรองการทํางานต้องทําต่อจากการตรวจรับรองการติดตั้ง ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับความซับซ้อน
ของเครื่องมือ ซึ่งอาจทําการตรวจรับรองการติดตั้ง/ตรวจรับรองการทํางานรวมกันได้ 

 ข้อ ๒๙ การตรวจรับรองการทํางาน อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายการตอ่ไปนี้ 
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  ๒๙.๑ การทดสอบที่พัฒนามาจากความรู้ของกระบวนการ ระบบ และเครื่องมือ เพ่ือให้มั่นใจว่า
ระบบทํางานได้ตามที่ออกแบบไว้ 

  ๒๙.๒ การทดสอบเพ่ือยืนยันขีดจํากัดการทํางานสูงสุดและต่ําสุด และ/หรือ สภาวะ “กรณีแย่ที่สุด” 

 ข้อ ๓๐ เมื่อการตรวจรับรองการทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้เป็นข้อกําหนดของมาตรฐานวิธีการ
ปฏิบัติงาน และวิธีการทําความสะอาด การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน 

 การตรวจรับรองสมรรถนะ 
 ข้อ ๓๑ โดยปกติ การตรวจรับรองสมรรถนะต้องทําต่อจากการตรวจรับรองการติดตั้ง และการตรวจ
รับรองการทํางาน ในบางกรณี การตรวจรับรองสมรรถนะอาจสามารถปฏิบัติพร้อมกับการตรวจรับรองการทํางาน 
หรือการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการได้ 
 ข้อ ๓๒ การตรวจรับรองสมรรถนะ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายการต่อไปน้ี 

๓๒.๑ การทดสอบซ่ึงใชวั้สดุทีใ่ช้ในการผลิตจริง สารทดแทนที่รับรองแล้ว หรือผลิตภัณฑ์จําลองที่
เทียบเท่าภายใต้สภาวะการทํางานปกติ โดยใช้ขนาดรุ่นผลิตที่เป็นกรณีแย่ที่สุด ความถ่ีของการเก็บตัวอย่างเพ่ือ
ยืนยันการควบคุมกระบวนการต้องมีความเหมาะสม 

๓๒.๒ การทดสอบต้องครอบคลุมช่วงการทํางานของกระบวนการที่กําหนดไว้ เว้นแต่มีเอกสาร
หลักฐานจากข้ันตอนการพัฒนาที่ยืนยันช่วงการทํางาน 
 
การตรวจรับรองซ้าํ 
 ข้อ ๓๓ ต้องประเมินเครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวก ระบบสนับสนุนการผลิต และระบบต่าง ๆ ตาม
ความถี่ที่เหมาะสมเพ่ือยืนยันว่ายังอยู่ภายใต้สถานะการควบคุม 
 ข้อ ๓๔ เมื่อจําเป็นต้องทําการตรวจรับรองซ้ํา และต้องดําเนินการเมื่อถึงกําหนดเวลา กําหนดเวลาดังกล่าว
ต้องเหมาะสม และต้องกําหนดเกณฑ์การประเมินผล นอกจากน้ี ต้องประเมินการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่เกิดขึ้น
ตามเวลาด้วย 
 
การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ 
 บททัว่ไป 
 ข้อ ๓๕ ข้อกําหนดและหลักการที่ระบุไว้ในหมวดน้ี สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการผลิตยารูปแบบต่าง ๆ 
โดยครอบคลุมถึงการตรวจสอบความถูกต้องเริ่มต้นของกระบวนการใหม่ การตรวจสอบความถูกต้องของ
กระบวนการที่มีการดัดแปลงภายหลัง และการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการท่ีดําเนินอยู่ ภาคผนวกน้ี
แสดงให้เห็นเป็นนัยว่าการมีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แน่นอนสม่ําเสมอ (robust) จะช่วยให้การตรวจสอบ
ความถูกต้องของกระบวนการประสบความสําเร็จ 
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 ข้อ ๓๖ เน้ือหาในหัวข้อน้ี ใหใ้ช้ร่วมกับแนวทางท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบความถูกตอ้งของกระบวนการ
ตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ  

  ๓๖.๑ แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คําแนะนํา
เก่ียวกับข่าวสารและข้อมูลที่จะใช้ยื่นข้ึนทะเบียนตํารับยาเท่าน้ัน ข้อกําหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา
สําหรับการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการยังต้องดําเนินต่อไปทั่วทั้งวงจรชีวิตของกระบวนการ 

  ๓๖.๒ วิธีการนี้ต้องนํามาใช้เพ่ือเชื่อมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ เพ่ือให้มั่นใจใน
ความถูกต้องของกระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ และการคงรักษากระบวนการให้อยู่ในสถานะการควบคุมในระหว่างการ
ผลิตเชิงพาณิชย์ที่กระทําเป็นประจํา 

 ข้อ ๓๗ กระบวนการผลิตอาจพัฒนาขึ้นโดยใช้วิธีการแบบดั้งเดิม หรือวิธีการแบบตรวจสอบยืนยันอย่าง
ต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะใช้วิธีการใด กระบวนการน้ันจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความแน่นอนสม่ําเสมอ และ 
ให้ความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีสม่ําเสมอก่อนท่ีจะปลอ่ยผา่นสู่ตลาด  กระบวนการผลิตที่ใช้วิธีการแบบดั้งเดิม
ต้องได้รับการตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนการผลิตเพ่ือจําหน่าย (หากทําได้) ก่อนที่จะให้การรับรองผลิตภัณฑ์ ทั้งน้ี 
การตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังเป็นวิธีการที่ไม่เป็นที่ยอมรับอีกต่อไป 

 ข้อ ๓๘ การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องครอบคลุมทุกขนาดความแรง
ของยาท่ีจะออกสู่ตลาด รวมท้ังสถานที่ผลิต การใช้วิธีการแบบแบรกเกตติงอาจเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ใหม่บนพ้ืนฐาน
ของความรู้ของกระบวนการผลิตที่กว้างขวาง ซึ่งได้มาจากขั้นตอนพัฒนาร่วมกับแผนการตรวจสอบยืนยัน
แบบต่อเน่ืองที่เหมาะสม 

 ข้อ ๓๙ การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการของผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนย้ายจากสถานที่หน่ึงไปอีก
สถานที่หน่ึง หรืออยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน จํานวนรุ่นผลิตที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องอาจลดลงได้โดยใช้วิธีการ
แบบแบรกเกตติง แต่ต้องมีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ รวมท้ังรายละเอียดการตรวจสอบความถูกต้องคราวก่อน  
วิธีการแบบแบรกเกตติงอาจใช้กับความแรงยา ขนาดรุ่นผลิต และขนาดบรรจุ/ชนิดวัสดุการบรรจุที่แตกต่างกันได้ด้วย 
หากมีความเหมาะสม   

 ข้อ ๔๐ การย้ายสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เดิม กระบวนการผลิต และการควบคุมต้องเป็นไปตามทะเบียน
ตํารับยา และผ่านเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบันสําหรับทะเบียนตํารับยาประเภทน้ัน ถ้าจําเป็น ต้องมีการย่ืนแก้ไขการ
เปลี่ยนแปลงทะเบียนตํารับยา 

 ข้อ ๔๑ การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการต้องพิสูจน์ว่าโดยกระบวนการผลิตน้ัน ลักษณะเชิง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และพารามิเตอร์ของกระบวนการยังมีอยู่อย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เกิด
ความเชื่อมั่นต่อสถานะการตรวจสอบความถูกต้อง และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับได้ พ้ืนฐานที่ใช้บ่งชี้ว่า
พารามิเตอร์ของกระบวนการและลักษณะเชิงคุณภาพสําคัญหรือไม่สําคัญ ต้องบันทึกไว้อย่างชัดเจนโดยพิจารณา
จากผลลัพธ์ของกิจกรรมการประเมินความเสี่ยง 

 ข้อ ๔๒ ตามปกติ รุ่นผลิตสําหรับการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการให้มีขนาดการผลิตเท่ากับรุ่นผลิต
เชิงพาณิชย์ การใช้รุ่นผลิตขนาดอื่นต้องมีความเหมาะสม หรือตามที่ระบุไว้ในข้ออื่นของหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การผลิตยา 
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 ข้อ ๔๓ เครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวก ระบบสนับสนุนการผลิต และระบบที่ใช้สําหรับการตรวจสอบ
ความถูกต้องของกระบวนการต้องผ่านการตรวจรับรอง และมีการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบที่นํามาใช้ 

 ข้อ ๔๔ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไม่ว่าจะพัฒนามาจากวิธีการใด ความรู้ในกระบวนการที่ได้จากการศึกษาพัฒนา
หรือจากแหล่งอื่นต้องสามารถเข้าถึงได้ในสถานที่ผลิต เว้นแต่มีเหตุผลอื่นที่เหมาะสม และใช้เป็นพ้ืนฐานสําหรับ
กิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง 

 ข้อ ๔๕ รุ่นผลิตสําหรับการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ การผลิต การพัฒนา หรือการย้าย
สถานที่ผลิต อาจเก่ียวข้องกับบุคลากร รุ่นผลิตต่าง ๆ ต้องผลิตโดยผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมด้านหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการผลิตยาเท่าน้ัน โดยใช้เอกสารที่อนุมัติแล้ว จึงคาดว่าบุคลากรสายการผลิตจะเข้ามาเก่ียวข้องกับการผลิตรุ่นผลิต
สําหรับการตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือเสริมความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ได้ 

 ข้อ ๔๖ ผู้ส่งมอบวัตถุตั้งต้น และวัสดุการบรรจุที่สําคัญต้องได้รับการรับรองก่อนทําการผลิตรุ่นผลิตเพ่ือ
การตรวจสอบความถูกต้อง หากต่างไปจากน้ี ต้องบันทึกหลักฐานถึงความเหมาะสมโดยใช้หลักการบริหารจัดการ
ความเส่ียงด้านคุณภาพ 

 ข้อ ๔๗ มีความสําคัญอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ด้านกระบวนการเพื่อความเหมาะสมของพื้นที่การออกแบบ 
(ถ้านํามาใช้) และเพื่อการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (ถ้านํามาใช้) เพื ่อยืนยันกลยุทธ์การควบคุม
กระบวนการ 

 ข้อ ๔๘ รุ่นผลิตสําหรับการตรวจสอบความถูกต้องที่ถูกปล่อยผ่านสู่ตลาดต้องกําหนดไว้ล่วงหน้า และต้อง
ควบคุมสภาวะการผลิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์การยอมรับที่
ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ตามเกณฑ์การตรวจสอบยืนยันกระบวนการอย่างต่อเนื่อง (ถ้านํามาใช้) และ
ตามทะเบียนตํารับยา หรือตามเอกสารประกอบการขออนุญาตนําเข้าหรือผลิตยาเพ่ือการทดลองทางคลินิก 

 ข้อ ๔๙ การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาวิจัย ให้อ้างอิงภาคผนวก ๑๒    
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาวิจัย 

 การตรวจสอบความถกูต้องพร้อมการผลติเพื่อจําหน่าย 
 ข้อ ๕๐ การตรวจสอบความถูกต้องพร้อมการผลิตเพ่ือจําหน่าย อาจไม่ต้องทําแผนการตรวจสอบความ
ถูกต้องให้ครบถ้วนก่อนเริ่มการผลิตตามปกติ การพิจารณาดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องพร้อมการผลิตเพ่ือ
จําหน่ายต้องมีเหตุผลสนับสนุน จัดทําเป็นเอกสารไว้ในแผนแม่บทการตรวจสอบความถูกต้องให้สามารถเห็นได้ 
และมีการอนุมัติโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย (authorised person) 

 ข้อ ๕๑ การตรวจสอบความถูกต้องพร้อมการผลิตเพ่ือจําหน่ายต้องมีข้อมูลเพียงพอ สนับสนุนข้อสรุปว่า 
รุ่นผลิตมีความสม่ําเสมอ และผ่านเกณฑ์การยอมรับที่กําหนด ต้องจัดทําผลที่ได้ และข้อสรุปเป็นเอกสารอย่างเป็น
ทางการ และมีพร้อมให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนการรับรองรุ่นผลิตน้ัน 
 การตรวจสอบความถกูต้องของกระบวนการแบบด้ังเดิม 

 ข้อ ๕๒ ตามวิธีการแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจํานวนหลายรุ่นผลิตได้ถูกผลิตภายใต้สภาวะตามปกติ
เพ่ือยืนยันความสามารถในการผลิตซ้ําได้ 
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 ข้อ ๕๓ จํานวนรุ่นผลิตที่ผลิตข้ึน และจํานวนตัวอย่างที่เก็บมาต้องอยู่บนพ้ืนฐานหลักการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านคุณภาพโดยยอมให้มีการกําหนดช่วงปกติของความแปรปรวนและค่าแนวโน้ม และจัดเตรียมข้อมูล
ให้เพียงพอต่อการประเมิน ผู้ผลิตต้องพิจารณาและปรับตัวเลขจํานวนรุ่นผลิตให้เหมาะสมเพ่ือแสดงให้เห็นว่า
กระบวนการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างสม่ําเสมอได้ 

 ข้อ ๕๔ โดยทั่วไปถือว่ายอมรับได้ว่าจํานวนรุ่นผลิตข้ันต่ํา ๓ รุ่น ต่อเน่ืองกันที่ผลิตข้ึนภายใต้สภาวะ
ตามปกติสามารถพิสูจน์ความถูกต้องของกระบวนการได้  จํานวนรุ่นผลิตอื่นอาจมีความเหมาะสม โดยพิจารณาว่า
ใช้วิธีการผลิตมาตรฐานหรือไม่ และมีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่คล้ายคลึงกันในสถานที่ผลิตหรือไม่ การ
ตรวจสอบความถูกต้องตอนเริ่มต้นที่ใช้รุ่นผลิตจํานวน ๓ รุ่นอาจจําเป็นต้องเสริมด้วยข้อมูลเพ่ิมเติมที่ได้มาจาก  รุ่น
ผลิตท่ีตามมาภายหลัง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบยืนยันของกระบวนการที่ดําเนินอยู่ 

 ข้อ ๕๕ ต้องจัดเตรียมโปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการโดยกําหนดพารามิเตอร์
กระบวนการวิกฤต  ลักษณะเชิงคุณภาพวิกฤต และเกณฑ์การยอมรับที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้มาจากข้อมูลการพัฒนาหรือ
ความรู้ในกระบวนการที่มีการบันทึกไว้ 

 ข้อ ๕๖ โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ อย่างน้อยต้องมีรายการต่อไปน้ี 

  ๕๖.๑ รายละเอียดอย่างย่อของกระบวนการและการอ้างอิงถึงบันทึกแมบ่ทในการผลติ 

  ๕๖.๒ หน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ 

 ๕๖.๓ สรุปลักษณะเชิงคุณภาพวิกฤตที่จะตอ้งทําการสืบสวน 

 ๕๖.๔ สรุปพารามิเตอร์กระบวนการวิกฤต และข้อจํากัดทีเ่ก่ียวข้อง 

  ๕๖.๕ สรุปลักษณะเชิงคุณภาพอื่น (ที่ไม่วิกฤต) และค่าพารามิเตอร์ที่จะต้องทําการสืบสวน หรือ
เฝ้าระวัง ระหว่างกิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง และเหตุผลของข้อสรุปน้ัน 

  ๕๖.๖ รายชื่อ และสถานะการสอบเทียบเคร่ืองมือ/สิ่งอํานวยความสะดวกที่จะใช้ (รวมถึง
เคร่ืองมือการวัด/เฝ้าติดตาม/บันทึก) 

 ๕๖.๗ รายชือ่วิธีการวิเคราะห์ และการตรวจสอบความถูกตอ้งของวิธีวิเคราะห์  

  ๕๖.๘ ข้อเสนอการควบคุมระหว่างกระบวนการ พร้อมด้วยเกณฑ์การยอมรับ และเหตุผลที่
เลือกใช้การควบคุมดังกล่าว 

 ๕๖.๙ การทดสอบเพ่ิมเติมทีจ่ะต้องดําเนินการ พร้อมด้วยเกณฑ์การยอมรับ 

  ๕๖.๑๐ แผนการเก็บตัวอย่างและเหตุผล 

  ๕๖.๑๑ วิธีการบันทึก และประเมินผลลัพธ ์

 ๕๖.๑๒ กระบวนการปล่อยผา่น และการรบัรองรุ่นการผลิต (หากเก่ียวข้อง) 
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 การตรวจสอบยืนยันกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อ ๕๗ ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาข้ึน โดยใช้วิธีการออกแบบเชิงคุณภาพที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในระหว่าง
การพัฒนาแล้วว่า กลยุทธ์การควบคุมท่ีกําหนดข้ึนให้หลักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างสูง ดังน้ัน สามารถใช้การ
ตรวจสอบยืนยันกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง แทนการตรวจสอบความถูกต้องแบบดั้งเดิมได้ 

 ข้อ ๕๘ ต้องกําหนดวิธี ท่ีจะใช้ตรวจสอบยืนยันกระบวนการ ต้องมีกลยุทธ์การควบคุมตามหลัก
วิทยาศาสตร์ของข้อมูลลักษณะที่กําหนดของวัตถุที่รับเข้า ลักษณะเชิงคุณภาพวิกฤต และพารามิเตอร์กระบวนการ
วิกฤตเพ่ือยืนยันว่าสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ รวมทั้งให้มีการประเมินกลยุทธ์การควบคุมอย่างสม่ําเสมอด้วย โดย
อาจนําเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการ และการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติชนิดหลายตัวแปรมาใช้ ผู้ผลิต
ต้องกําหนดจํานวนรุ่นผลิตที่จําเป็น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการรับประกันอย่างสูงว่ากระบวนการสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้อย่างสมํ่าเสมอ 

 ข้อ ๕๙ หลักการทั่วไปในข้อ ๓๕ – ๔๘ ใช้กับหัวข้อน้ีด้วย 

 วิธกีารแบบลกูผสม 
 ข้อ ๖๐ วิธีการแบบลูกผสมระหว่างวิธีการแบบดั้งเดิม และวิธีการแบบการตรวจสอบยืนยันกระบวนการ
อย่างต่อเน่ืองสามารถนํามาใช้ได้ หากมีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่มากพอ และความเข้าใจ
กระบวนการซ่ึงได้มาจากประสบการณ์การผลิต และข้อมูลรุ่นผลิตในอดีต 
 ข้อ ๖๑ วิธีการนี้อาจนํามาใช้ในกิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้องอื่นภายหลังการเปลี่ยนแปลง หรือ 
อยู่ระหว่างการพิสูจน์ยืนยันกระบวนการที่ดําเนินอยู่ แม้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ถูกตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น
ด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมแล้ว 
 การตรวจสอบยืนยันกระบวนการที่ดําเนินอยู่ระหวา่งวงจรชีวิต   

 ข้อ ๖๒ สําหรับ ข้อ ๖๒ – ๖๖ นํามาใช้กับการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทั้ง ๓ วิธีข้างต้น 
น่ันคือ วิธีการแบบดั้งเดิม วิธีการตรวจสอบยืนยันกระบวนการอย่างต่อเน่ือง และวิธีการแบบลูกผสม 

 ข้อ ๖๓ ผู้ผลิตต้องเฝ้าระวังคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้มั่นใจว่า สถานะการควบคุมยังคงรักษาไว้ตลอด
ช่วงของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ด้วยการประเมินแนวโน้มของกระบวนการที่เก่ียวข้อง 

 ข้อ ๖๔ ต้องทบทวนขอบเขตและความถี่ของการตรวจสอบยืนยันกระบวนการที่ดําเนินอยู่เป็นระยะ   
และอาจปรับเปลี่ยนข้อกําหนด ณ จุดใดจุดหน่ึงในช่วงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากระดับความเข้าใจ
ของกระบวนการในปัจจุบัน และสมรรถนะของกระบวนการ 

 ข้อ ๖๕ การตรวจสอบยืนยันกระบวนการที่ดําเนินอยู่ต้องกระทําตามโปรโตคอลที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
หรือเอกสารเทียบเท่า และให้จัดเตรียมรายงานเพื่อบันทึกผลการพิสูจน์ยืนยันที่ได้ ให้นําเคร่ืองมือทางสถิติมาใช้
ตามความเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกับความแปรปรวน และความสามารถของกระบวนการและเพ่ือ
ความมั่นใจในสถานะการควบคุม 



๑๐ 
 

 ข้อ ๖๖ ให้ใช้การตรวจสอบยืนยันกระบวนการที่ดําเนินอยู่ตลอดช่วงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพ่ือสนับสนุน
สถานะของการตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ตามที่บันทึกไว้ในเอกสารการทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์ ต้อง
พิจารณาการเปล่ียนแปลงที่เพ่ิมข้ึนตามเวลา และต้องประเมินความจําเป็นที่ต้องมีมาตรการเพ่ิมเติม เช่น การเก็บ
ตัวอย่างเพิ่ม 
 

การตรวจสอบยืนยันการขนส่ง 
 ข้อ ๖๗ ผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ยาวิจัย ผลิตภัณฑ์ยารอการบรรจุ และตัวอย่าง ต้องจัดส่งจาก
สถานที่ผลิตตามสภาวะที่กําหนดในทะเบียนตํารับยา บนฉลากที่อนุมัติแล้ว แฟ้มข้อกําหนดผลิตภัณฑ์ หรือตามที่
ผู้ผลิตกําหนด 
 ข้อ ๖๘ การตรวจสอบยืนยันการขนสง่เป็นสิง่ที่ท้าทาย เน่ืองจากมีหลายปัจจัยเก่ียวข้อง แต่เส้นทางการขนส่ง
ต้องกําหนดให้ชัดเจน ต้องนําความแปรปรวนทางฤดูกาล และความแปรปรวนอื่นมาพิจารณาในการตรวจสอบ
ยืนยันการขนส่งด้วย 
 ข้อ ๖๙ ต้องทําการประเมินความเสี่ยงเพ่ือพิจารณาผลกระทบจากความแปรปรวนในกระบวนการขนส่ง  
ที่นอกเหนือจากสภาวะท่ีควบคุม หรือเฝ้าติดตามอย่างตอ่เน่ือง  เช่น ความล่าช้าระหว่างการขนส่ง อุปกรณ์เฝ้าติดตาม
ล้มเหลว ไนโตรเจนเหลวล้น ความเปราะบางของผลิตภัณฑ์ และปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้อง 
 ข้อ ๗๐ เน่ืองจากสภาวะความแปรปรวนระหว่างการขนส่ง จึงต้องเฝ้าระวัง และบันทึกสภาพแวดล้อม
วิกฤตที่อาจส่งผลต่อผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง เว้นแต่จะมีเหตุผลอื่น 
 
การตรวจสอบความถูกต้องของการบรรจุหบีห่อ 
 ข้อ ๗๑ ความแปรปรวนของค่าพารามิเตอร์กระบวนการของเครื่องมือ โดยเฉพาะในระหว่างการบรรจุ
แบบปฐมภูมิ อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อความสมบูรณ์ และการทําหน้าที่อย่างถูกต้องของช้ินงานบรรจุ 
เช่น แผงบลิสเตอร์ ซอง และภาชนะท่ีปลอดเชื้อ ดังน้ัน ต้องตรวจรับรองเคร่ืองมือการบรรจุแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ
สําหรับผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปและผลิตภัณฑ์รอการบรรจุ 

 ข้อ ๗๒ การตรวจรับรองเครื่องมือที่ใช้ในการบรรจุแบบปฐมภูมิต้องดําเนินการภายในช่วงปฏิบัติการต่ําสุด
และสูงสุดตามพารามิเตอร์กระบวนการวิกฤตที่กําหนดไว้ เช่น อุณหภูมิ ความเร็วเคร่ืองจักร และความดันในการ
ปิดผนึก หรือปัจจัยอื่น 
 
การตรวจรับรองระบบสนับสนุนการผลิต 
 ข้อ ๗๓ ต้องยืนยันคุณภาพของไอนํ้า นํ้า อากาศ ก๊าซภายหลังจากการติดตั้ง โดยทําตามขั้นตอนการ
ตรวจรับรอง ในหัวข้อ “ข้ันตอนการตรวจรับรองเครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวก ระบบสนับสนุนการผลิต และ
ระบบต่าง ๆ” ข้างต้น 



๑๑ 
 

 ข้อ ๗๔ ระยะเวลาและขอบเขต (extent) ของการตรวจรับรองต้องสะท้อนถึงความแปรปรวนของฤดูกาล 
(ถ้าเก่ียวข้อง) รวมถึงวัตถุประสงค์การใช้งานของระบบสนับสนุนการผลิต 

 ข้อ ๗๕ ต้องประเมินความเสี่ยงต่อตัวผลิตภัณฑ์เมื่อมีการสัมผัสโดยตรง เช่น ระบบความร้อน ระบบระบาย
อากาศ และระบบปรับอากาศ (HVAC) หรือมีการสัมผัสทางอ้อมโดยผ่านการถ่ายเทระบายความร้อน เพ่ือลดความเสี่ยง
ต่อความล้มเหลวของระบบ 
 

การตรวจสอบความถูกต้องของวิธทีดสอบ 
 ข้อ ๗๖ วิธีวิเคราะห์ทั้งหมดที่ใช้ในการตรวจรับรอง การตรวจสอบความถูกต้อง หรือการทําความสะอาด
ต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องภายในขีดจํากัดการตรวจจับ และวัดปริมาณอย่างเหมาะสม หากจําเป็น 
ตามที่กําหนดในหมวด ๖ (การควบคุมคุณภาพ) ของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ส่วนที่ ๑ ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับน้ี 

 ข้อ ๗๗ เมื่อทําการทดสอบจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของวิธีที่ใช้ เพ่ือยืนยันว่า
ผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตัวของจุลินทรีย์ 

 ข้อ ๗๘ เมื่อทําการทดสอบจุลินทรีย์ของพ้ืนผิวภายในห้องสะอาด ต้องตรวจสอบความถูกต้องของวิธี
ทดสอบที่ใช้เพ่ือยืนยันว่าสารฆ่าเชื้อโรคไม่ส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตัวของจุลินทรีย์ 
 
การตรวจสอบความถูกต้องของการทาํความสะอาด 
 ข้อ ๗๙ การตรวจสอบความถูกต้องของการทําความสะอาดต้องดําเนินการเพื่อยืนยันประสิทธิผลของ
วิธีการทําความสะอาดสําหรับเคร่ืองมือที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ อาจนําสารทําความสะอาดจําลองมาใช้โดยมีเหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม เครื่องมือเฉพาะท่ีใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของการทําความสะอาดต้องมีความ
เหมาะสมในกรณีที่เครื่องมือชนิดเดียวกันถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดยีวกัน 

 ข้อ ๘๐ การตรวจสอบความสะอาดด้วยสายตาเป็นส่วนสําคัญในเกณฑ์การยอมรับของการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการทําความสะอาด แต่การใช้วิธีน้ีเพียงอย่างเดียวไม่เป็นที่ยอมรับ วิธีทําความสะอาดซ้ํา และทํา
การทดสอบซ้ําจนได้ผลระดับสารตกค้างที่ต้องการก็ไม่เป็นที่ยอมรับเช่นกัน 

 ข้อ ๘๑ การตรวจสอบความถูกต้องของการทําความสะอาดต้องใช้เวลาพอสมควร และการตรวจสอบ
ความถูกต้องที่มีการตรวจยืนยันภายหลังจากเสร็จสิ้นแต่ละรุ่นผลิตอาจจําเป็นสําหรับผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น 
ผลิตภัณฑ์ยาวิจัย ต้องมีข้อมูลที่ได้จากการตรวจยืนยันอย่างเพียงพอ เพ่ือสรุปว่าเครื่องมือน้ันมีความสะอาดพร้อม
ใช้งานครั้งต่อไป 

 ข้อ ๘๒ การตรวจสอบความถูกต้อง ต้องพิจารณาถึงระดับของความเป็นอัตโนมัติในกระบวนการทําความสะอาด 
ต้องตรวจสอบความถูกต้องของช่วงการปฏิบัติงานปกติของระบบสนับสนุนการผลิต และเครื่องมือตามที่ระบุไว้ 
หากนํากระบวนการทํางานแบบอัตโนมัติมาใช้ 



๑๒ 
 

 ข้อ ๘๓ ต้องทําการประเมินกระบวนการทําความสะอาดท้ังหมด เพ่ือกําหนดปัจจัยตัวแปรที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลของการทําความสะอาดและสมรรถนะ เช่น ผู้ปฏิบัติงาน รายละเอียดวิธีการ เช่น เวลาชะล้าง  หากมีการ
บ่งชี้ปัจจัยตัวแปรแล้ว ต้องใช้กรณีท่ีแย่ท่ีสุดเป็นพ้ืนฐานการศึกษาการตรวจสอบความถูกต้องของการทําความ
สะอาด 

 ข้อ ๘๔ ขีดจํากัดของสิ่งตกค้างบนผลิตภัณฑ์ต้องขึ้นอยู่กับการประเมินทางพิษวิทยา ต้องบันทึกเหตุผล
ของการเลือกขีดจํากัดไว้ในการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งการอ้างอิงสนับสนุนทั้งหมด ต้องกําหนดขีดจํากัดของ
การขจัดสารทําความสะอาดตกค้างที่ใช้  เกณฑ์การยอมรับต้องคํานึงถึงโอกาสที่จะเกิดการสะสมจากผลิตภัณฑ์ 
ต่างรายการกันในสายงานการผลิตท่ีใช้เครื่องมือร่วมกัน 

 ข้อ ๘๕ โมเลกุลบําบัดขนาดใหญ่และเปปไทด์เสื่อมสภาพเม่ือสัมผัสกับความเป็นกรด-ด่างแก่ และ/หรือ
ความร้อน และอาจหมดฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ดังน้ัน จึงไม่อาจนําการประเมินทางพิษวิทยามาใช้ในสภาพการณ์น้ีได้ 

 ข้อ ๘๖ หากไม่สามารถตรวจสอบสารตกค้างจําเพาะบนผลิตภัณฑ์ได้ อาจเลือกใช้พารามิเตอร์อื่นแทน 
เช่น คาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมด และการนําไฟฟ้า 

 ข้อ ๘๗ ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงจากการปนเป้ือนจุลินทรีย์ และเอ็นโดท็อกซินระหว่างการพัฒนา
โปรโตคอลสําหรับการตรวจสอบความถูกต้องของการทาํความสะอาด 

 ข้อ ๘๘ ต้องคํานึงถึงอิทธิพลของช่วงเวลาระหว่างการผลิตและการทําความสะอาด และระหว่างการทํา
ความสะอาด และการใช้งานในการกําหนดช่วงเวลาสะอาดและไม่สะอาดของกระบวนการทําความสะอาด 

 ข้อ ๘๙ ในกรณีที่มีการผลิตยาต่อเน่ืองแบบแยกเวลาผลิต (campaign) ต้องคํานึงถึงความสะดวกในการ
ทําความสะอาดในช่วงท้ายของการผลิตน้ัน ช่วงเวลานานสุดในการผลิตต่อเน่ืองแบบแยกเวลาผลิต (ระยะเวลา 
และ/หรือจํานวนรุ่นผลิต) ต้องเป็นพ้ืนฐานสําหรับการตรวจสอบความถูกต้องของการทําความสะอาด 

 ข้อ ๙๐ เมื่อนําวิธีกรณีแย่ที่สุดกับตัวผลิตภัณฑ์มาใช้เป็นแบบจําลองในการตรวจสอบความถูกต้องของการ
ทําความสะอาด ต้องมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในกรณีแย่ที่สุด และต้องทําการ
ประเมินผลของผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อสถานที่ผลิต เกณฑ์สําหรับการพิจารณากรณีแย่ที่สุดอาจรวมถึงความสามารถ
ในการละลาย ความสามารถในการทําความสะอาด ความเป็นพิษ และความแรงของยา 

 ข้อ ๙๑ โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้องของการทําความสะอาดต้องระบุ หรืออ้างอิงตําแหน่งที่จะ
เก็บตัวอย่าง เหตุผลในการเลือกตําแหน่งเหล่าน้ัน และกําหนดเกณฑ์การยอมรับ 

 ข้อ ๙๒ การเก็บตัวอย่างต้องกระทําโดยการซับล้าง และ/หรือการชะล้าง หรือวิธีการอื่นโดยข้ึนอยู่กับ
เคร่ืองมือในการผลิต วัสดุ และวิธีการเก็บตัวอย่างต้องไม่กระทบกับผลลัพธ์ที่ได้  ต้องแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้
ที่วัสดุที่สัมผัสผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ถูกเก็บตัวอย่างในเครื่องมือด้วยวิธกีารเก็บตัวอย่างท่ีนํามาใช้จะฟ้ืนตัว  

 ข้อ ๙๓ วิธีการทําความสะอาดต้องดําเนินการตามจํานวนครั้งที่เหมาะสม บนพ้ืนฐานการประเมินความเสี่ยง
และผ่านเกณฑ์การยอมรับ เพ่ือพิสูจน์ว่าวิธีทําความสะอาดน้ันได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 



๑๓ 
 

 ข้อ ๙๔ เมื่อกระบวนการทําความสะอาดไม่มีประสิทธิผลหรือไม่เหมาะสมกับเคร่ืองมือบางชนิด ต้องใช้
เครื่องมือเฉพาะงานผลิต หรือใช้มาตรการอ่ืนที่เหมาะสมในแต่ละผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ใน หมวด ๓ (อาคาร
สถานที่และเครื่องมือ) และ ๕ (การดําเนินการผลิต) ของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ส่วนที่ ๑  

 ข้อ ๙๕ การทําความสะอาดเครื่องมือด้วยพนักงาน ต้องยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการทําความสะอาด
ด้วยพนักงานด้วยความถ่ีที่เหมาะสม 
 

การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 
 ข้อ ๙๖ การควบคุมการเปล่ียนแปลงเป็นส่วนสําคัญของการจัดการความรู้ และต้องจัดการภายในระบบ
คุณภาพด้านยา 

 ข้อ ๙๗ ต้องมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ืออธิบายสิ่งที่ต้องดําเนินการ หากมีความประสงค์
ที ่จะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวัตถุตั้งต้น ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เครื่องมือในกระบวนการ อาคารสถานที่       
ช่วงผลิตภัณฑ์ วิธีการผลิต หรือการทดสอบ ขนาดรุ่นผลิต พ้ืนท่ีการออกแบบ หรือการเปล่ียนแปลงอื่นในระหว่าง
วงจรชีวิตที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือความสามารถในการทําซ้ําของกระบวนการ 

 ข้อ ๙๘ กรณีที่ใช้พ้ืนที่การออกแบบ ต้องพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงที่มีต่อพ้ืนท่ีการออกแบบ
โดยเทียบกับพ้ืนที่การออกแบบที่ลงทะเบียนไว้ในทะเบียนตํารับยา และความจําเป็นต้องได้รับการประเมินสําหรับ
การดําเนินการตามกฎหมาย   

 ข้อ ๙๙ ให้นําการบริหารจัดการความเส่ียงด้านคุณภาพมาใช้ในการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว้
เพ่ือพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ระบบคุณภาพด้านยา การจัดทําเอกสาร การตรวจสอบ
ความถูกต้อง สถานะทางกฎหมาย การสอบเทียบ การบํารุงรักษา และระบบอื่นเพ่ือหลีกเลี่ยงผลที่อาจเกิดข้ึนโดย
ไม่ตั้งใจ และเพ่ือวางแผนสําหรับการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการที่จําเป็น การตรวจสอบยืนยัน หรือ
การตรวจรับรองซ้ํา 

 ข้อ ๑๐๐ การเปลี่ยนแปลงต้องได้รับการอนุญาต และอนุมัติจากผู้ที่รับผิดชอบ หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
โดยเป็นไปตามระบบคุณภาพด้านยา 

 ข้อ ๑๐๑ ให้ทบทวนข้อมูลสนับสนุน เช่น สําเนาเอกสาร เพ่ือยืนยันให้เห็นถึงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงก่อนการอนุมัติข้ันสุดท้าย 

 ข้อ ๑๐๒ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลง และหากเหมาะสม ให้ประเมินประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงน้ัน
เพ่ือยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงประสบความสําเร็จ 
 
นิยามศัพท ์

วิธีการแบบแบรกเกตติง (Bracketing approach) หมายความว่า วิธีการตรวจสอบความถูกต้องบนพ้ืนฐาน
หลักวิทยาศาสตร์ และความเสี่ยงที่ใช้เฉพาะบางรุ่นผลิตที่ได้มาจากปัจจัยการออกแบบที่เหมาะสม และกําหนดไว้
ล่วงหน้าแบบสุดข้ัว (ทั้งต่ําสุดและสูงสุด) เช่น ความแรงยา ขนาดรุ่นผลิต หรือขนาดบรรจุ ที่นํามาทดสอบระหว่าง



๑๔ 
 

การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ  การออกแบบจะถือว่าการตรวจสอบความถูกต้องระดับกลางถูกแทนที่
ด้วยการตรวจสอบความถูกต้องระดับสุดขั้ว (ทั้งต่ําสุดและสูงสุด)  เมื่อทําการตรวจสอบความถูกต้องด้วยความแรง
ต่าง ๆ สามารถนําวิธีการแบบแบรกเกตติงมาใช้ได้ หากความแรงเท่ากัน หรือมีองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกันมาก เช่น 
ยาเม็ดที่ผลิตด้วยนํ้าหนักแรงกดต่างกันในการอัดเป็นเม็ดจากพ้ืนฐานแกรนูลคล้ายคลึงกัน หรือยาแคปซูลที่ใช้แรง
ฉีดอัดต่างกันแต่มีองค์ประกอบแบบเดียวกัน เพ่ือเติมลงไปในเปลือกแคปซูลขนาดต่าง ๆ วิธีการแบบแบรกเกตติง
สามารถนําไปใช้กับภาชนะบรรจุขนาดต่างกัน หรือตัวฉีดอัดแบบต่างกันแต่อยู่ในระบบภาชนะบรรจุ และฝาปิด  
แบบเดียวกัน 

การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Change control) หมายความว่า ระบบที่เป็นทางการซ่ึงประกอบด้วย
ตัวแทนจากหน่วยงานท่ีเหมาะสมทําหน้าท่ีทบทวนข้อเสนอ หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงที่อาจมีผลกระทบ
ต่อสถานะของการตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งอํานวยความสะดวก ระบบ เครื่องมือ หรือกระบวนการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาความจําเป็นสําหรับการดําเนินการเพ่ือให้มั่นใจและมีการจัดทําเอกสารว่าระบบน้ันยังคง
สถานะที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง 

การตรวจสอบความถูกต้องของการทําความสะอาด (Cleaning validation) หมายความว่า 
เอกสารหลักฐานว่าวิธีการทําความสะอาดที่ผ่านการรับรองจะสามารถทําซ้ําในการขจัดผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้า หรือ
สารทําความสะอาดที่ใช้ในเครื่องมือให้มีปริมาณสารตกค้างต่ํากว่าระดับสูงสุดที่อนุญาตตามที่กําหนดไว้ 

การพิสูจน์ยืนยันการทําความสะอาด (Cleaning verification) หมายความว่า การเก็บรวบรวม
หลักฐานตามการวิเคราะห์ทางเคมีหลังจากแต่ละรุ่นผลิต/ผลิตแบบแยกเวลา เพ่ือแสดงว่าสิ่งตกค้างจากรุ่นผลิต
ก่อนหน้าหรือสารทําความสะอาดมีปริมาณลดลงต่ํากว่าระดับสูงสุดท่ีอนุญาตตามที่กําหนดไว้ 

การตรวจสอบความถูกต้องพร้อมการผลิตเพื่อจําหน่าย (Concurrent validation) หมายความว่า
การตรวจสอบความถูกต้องที่กระทําภายใต้สภาวะพิเศษ มีความเหมาะสมบนพ้ืนฐานของประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างมี
นัยสําคัญ ซึ่งดําเนินการตามโปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมกับการจําหน่ายรุ่นผลิตที่ใช้ในการ
ตรวจสอบความถูกต้อง 

การตรวจสอบยืนยันกระบวนการอย่างต่อเนื่อง (Continuous process verification) หมายความว่า 
วิธีการทางเลือกของการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ โดยการเฝ้าติดตามและประเมินสมรรถนะของ
กระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง (ICH Q8) 

กลยุทธ์การควบคมุ (Control Strategy) หมายความว่า ชุดแผนงานของการควบคุมที่ไดม้าจากความเข้าใจ
ในผลิตภัณฑ์ และกระบวนการในปัจจุบัน ซึ่งทําให้เชื่อมั่นในสมรรถนะของกระบวนการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
การควบคุมประกอบไปด้วยพารามิเตอร์และลักษณะที่เก่ียวข้องกับตัวยา และวัตถุและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ยา 
สิ่งอํานวยความสะดวกและสภาวะการทํางานของเครื่องมือ การควบคุมระหว่างกระบวนการ ข้อกําหนดมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป และวิธีการที่เก่ียวข้อง และความถ่ีในการเฝ้าติดตามและควบคุม (ICH Q10) 

พารามิเตอร์กระบวนการวิกฤต (Critical process parameter (CPP)) หมายความว่า พารามิเตอร์
กระบวนการซึ่งความแปรผันมีผลกระทบต่อลักษณะทางคุณภาพวิกฤต และต้องเฝ้าระวังหรือควบคุมเพ่ือให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวทําให้เกิดคุณภาพตามที่ต้องการ (ICH Q8) 



๑๕ 
 

ลักษณะทางคุณภาพวิกฤต (Critical quality attributes (CQA)) หมายความว่า คุณสมบัติทาง
กายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือทางจุลชีววิทยา หรือลักษณะที่ควรจะอยู่ในขอบเขตจํากัด พิสัย หรือการกระจายตัวที่
ได้รับการอนุมัติ เพ่ือความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (ICH Q8) 

การตรวจรับรองการออกแบบ (Design qualification (DQ)) หมายความว่า การพิสูจน์และจัดทํา
เอกสารเพ่ือยืนยันว่าการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวก ระบบ และเครื่องมือมีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ 
ที่ต้องการ 

พ้ืนที่การออกแบบ (Design space) หมายความว่า การผสมรวมแบบหลายมิติ และปฏิสัมพันธ์ของ
ค่าตัวแปรที่ป้อนเข้า เช่น ลักษณะของวัตถุ และพารามิเตอร์ของกระบวนการที่แสดงให้เห็นการรับประกันคุณภาพ  
การดําเนินงานภายในพื้นที่การออกแบบไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนย้ายออกจากพ้ืนที่การออกแบบ
ถือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น และทําให้เกิดกระบวนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากได้รับการอนุมัติ
ทะเบียนตํารับยา ผู้ย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนตํารับยาเป็นผู้เสนอพ้ืนที่การออกแบบและต้องได้รับการประเมินและ
อนุมัติจากหน่วยงานที่มีอํานาจควบคุม (ICH Q8) 

การตรวจรับรองการติดต้ัง (Installation qualification (IQ)) หมายความว่า การพิสูจน์และจัดทํา
เอกสารเพ่ือยืนยันว่าสิ่งอํานวยความสะดวก ระบบ และเครื่องมือตามที่ได้มีการติดตั้งหรือปรับปรุง ถูกต้องตรงกับ
การออกแบบที่ได้รับการรับรอง และข้อแนะนําของผู้ผลิต 

การจัดการความรู้ (Knowledge management) หมายความว่า วิธีการที่เป็นระบบเพ่ือสืบหา 
วิเคราะห์ เก็บรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล (ICH Q10) 

วงจรชีวิต (Life cycle) หมายความว่า ทุกช่วงเวลาของรอบอายุผลิตภัณฑ์ เคร่ืองมือ หรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกนับจากการเร่ิมต้นพัฒนา หรือการใช้งานโดยตลอด ไปจนถึงการยุติการใช้งาน 

การพิสูจน์ยืนยันกระบวนที่กําลังดําเนินอยู่ (เรียกอีกชื่อหน่ึงว่า การพิสูจน์ยืนยันกระบวนการอย่าง
ต่อเน่ือง) (Ongoing Process Verification (also known as continued process verification)) 
หมายความว่า เอกสารหลักฐานท่ียืนยันว่ากระบวนการยังคงอยู่ในสถานะควบคุมระหว่างการผลิตเชิงพาณิชย์ 

การตรวจรับรองการทํางาน (Operational Qualification (OQ)) หมายความว่า การพิสูจน์และ
จัดทําเอกสารเพ่ือยืนยันว่าสิ่งอํานวยความสะดวก ระบบ และเครื่องมือที่มีการติดตั้งหรือปรับปรุง สามารถทํางาน
ได้ตามวัตถุประสงค์ตลอดช่วงการทํางานที่กําหนดไว้ 

การตรวจรับรองสมรรถนะ (Performance Qualification (PQ)) หมายความว่า การพิสูจน์และ
จัดทําเอกสารเพ่ือยืนยันว่าระบบและเครื่องมือสามารถทาํงานได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถทําซ้ําได้ตามวิธีการ
ของกระบวนการที่ผ่านการรับรองและข้อกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 

การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ (Process Validation) หมายความว่า การพิสูจน์และ
จัดทําเอกสารเพ่ือยืนยันว่ากระบวนการที่ทํางานภายใต้พารามิเตอร์ที่กําหนดไว้ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ยาได้อย่างมี
ประสิทธิผล และสามารถทําซ้ําได้ตามข้อกําหนดและคุณภาพที่กําหนดไว้ 



๑๖ 
 

ความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ (Product realisation) หมายความว่า การได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรง
ตามความต้องการของผู้ป่วย บุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ และหน่วยงานท่ีมีอํานาจควบคุม และความต้องการของ
ลูกค้าภายใน (ICH Q10) 

การตรวจสอบความถูกต้องก่อนการผลิตเพ่ือจําหน่าย (Prospective validation) หมายความว่า  
การตรวจสอบความถูกต้องที่ทําก่อนการผลิตเป็นประจําเพ่ือจําหน่าย 

คุณภาพโดยการออกแบบ (Quality by design) หมายความว่า วิธีการที่เป็นระบบซึ่งเริ่มจากการกําหนด
วัตถุประสงค์ และให้ความสําคัญกับความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และกระบวนการ รวมถึงการควบคุมกระบวนการ    
บนหลักวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ (Quality risk management) หมายความว่า กระบวนการ  
ที่เป็นระบบสําหรับการประเมิน ควบคุม สื่อสาร และทบทวนความเส่ียงที่มีต่อคุณภาพตลอดวงจรชีวิต (ICH Q9) 

สารจําลอง (Simulated agents) หมายความว่า สารท่ีมีลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางเคมี 
ตัวอย่างเช่น ความหนืด ขนาดอนุภาค ความเป็นกรด-ด่าง คล้ายกับผลิตภัณฑ์ที่ทําการตรวจสอบความถูกต้อง  

สภาวะควบคุม (State of control) หมายความว่า สภาวะชุดการควบคุมที่รับประกันสมรรถนะของ
กระบวนการและคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับได้อย่างสม่ําเสมอ 

วิธีการแบบด้ังเดิม (Traditional approach) หมายความว่า วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งได้กําหนดจุด
และช่วงการทํางานของพารามิเตอร์กระบวนการ เพ่ือรับประกันความสามารถในการทําซ้ําได้ 

ข้อกําหนดความต้องการของผู้ใช้ (User Requirements Specification (URS)) หมายความว่า ชุด
ข้อกําหนดของทั้งเจ้าของ ผู้ใช้งาน และวิศวกร ที่จําเป็น และเพียงพอต่อการออกแบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของระบบที่กําหนดไว้ 

กรณีแย่ที่สุด (Worst case) หมายความว่า สภาวะหรือกลุ่มของสภาวะท่ีครอบคลุมขีดจํากัดบนและ
ขีดจํากัดล่างของกระบวนการ และสถานการณ์ที่มีโอกาสสูงสุดที่ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการล้มเหลว เมื่อ
เปรียบเทียบกับสภาวะปกติท่ีสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติ ทั้งน้ี สภาวะน้ันต้องไม่ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์
หรือกระบวนการล้มเหลว 
 



๑ 
 

ภาคผนวก ๑๕ 
การปล่อยผ่านแบบพาราเมตริก 

 
หลักการ 
 ข้อ ๑ คํานิยามของระบบการปล่อยผ่านแบบพาราเมตริกที่ใช้ในภาคผนวกน้ี หมายความว่าระบบการปล่อยผ่าน
ที่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่คาดหวัง บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการผลิต และเป็นไปตาม
ข้อกําหนดเฉพาะของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาว่าด้วยการปล่อยผ่านแบบพาราเมตริก 

 ข้อ ๒ การปล่อยผ่านแบบพาราเมตริกต้องเป็นไปตามข้อกําหนดพ้ืนฐานของหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ผลิตยาในภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี 
 
การปล่อยผ่านแบบพาราเมตริก 
 ข้อ ๓ การทดสอบและควบคุมระหว่างการผลิตอย่างครอบคลุมทั้งหมด อาจให้หลักประกันในผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูปว่าจะผ่านข้อกําหนดมากกว่าการทดสอบผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

 ข้อ ๔ อาจอนุญาตให้ใช้การปล่อยผ่านแบบพาราเมตริกกับพารามิเตอร์เฉพาะบางตัว เพ่ือเป็นทางเลือก
แทนการทดสอบผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่ทําเป็นประจํา ผู้ที่รับผดิชอบการประเมินผลิตภัณฑ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท่ีทําหน้าที่
ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาต้องเป็นผู้อนุญาต ปฏิเสธ หรือเพิกถอนการปล่อยผ่านแบบ
พาราเมตริก  
 
การปล่อยผ่านแบบพาราเมตริกสําหรับผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเช้ือ 
 ข้อ ๕ การปล่อยผ่านแบบพาราเมตริกของผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเชื้อ ในที่น้ีเกี่ยวข้องกับการปล่อยผ่าน
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่ทําเป็นประจําโดยไม่ต้องทําการทดสอบความปราศจากเชื้อ การตัดการทดสอบความ 
ปราศจากเชื้อจะทําได้เฉพาะกรณีที่แสดงอย่างชัดแจ้งว่าได้ทําให้ปราศจากเชื้อตามท่ีได้กําหนดไว้ และผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้ว 

 ข้อ ๖ เน่ืองจากข้อจํากัดเชิงสถิติของวิธีทดสอบ การทดสอบความปราศจากเชื้อเป็นเพียงวิธีการที่มีโอกาส
ในการตรวจจับความผิดพลาดสําคัญของระบบประกันความปราศจากเชื้อเท่าน้ัน 

 ข้อ ๗ อนุญาตให้ปล่อยผ่านแบบพาราเมตริกได้ หากมีข้อมูลที่แสดงกระบวนการผลิตอย่างถูกต้องในแต่ละ
รุ่นผลิตที่ให้การรับประกันอย่างเพียงพอในตัวเองว่ากระบวนการผลิตได้ผ่านการออกแบบ และได้ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เพ่ือให้มั่นใจในความปราศจากเชื้อของผลิตภัณฑ์ 

 ข้อ ๘ อนุญาตให้ปล่อยผ่านแบบพาราเมตริกได้เฉพาะกับผลติภัณฑ์ทีท่ําให้ปราศจากเชือ้ในข้ันตอนสุดท้าย
ในภาชนะบรรจุสุดท้ายเท่าน้ัน 



๒ 
 

 ข้อ ๙ วิธีทําให้ปราศจากเชื้อตามข้อกําหนดท่ีระบุในตํารายาที่ใช้ความร้อนชื้น ความร้อนแห้ง และรังสี
ไอออนสามารถนํามาพิจารณาเพื่อการปล่อยผ่านแบบพาราเมตริกได้ 

 ข้อ ๑๐ การปล่อยผ่านแบบพาราเมตริกไม่นํามาใช้กับผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ เน่ืองจากระยะเวลาของผลการทดสอบ
ความปราศจากเชื้อที่น่าพอใจ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การยอมรับ แต่มีบางกรณีที่ผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดจาก     
การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งในมุมมองด้านการประกันความปราศจากเชื้อ รวมทั้งข้อมูลการทดสอบความ
ปราศจากเชื้อที่มีอยู่แล้วของผลิตภัณฑ์อื่น อาจนํามาพิจารณาเชื่อมโยงกันได้ 

 ข้อ ๑๑ ต้องทําการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบการประกันความปราศจากเชื้อโดยให้ความสําคัญกับ
การประเมินการปล่อยผ่านผลิตภัณฑใ์นส่วนที่ไม่ปราศจากเชื้อ 

 ข้อ ๑๒ ผู้ผลิตต้องมีประวัติที่ดีด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา 

 ข้อ ๑๓ เมื่อทําการประเมินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ต้องนําประวัติการพบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ปราศจากเชื้อ และผลการทดสอบความปราศจากเชื้อที่ทําในผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ภายใต้ระบบประกันคุณภาพด้านความปราศจากเชื้อที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันมาพิจารณาด้วย 

 ข้อ ๑๔ ต้องมีวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านการประกันความปราศจากเชื้อที่ผ่านการรับรอง และนักจุลชีววิทยา
ที่ผ่านการรับรอง อยู่ประจําสถานที่ที่ดําเนินการผลิต และทําให้ปราศจากเชื้อ 

 ข้อ ๑๕ การออกแบบและการตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ต้องให้มั่นใจว่าสามารถคงความ
สมบูรณ์ภายใต้สภาวะท่ีเก่ียวข้องทั้งหมด 

 ข้อ ๑๖ ระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงต้องมีการทบทวนการเปล่ียนแปลง โดยบุคลากรประกันความ
ปราศจากเชื้อ 

 ข้อ ๑๗ ต้องมีระบบเพื่อควบคุมการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ก่อนการทําให้ปราศจากเชื้อ 

 ข้อ ๑๘ ต้องไม่ให้มีโอกาสปะปนกันระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ปราศจากเชื้อกับที่ยังไม่ได้ทําให้ปราศจากเชื้อ 
โดยอาจใช้ตัวก้ันทางกายภาพ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 

 ข้อ ๑๙ บันทึกการทําให้ปราศจากเชื้อต้องได้รับการตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อกําหนดโดยระบบท่ีเป็น
อิสระจากกันอย่างน้อยสองระบบ ซึ่งระบบดังกล่าวอาจประกอบด้วยบุคคลสองคน หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่
ตรวจสอบความถูกต้องแล้วกับบุคคลอีกหน่ึงคน 

 ข้อ ๒๐ รายการเพ่ิมเติมต่อไปน้ีต้องนํามายืนยันก่อนการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นผลิต 

๒๐.๑ การตรวจสอบการบํารุงรักษาตามแผน และการตรวจสอบประจําท้ังหมดของเคร่ืองทําให้
ปราศจากเชื้อที่ใช้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

๒๐.๒ การซ่อมแซมและการดัดแปลงท้ังหมดต้องผ่านการอนุมัติโดยวิศวกรด้านประกันความ
ปราศจากเชื้อ และนักจุลชีววิทยา 

๒๐.๓ อุปกรณ์ทั้งหมดผ่านการสอบเทียบตามกําหนด 
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๒๐.๔ เคร่ืองทําให้ปราศจากเชื้อต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องท่ีเป็นปัจจุบันตามกระบวนการ
จัดเรียงผลิตภัณฑ์ 

ข้อ ๒๑ ทันทีที่อนุมัติการปล่อยผ่านแบบพาราเมตริก การตัดสินใจปล่อยผ่านหรือไม่ปล่อยผ่านรุ่นผลิต
ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของข้อกําหนดที่ได้รับการรับรองแล้ว หากผลที่ได้ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดสําหรับการปล่อยผ่าน
แบบพาราเมตริก จะไม่สามารถปล่อยผ่านรุ่นผลิตน้ันได้แม้ว่าผลการทดสอบความปราศจากเชื้อจะผ่านก็ตาม 

 
นิยามศัพท์  

การปล่อยผ่านแบบพาราเมตริก (Parametric Release) หมายความว่า ระบบการปล่อยผ่านที่
รับประกันว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่คาดหวัง บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการผลิต และเป็นไปตาม
ข้อกําหนดเฉพาะของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาว่าด้วยการปล่อยผ่านแบบพาราเมตริก 

ระบบประกันความปราศจากเช้ือ (Sterility Assurance System) หมายความว่า ผลรวมของการจัดการ
ทั้งหมดที่กระทําเพ่ือประกันความปราศจากเชื้อของผลิตภัณฑ์ กรณีผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ปราศจากเชื้อในข้ันสุดท้าย 
จะรวมถึงข้ันตอนต่าง ๆ ดังน้ี 
 (๑) การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 (๒) องค์ความรู้และการควบคุมสภาวะจุลชีววิทยาของวัตถุตั้งต้น และสิ่งช่วยกระบวนการ เช่น ก๊าซและ
สารหล่อลื่น 

 (๓) การควบคุมการปนเป้ือนในกระบวนการผลิตเพ่ือป้องกันเชื้อจุลินทรีย์แทรกเข้ามา และเพ่ิมจํานวน  
ในผลิตภัณฑ์ โดยการทําความสะอาดและการฆ่าเชื้อที่พ้ืนผิวสัมผัสผลิตภัณฑ์ การป้องกันการปนเป้ือนทางอากาศ
โดยการจัดการในห้องสะอาด การจํากัดเวลาในกระบวนการผลิต และขั้นตอนการกรอง 

 (๔) การป้องกันการปะปนกันระหว่างผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อและไม่ปราศจากเชื้อ 

 (๕) การคงความสมบูรณข์องผลติภัณฑ ์

 (๖) กระบวนการทําให้ปราศจากเชื้อ 

 (๗) ความครอบคลุมของระบบคุณภาพท่ีประกอบด้วยระบบประกันความปราศจากเชื้อ เช่น การควบคุม
การเปลี่ยนแปลง การฝึกอบรม วิธีการปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร การตรวจสอบการปล่อยผ่าน  การบํารุงรักษาเชิง
ป้องกันที่วางแผนไว้ การวิเคราะห์รูปแบบความล้มเหลว การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ การตรวจสอบความ
ถูกต้อง การสอบเทียบ และอ่ืน ๆ 



๑ 
 

ภาคผนวก ๑๖ 
ตัวอย่างอ้างอิงและตัวอย่างเก็บกนั 

 
ขอบเขต 
 ข้อ ๑ ข้อกําหนดในภาคผนวกนี้ใช้ปฏิบัติในการเก็บรักษา และการจัดเก็บตัวอย่างอ้างอิงของวัตถุตั้งต้น 
วัสดุการบรรจุ หรือยาสําเร็จรูป และตัวอย่างเก็บกันของยาสําเร็จรูป 

ข้อ ๒ ข้อกําหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ยาวิจัยอยู่ในภาคผนวก ๑๒ การผลิตผลิตภัณฑ์ยาวิจัย ของ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับน้ี   
   
หลักการทั่วไป 
 ข้อ ๓ การเก็บตัวอย่างมีวัตถุประสงค์สองประการ ประการแรก เพ่ือเป็นการจัดเตรียมตัวอย่างสําหรับ 
การวิเคราะห์ และประการที่สอง เพ่ือเป็นการจัดเตรียมตัวอย่างของยาสําเร็จรูปอย่างเต็มรูปแบบ ฉะน้ัน อาจ
แบ่งตัวอย่างยาได้เป็นสองประเภท คือ 

ตัวอย่างอ้างอิง หมายถึง ตัวอย่างของรุ่นวัตถุตั้งต้น วัสดุการบรรจุ หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ซึ่งจัดเก็บไว้
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ตามความต้องการตลอดช่วงอายุการใช้ของรุ่น กรณีท่ีมีความคงสภาพดี ต้องมีการ
จัดเก็บตัวอย่างอ้างองิจากข้ันตอนระหว่างการผลิตที่สาํคัญดว้ย เช่น  กรณีที่ต้องมกีารวิเคราะห์ทดสอบและปล่อยผ่าน 
หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตที่มีการขนส่งออกไปนอกเหนือการควบคุมของผู้ผลิต 

ตัวอย่างเก็บกัน (Retention Sample) หมายถึง ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปแต่ละรุ่นที่บรรจุหีบห่อ
สมบูรณ์แล้ว ซึ่งจัดเก็บไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบ่งชี้ เช่น รูปแบบการจําหน่าย การบรรจุหีบห่อ การติดฉลาก 
เอกสารกํากับยา หมายเลขรุ่น วันสิ้นอายุ ตลอดช่วงอายุการใช้ของรุ่น อาจมีข้อยกเว้นที่ไม่ต้องเก็บตัวอย่างเป็น
สองเท่าของปริมาณที่ใช้ในการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์ เช่น รุ่นผลิตท่ีมีการบรรจุหีบห่อเป็นจํานวนน้อยสําหรับ
ความต้องการของตลาดที่แตกต่างกัน หรือในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาท่ีมีราคาแพง 

 ในหลายกรณี ตัวอย่างอ้างอิงและตัวอย่างเก็บกันสําหรับผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป อาจใช้แทนกันได้ น่ันคือ อยู่
ในรูปผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปท่ีบรรจุหีบห่อสมบูรณ์เหมือนกัน 

 ข้อ ๔ ผู้ผลติ ผู้นําเข้า หรือผู้ปล่อยผ่านรุ่นผลติต้องจัดเก็บตัวอย่างอ้างอิง ตัวอย่างเก็บกันแต่ละรุ่นผลิตของ
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป สําหรับผู้ผลิตต้องเก็บตัวอย่างอ้างอิงจากรุ่นของวัตถุตั้งต้น (ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการตาม
ข้อ ๘)  และ/หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต สถานที่บรรจุหีบห่อแต่ละแห่งต้องเก็บตัวอย่างอ้างอิงของวัสดุการบรรจุ
ปฐมภูมิ และวัสดุการบรรจุที่พิมพ์ข้อความแล้วของทุกรุ่น ท้ังน้ี ไม่ต้องจัดเก็บ หากวัสดุการบรรจุที่พิมพ์ข้อความแล้ว
เป็นส่วนหน่ึงของตัวอย่างอ้างอิง และ/หรือตัวอย่างเก็บกันของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

 ข้อ ๕ ตัวอย่างอ้างอิง ตัวอย่างเก็บกันของรุ่นผลิตของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป หรือวัตถุตั้งต้น สามารถใช้ประเมิน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น  ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพยา ข้อสงสัยเก่ียวกับความถูกต้องตรงตามทะเบียนตํารับยา การ
ติดฉลาก การบรรจุหีบห่อ หรือรายงานการเฝ้าระวังทางเภสัชกรรม (Pharmacovigilance report) 



๒ 
 

 ข้อ ๖ บันทึกที่ใช้ในการตรวจสอบกลับของตัวอย่าง ต้องเก็บรักษาและนํามาแสดงเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทบทวนได้ 
 
ระยะเวลาการจัดเก็บ 
 ข้อ ๗ ตัวอย่างอ้างอิงและตัวอย่างเก็บกันแต่ละรุ่นของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ต้องจัดเก็บไว้อย่างน้อย ๑ ปี  
หลังวันสิ้นอายุ ตัวอย่างอ้างอิงท่ีเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปต้องบรรจุในวัสดุการบรรจุปฐมภูมิ หรือบรรจุในวัสดุชนิดเดียว 
กับภาชนะบรรจุปฐมภูมิของผลิตภัณฑ์ที่วางจําหน่าย 

 ข้อ ๘ ตัวอย่างของวัตถุตั้งต้น (ไม่รวมถึง ตัวทําละลาย ก๊าซ และนํ้าที่เป็นวัตถุตั้งต้น) ถ้ามีความคงสภาพดี 
ต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อย ๒ ปี หลังจากปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ถ้าผลความคงสภาพตามที่ระบุใน
ข้อกําหนดส้ันกว่า ระยะเวลาการเก็บอาจจะสั้นกว่าสองปี วัสดุการบรรจุต้องจัดเก็บตลอดอายุการใช้ของผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูป 

 
จํานวนตัวอย่างอ้างอิงและตัวอย่างเก็บกัน 
 ข้อ ๙ ตัวอย่างอ้างอิงต้องมีจํานวนเพียงพอที่จะทําการตรวจสอบครบถ้วนตามทะเบียนตํารับยาได้ อย่างน้อย
สองครั้ง  หากจําเป็นต้องตรวจวิเคราะห์ ต้องใช้ตัวอย่างจากภาชนะบรรจุที่ยังไม่ได้เปิด หากไม่เป็นไปตามกรณี
ดังกล่าวข้างต้น ต้องมีเหตุอันควรและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 ข้อ ๑๐ พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้อนุญาตอาจกําหนดจํานวนตัวอย่างอ้างอิง และตัวอย่างเก็บกันตามจํานวนที่
เห็นสมควร  

 ข้อ ๑๑ ตัวอย่างอ้างอิงต้องเป็นตัวแทนของรุ่นของวัตถุตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต หรือผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูปที่ถูกสุ่มออกมา อาจมีการเก็บตัวอย่างอื่น ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือตรวจติดตามข้ันตอนสําคัญของกระบวนการ 
เช่น  ตอนเร่ิมต้นหรือตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิต หากรุ่นผลิตมีการดําเนินการบรรจุด้วยวิธีที่แตกต่างกัน
อย่างชัดเจน เช่น  มีการบรรจุในแผงบลิสเตอร์ หรือบรรจุในขวด หรือบรรจุในขวดแก้วและขวดพลาสติก หรือ
บรรจุในต่างสายการบรรจุกัน ตัวอย่างเก็บกันต้องเก็บอย่างน้อยที่สุดหน่ึงตัวอย่างจากแต่ละวิธีของการบรรจุ  หาก
ไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวข้างต้น ต้องมีเหตุอันควร และได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 ข้อ ๑๒ ต้องมั่นใจว่ามีหรือพร้อมที่จะหาสารเคมีและเครื่องมือท่ีจําเป็นในการวิเคราะห์ได้ เพ่ือทดสอบทุก
หัวข้อตามท่ีกําหนดไว้ในทะเบียนตํารับยาได้จนถึง ๑ ปี หลังวันสิ้นอายุของการผลิตรุ่นสุดท้าย 
 
สภาวะการจัดเก็บ 
 ข้อ ๑๓ สภาวะการจัดเก็บต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในทะเบียนตํารับยา เช่น เก็บรักษาในตู้เย็น และ
หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะการจัดเก็บต้องได้รับอนุมัติจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาต 
 
 
 



๓ 
 

ข้อตกลงท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ข้อ ๑๔ ในกรณีที่เจ้าของทะเบียนตํารับยาไม่ใช่นิติบุคคลเดียวกันกับสถานท่ีที่รับผิดชอบปล่อยผ่าน
ผลิตภัณฑ์ ความรับผิดชอบสําหรับการสุ่มและจัดเก็บตัวอย่างอ้างอิงและตัวอย่างเก็บกัน ต้องระบุเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้ในข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตามท่ีระบุไว้ในหมวด ๗ การจ้างการผลิตและการวิเคราะห์ ของ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ส่วนที่ ๑ และให้นํามาใช้กับกิจกรรมการผลิตหรือการปล่อยผ่านซึ่งดําเนินการ
ที่สถานที่อื่นที่ไม่ใช่สถานที่ที่รับผิดชอบทั้งหมดสําหรับรุ่นผลิตน้ัน และข้อตกลงระหว่างสถานที่ต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ
สุ่มตัวอย่างหรือจัดเก็บตัวอย่างอ้างอิง/ตัวอย่างเก็บกัน ต้องระบุไว้ในข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร   

 ข้อ ๑๕ ผู้ที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นผู้ที่รับรองรุ่นผลิตเพ่ือการจําหน่ายต้องให้ความมั่นใจว่า ตัวอย่างอ้างอิง
และตัวอย่างเก็บกันที่เก่ียวข้องทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ในเวลาที่เหมาะสม ในกรณีจําเป็น การจัดให้มีการเข้าถึง
ดังกล่าวต้องกําหนดไว้ในข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร  

 ข้อ ๑๖ ในกรณีที่การผลิตผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งแห่ง การจัดให้มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
คือ หัวใจสําคัญของการควบคุมการสุ่มและสถานที่เก็บตวัอย่างอ้างอิงและตัวอย่างเก็บกัน 
 
ตัวอย่างอ้างอิง - ประเด็นทั่วไป 
 ข้อ ๑๗ ตัวอย่างอ้างอิงใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และต้องจัดให้มีใช้ได้อย่างสะดวกสําหรับ
ห้องปฏิบัติการท่ีมีวิธีการวิเคราะห์ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
 
ตัวอย่างเก็บกัน - ประเด็นทั่วไป 
 ข้อ ๑๘ ตัวอย่างเก็บกันต้องเป็นตัวแทนของรุ่นผลิตของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่จําหน่าย และอาจต้องใช้   
ในการตรวจสอบเพ่ือยืนยันคุณสมบัติที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค เช่น  คุณสมบัติทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารกํากับยาว่า 
มีความถูกต้องตามทะเบียนตํารับยา ต้องเก็บรักษาตัวอย่างเก็บกันไว้ที่สถานที่ที่เก็บรักษารุ่นผลิตผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูปที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้การรับรอง 
 ข้อ ๑๙ ตัวอย่างเก็บกันต้องเก็บไว้ในสถานท่ีผลิต และพร้อมให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาตรวจสอบ 

 ข้อ ๒๐ ในกรณีที่มีแหล่งผลิตมากกว่าหน่ึงแห่งเข้ามาเก่ียวข้องกับการผลิต การนําเข้า/การบรรจุ/      
การทดสอบ/การปล่อยผ่านรุ่นผลิต ความรับผิดชอบในการสุ่มและเก็บรักษาตัวอย่างเก็บกันต้องกําหนดไว้ใน
ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 
ตัวอย่างอ้างอิงและตัวอย่างเก็บกันในกรณีที่ผู้ผลิตปิดกิจการ  
 ข้อ ๒๑ ในกรณีท่ีผู้รับอนุญาตผลิตยาปิดกิจการ หรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผลิตยา หากยังมีผลิตภัณฑ์ยา
ที่ยังไม่สิ้นอายุอยู่ในตลาด ผู้ผลิตต้องจัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับการย้ายตัวอย่างอ้างอิง ตัวอย่างเก็บกัน และ



๔ 
 

เอกสารที่เก่ียวข้องไปยังสถานท่ีจัดเก็บที่ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ผู้ผลิตยาต้อง
จัดให้มีการเก็บรักษาตัวอย่างที่น่าพอใจ และสามารถเข้าถึงตัวอย่างเพ่ือนํามาวิเคราะห์ได้  

 ข้อ ๒๒ หากผู้ผลิตไม่อยู่ในฐานะท่ีสามารถจัดการตามที่จําเป็นได้ อาจมอบหมายให้ผู้ผลิตรายอื่นทําแทน 
เจ้าของทะเบียนตํารับยามีหน้าที่ในการมอบหมายดังกล่าว และจัดให้มีข้อมูลที่จําเป็นทั้งหมดแก่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับความเหมาะสมของข้อเสนอการจัดการสําหรับการ
เก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิงและตัวอย่างเก็บกัน เจ้าของทะเบียนตํารับยาต้องปรึกษากับสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่วางจําหน่ายอยู่ยังไม่สิ้นอายุ 


