
คู่มือแนวปฏิบัติในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลรายงาน



คู่มือแนวปฏิบัติในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลรายงาน



การตรวจ อบความพร้อมด้านโครง ร้างระบบงาน 
และระบบข้อมูลรองรับการรายงาน (System Assessment)

•	 ลักเกณฑ์ในการประเมินค ามพร้อมด้านโครง ร้างระบบงาน
และระบบข้อมูลรองรับการรายงาน

•	ปัญ าที่พบจากการประเมินค ามพร้อมด้านโครง ร้าง 
ระบบงานและระบบข้อมูลรองรับการรายงาน

•	ค�าแนะน�าเพือ่เพิม่ค ามพร้อมด้านโครง ร้างระบบงาน 
และระบบข้อมลูรองรบัการรายงาน

ที่มาและความ �าคัญ
P. 4

2

1

ารบัญ

P. 5

•	การตร จ อบค ามถูกต้องของข้อมูลภายในองค์กร 
ในเรื่องการไ ลของข้อมูล	(Data	Flow)



การตรวจ อบความถูกต้องของข้อมูลภายในองค์กร 
โดยใช้เทคนิค Spot – Checks

•	การตร จ อบปริมาณคงเ ลือของ ัตถุดิบในคลัง ัตถุดิบ

•	การตร จ อบจ�าน นคงเ ลือของยา �าเร็จรูป
ในคลังยา �าเร็จรูป

•	ปัญ าที่พบจากการตร จ อบค ามถูกต้องของข้อมูล	
โดยใช้เทคนิค	Spot	–	Checks

•	ค�าแนะน�าในการตร จ อบค ามถูกต้องของข้อมูล
ภายในองค์กร	โดยใช้เทคนิค	Spot	–	Checks	

4

การตรวจ อบความถูกต้องของข้อมูลภายในองค์กร 
โดยใช้เทคนิค Cross – Checks

•	การเปรียบเทียบข้อมูลการผลิตยาที่ นใจตลอดทั้งปี

•	การเปรียบเทียบข้อมูลการขายยาที่ นใจ	
ซึ่งผลิตในปีที่ก�า นดตลอดทั้งปี

•	ตั อย่างผลการตร จ อบค ามถูกต้องของข้อมูล
ภายในองค์กรโดยใช้เทคนิค	Cross	–	Checks

•	ปัญ าที่พบจากการตร จ อบค ามถูกต้องของ
ข้อมูล	โดยใช้เทคนิค	Cross	–	Checks

•	ค�าแนะน�าในการตร จ อบค ามถูกต้องของข้อมูล
ภายในองค์กร	โดยใช้เทคนิค	Cross	–	Checks

P. 14

3

P. 19



1
ืบเนื่องจากแผนยุทธ า ตร์การจัดการการดื้อยาต้าน

จลุชพีประเท ไทย	พ. .	2560	–	2564	มกีารก�า นด ิ ยัทั น์	
คือ	การป่ ย	การตาย	และผลกระทบทางเ ร ฐกิจที่เกิดจาก
เชื้อดื้อยาลดลง	และก�า นดเป้า มาย	ตั ชี้ ัดที่ต้องการบรรลุ
ภายในปี	 พ. .	 2564	 ไ ้อย่างชัดเจน	 โดยเฉพาะ	 การใช้ยา 
ต้านจุลชีพ �า รับมนุ ย์และ ัต ์ลดลงร้อยละ	 20	 และ	 30	 
ตามล�าดับ	 โดยมียุทธ า ตร์ที่	 2	 การค บคุมการกระจายยา
ต้านจุลชีพในภาพร มของประเท 	 โดยการจัดประเภทยา 
ต้านจุลชีพและจ�ากัดช่องทางการจ�า น่ายใ ้เ มาะ ม	 เป็น
กล ิธีและมาตรการ ลัก

คู่มือแนวปฏิบัติในการตรวจ อบความถูกต้องของข้อมูลรายงาน

อย่างไรก็ดี	การชี้ ัดค าม �าเร็จตามเป้า มายจะต้องมีกระบ นการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล
ถานการณ์การใช้ยาต้านจลุชพีของประเท ไทยทีม่คี ามเทีย่งตรง	แม่นย�า	และ ามารถเกบ็ข้อมลูได้

อย่างต่อเนื่อง	 ที่ผ่านมาเครือข่ายคณะ ิจัยและพัฒนาระบบติดตามการบริโภคยาต้านจุลชีพของ
ประเท ไทย	 ซึ่งประกอบไปด้ ย น่ ยราชการ	 น่ ยงาน ิชาการ	 และ ถาบันการ ึก าทั้งองค์กร
ภายในประเท 	และองค์กรระ ่างประเท 	15	องค์กร	อาทิ	กระทร ง าธารณ ุข	 โดย �านักงาน
คณะกรรมการอา ารและยา	กระทร งเก ตรและ กรณ์	โดยกรมป ุ ตั 	์ �านกังานพฒันานโยบาย
ขุภาพระ า่งประเท 	องค์การอนามยัโลก	เป็นต้น	ได้ร่ มกนัพัฒนาระบบการเกบ็ข้อมลู ถานการณ์

การใช้ยาต้านจุลชีพของประเท ไทย	 กลไก	 การตร จ อบค ามถูกต้องของข้อมูล	 และ ิธีค�าน ณ	 
โดยน�าข้อมูลจากรายงานการผลิต	 น�าเข้าประจ�าปี	 ซึ่งผู้ประกอบการต้องรายงานตามกฎ มาย 
่าด้ ยยาก�า นด	 ร มทั้งได้จัดท�ารายงานการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุ ย์และ ัต ์ในประเท ไทย	

พ. .	2560	แล้ เ ร็จ	ขณะนี้อยู่ระ ่างท�ารายงาน	พ. .	2561	
เพือ่ใ ร้ายงานการบรโิภคยาต้านจลุชพีข้างต้นมคี ามแม่นย�า	เทีย่งตรง	 �านกังานคณะกรรมการ

อา ารและยา	 ในฐานะ น่ ยงานที่จัดเก็บข้อมูลรายงานการผลิต	น�าเข้ายาแผนปัจจุบันประจ�าทุกป	ี
จึงได้พัฒนาเทคนิคและแน ทางในการตร จ อบค ามถูกต้องของข้อมูลการรายงานการผลิต	น�าเข้า	
ประจ�าปี	และจัดท�าคู่มือแน ปฏิบัติ �า รับเจ้า น้าที่และผู้ประกอบการฯ	ขึ้น

ในการนี้	 �านักยา	 โดยกลุ่มก�ากับดูแล ลังออก ู่ตลาดจึงเ ็นค รจัดท�าคู่มือแน ปฏิบัติในการ
ตร จ อบค ามถูกต้องของข้อมูลรายงานตามกฎ มายยาขึ้น	 ใ ้กับผู้ประกอบการ ถานที่ผลิตยา 
แผนปัจจุบัน	 เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการตร จ อบค ามถูกต้องของข้อมูลการรายงานตามกฎ มายยา 
ที่ถูกต้องแม่นย�าต่อไป	

ที่มาและความ �าคัญ
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ลักเกณฑ์ในการประเมินความพร้อมด้านโครง ร้างระบบงานและระบบข้อมูลรองรับการรายงาน

รายละเอียดการประเมิน

I – โครง ร้างและกระบวนการท�างาน

เอก าร
นับ นุน

ไม่มีเอก าร 
/ ด้วยวาจา

(0)

มี
แต่ไม่
มบูรณ์
(1)

มบูรณ์ / 
ครบถ้วน

(2)

คะแนน

มเีอก ารทีแ่ ดงถงึโครง ร้าง	และ	Job	Description	
ในการจัดการข้อมูลและการจัดท�ารายงาน
1.1	 โครง ร้าง
1.2	 Job	Description

มีการก�า นดผู้รับผิดชอบ ลักในการจัดการข้อมูล
และการจัดท�ารายงานไ ้อย่างชัดเจน

มีแผนการฝึกอบรมเกี่ย ข้องกับการลงข้อมูล	/	 
การจัดการข้อมูล	/	การจัดท�ารายงานต่าง	ๆ	 
ใ ้กับผู้มี น้าที่รับผิดชอบ

2
โดย	 ภก. มบัติ	 ิรัญ ุภโชติ	/	ภก.ไพโรจน์	โอ ถาภิรัตน์	
	 �านักงานคณะกรรมการอา ารและยา

1

2

3

การตรวจ อบความพร้อมด้านโครง ร้างระบบงาน
และระบบข้อมูลรองรับการรายงาน

การตร จ อบค ามพร้อมด้านโครง ร้างระบบงานและระบบข้อมูลรองรับการรายงาน	 
มี ัตถุประ งค์เพื่อ ิเคราะ ์ค ามพร้อมเชิงโครง ร้าง	 รือระบบของผู้ผลิตยาเกี่ย กับการจัดท�า
รายงานประจ�าปีเพื่อจัด ่งใ ้ �านักงานคณะกรรมการอา ารและยา	ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของ 
ปีถัดไป ตามที่กฎ มายก�า นด	

เครือ่งมอืในการตร จ อบค ามพร้อมเชงิโครง ร้างฯ	ดงักล่า ปรบัปรงุจากเอก าร	Data	Quality	 
Audit	 Tool	 Guidelines	 for	 Implementation	 ได้มีการปรับปรุงเนื้อ าค�าถามบางประการเพื่อ
ค ามเ มาะ มกับการตร จ อบข้อมูลของ �านักงานคณะกรรมการอา ารและยา	โดยใช้ ลักเกณฑ์
ในการประเมินค ามพร้อมด้านโครง ร้างระบบงานและระบบข้อมูลรองรับการรายงาน	 (System	
Assessment	Protocol)	มีรายละเอียดดังนี้
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รายละเอียดการประเมิน เอก าร
นับ นุน

ไม่มีเอก าร 
/ ด้วยวาจา

(0)

มี
แต่ไม่
มบูรณ์
(1)

มบูรณ์ / 
ครบถ้วน

(2)

คะแนน

มีเอก าร ลักฐานที่แ ดง ่าผู้เกี่ย ข้องได้รับการฝึก
อบรม รือได้รับการถ่ายทอดค ามรู้
1.1	 เอก ารที่เป็น ลักฐานการฝึกอบรม	/	ถ่ายทอด

ค ามรู้
1.2	 เอก ารอธิบาย ิธีการลงข้อมูล/จัดท�ารายงาน 

เป็นลายลัก ณ์อัก ร	(SOP	 รือ	Material	ที่ใช้
ประกอบการอบรม)

มีกระบ นการร บร มข้อมูลและ ่งใ ้เภ ัชกร 
ผู้มี น้าที่ปฏิบัติการตร จ อบซ�้า

มีการตร จ อบค ามถูกต ้องของข้อมูลตั เลข 
ในขั้นตอนต่อไปนี้ด้ ย รือไม	่อย่างไร
•	ขั้นตอนการชั่ง ัตถุดิบ	( �า รับน�าไปผลิตยา)
•	ขั้นตอนการ ิเคราะ ์ ัตถุดิบ
•	ขั้นตอนการผลิต	
•	ขั้นตอนพิมพ์ฉลาก
•	ขั้นตอนปล่อยผ่านยา �าเร็จรูป
•	ข้ันตอนการจัดท�ารายงานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ย ข้องกับ
กระบ นการผลิตและการค บคุมคุณภาพ	 เช่น	
BPR,	COA

4

5

มกีารตร จ อบข้อมลูของแต่ละฝ่ายก่อน ง่ต่อข้อมลู
ไปยงัฝ่ายอืน่	ๆ 	ต่อไป	(เน้นการ ง่ข้อมลูจากฝ่ายต่าง	ๆ 	
ไปยังผู้ที่จัดท�ารายงาน)

7

มีผู้ที่รับผิดชอบปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์8

6

6



รายละเอียดการประเมิน เอก าร
นับ นุน

ไม่มีเอก าร 
/ ด้วยวาจา

(0)

มี
แต่ไม่
มบูรณ์
(1)

มบูรณ์ / 
ครบถ้วน

(2)

คะแนน

II – การจัดท�ารายงาน

III – กระบวนการจัดการข้อมูล

มีแ ล่งข้อมูลที่ใช้ �า รับการจัดท�าบัญชี	 /	 รายงาน	 
มี ถานที่จัดเก็บ	 และมีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ย ข้อง

มกีารก�า นด ธิปีฏบิตัเิกีย่ กบัการค�าน ณเพ่ือจดัท�า
รายงานและบัญชีต่าง	ๆ	ไ ้เป็นลายลัก ณ์อัก ร

การรายงานการผลิตยาประจ�าปี	 มีการเก็บประ ัติ	 
ในกรณี ่งรายงานล่าช้าก ่าที่ก�า นด	/	ข้อมูลในการ
รายงาน รือบัญชีนั้นผิดพลาดด้ ย าเ ตุใด	 และ 
มีการระบุค ามถี	่/	ครั้ง	/	ปี	 รือไม	่อย่างไร	

มีแบบบันทึกข้อมูลมาตรฐาน	 เช่น	 Excel,	 ระบบ
เฉพาะที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล

9

13

14

10

มีแบบฟอร์ม �า รับการจัดท�าบัญชี	/	รายงาน	และมี
ข้อมลูเพยีงพอใ ต้ร จ อบได้	(เน้นแบบฟอร์มตามที่
กฎ มายก�า นด)

มีการเชื่อมโยงข้อมูลการกระจาย ินค้ากับผู้กระจาย
ินค้า	(Distributor)	ของผู้รับอนุญาตผลิต

11

12

7



ผู้รับผิดชอบตร จ อบรายงาน	 /	 บัญชีท�าอย่างไร	 
เมื่อพบข ้อผิดพลาด	 มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 
มีแน ทางการป้องกันการเกิดซ�้า	 และมีเอก ารระบุ
ิธีตร จ อบเป็นลายลัก ณ์อัก ร รือไม	่อย่างไร

มกีารระบกุารใช้ระบบคอมพิ เตอร์ในการจดัท�าบญัชี	
/	รายงาน	 รือบันทึกข้อมูลต่าง	ๆ	ไ ้เป็นลายลัก ณ์
อัก ร รือไม่

ากมีการใช้ระบบคอมพิ เตอร์ในการจัดท�าบัญชี	 /	
รายงาน	 รือบันทึกข้อมูลต่าง	 ๆ	 มีการปฏิบัติดังนี ้
รือไม่	อย่างไร

•	การ �ารองข้อมูล	/	Recovery
•	ระบบการจ�ากัด	/	การเข้าถึงข้อมูล
•	ระบบค ามปลอดภัย

16

18

17

รายละเอียดการประเมิน เอก าร
นับ นุน

ไม่มีเอก าร 
/ ด้วยวาจา

(0)

มี
แต่ไม่
มบูรณ์
(1)

มบูรณ์ / 
ครบถ้วน

(2)

คะแนน

รายงานที่บอก ่าเกิดข้อผิดพลาดของข้อมูลการ
รายงาน	 /	 บัญชี	 (ถ้ามี)	 ทางผู้ผลิตยามีการจัดการ 
แก้ปัญ าอย่างไร

15
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เพื่อตรวจ อบข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. โครง ร้างและกระบวนการท�างาน
ค�าถาม	 8	 ข้อ	 โดยใน ่ นนี้จะเป็นการตร จ อบข้อมูลของผู้ผลิตยาเกี่ย กับการจัด

โครง ร้างขององค์กร	เพื่อก�า นด น้าที่ของ น่ ยงานและการก�า นด น้าที่ค ามรับผิดชอบ
ของบุคลากรเกี่ย กับการจัดท�ารายงานที่ชัดเจน	 การจัดท�าแผนการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท�ารายงาน

2. การจัดท�ารายงาน
ค�าถาม	4	ข้อ	โดยใน ่ นนี้จะเป็นการตร จ อบข้อมูลของผู้ผลิตยาเกี่ย กับข้อมูลที่ใช้ใน

การจดัท�ารายงาน	แบบทีใ่ช้ �า รบัการจดัท�ารายงาน	ร มถงึการตร จ อบการเชือ่มโยงข้อมลู
การกระจาย ินค้า	 (กรณีที่ผู้ผลิตยามีการจัดจ�า น่ายโดยผ่านผู้แทนจ�า น่าย	 (Distributor)	 
อีกต่อ นึ่ง)

3. กระบวนการจัดการข้อมูล
ค�าถาม	 6	 ข้อ	 โดยใน ่ นนี้จะเป็นการตร จ อบข้อมูลของผู้ผลิตยาเก่ีย กับการจัดการ

ข้อมลูในด้านต่าง	ๆ 	เช่น	การก�า นด ธิปีฏบิตัเิก่ีย กบัการจดัท�ารายงานไ เ้ป็นลายลกั ณ์อกั ร	
(SOP	เกีย่ กับการจดัท�ารายงาน)	การจดัเกบ็ประ ติัการรายงานการผลติยาประจ�าปี	การจดัการ
แก้ไขและบนัทกึประ ตัเิกีย่ กบัการจดั ง่รายงานทีล่่าช้าเกนิก า่ทีก่ฎ มายก�า นด	การแก้ไข
ข้อผิดพลาดของข้อมูลที่รายงานการป้องกันปัญ าไม่ใ ้เกิดขึ้นซ�้า	 ร มถึงเอก ารด�าเนินการ 
ดงักล่า ทีเ่ป็นลายลกั ณ์อกั ร	การใช้ระบบคอมพิ เตอร์มาช่ ยในการจดัท�ารายงานมกีารระบุ
ไ ้ รือไม่

ทั้งนี้ในแบบการตร จประเมินดังกล่า มี ลักเกณฑ์การใ ้คะแนนเพื่อร บร ม ิเคราะ ์
ต่อไป	ดังนี้

2 คะแนน
�า รบั ั ข้อค�าถามทีม่ี

การด�าเนินการ มบูรณ	์
/	 ครบถ้ น	 มีเอก าร
นับ นุนแ ดง

1 คะแนน
�า รบั ั ข้อค�าถามทีม่ี

การด�าเนินการ	 แต่ไม่
มบูรณ์

0 คะแนน
�า รับ ั ข้อค�าถามที่

ไม่มกีารด�าเนนิการ รอื
ไม่มเีอก ารแ ดงยนืยนั
รือแจ้งด้ ย าจา

องค์ประกอบของแบบค�าถาม

แบ่งเป็น18 3ข้อ ่วน18 3

9



1. ผู้ผลิตยา ่ นใ ญ่ยังไม่มีการจัดท�าเอก ารที่แ ดงโครง ร้างองค์กร	(Organization	Chart)	
ที่แ ดงค ามรับผิดชอบของ น่ ยงานที่รับผิดชอบในการจัดท�ารายงานร มทั้งยังไม่มีการ
ก�า นด น้าทีค่ ามรบัผดิชอบของบคุคล	(Job	Description	(JD))	ถงึ น้าทีค่ ามรบัผดิชอบ
ของบุคลากรในการจัดท�ารายงานประจ�าปีดังกล่า ไ ้เป็นลายลัก ณ์อัก ร

2. การจัดท�ารายงานประจ�าปี �า รับ ่ง �านักงานคณะกรรมการอา ารและยา	 ของผู้ผลิตยา
่ นใ ญ่มีการจัดท�ารายงานตามรูปแบบที่ �านักงานคณะกรรมการอา ารและยาก�า นด 

รูปแบบเอาไ ้	 แต่ผู้ผลิตยา ่ นใ ญ่ยังไม่ได้เขียน ิธีการปฏิบัติในการจัดท�ารายงานดังกล่า
เป็นเอก ารที่เป็น ิธีปฏิบัติ	(SOP)	แต่อย่างใด

3. ผูผ้ลติยา ลายแ ง่มกีารใช้คอมพิ เตอร์และโปรแกรมช่ ยในการดงึข้อมลูจากระบบฐานข้อมลู
ของผูผ้ลติยาเพ่ือการจดัท�ารายงาน	แต่ยงัไม่มกีารก�า นดถงึ ธิกีารดงักล่า ไ เ้ป็นลายลกั ณ์
อัก รแต่อย่างใด

4. ผู้ผลติยาบางแ ง่พบ า่เคยรายงานข้อมลูใ ้ �านกังานคณะกรรมการอา ารและยาผดิพลาด	
ซึ่ง ่ นใ ญ่ที่พบจะเป็นการลงข้อมูลตั เลขผิดพลาดร มถึง น่ ยนับของรายการยาที ่
ผิดพลาดไป

ปัญ าที่พบจากการประเมินความพร้อมด้านโครง ร้างระบบงานและระบบข้อมูลรองรับการรายงาน
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การจัดท�าแผนผังการไ ลของข้อมูล	 (Data	 Flow)	 จะช่ ยใ ้มองเ ็นภาพร มของกระบ นการ
ผลิตและขายยาที่ผลิต	 ในแง่การไ ลของข้อมูลเชิงปริมาณ ัตถุดิบที่ใช้และปริมาณยา �าเร็จรูปที่
ผลิตได้	 โดยมีค�าอธิบายการ ่งต่อข้อมูลปริมาณ ัตถุดิบตั้งแต่เริ่มต้นกระบ นการผลิตจนถึงผลิต
เ ร็จ ิ้นเป็นยา �าเร็จรูป	 ซึ่งจะช่ ยใ ้ฝ่ายบริ ารและพนักงานที่เก่ีย ข้องมองเ ็นภาพร มและ
ตระ นกัถงึค าม �าคญัของการ ง่ต่อข้อมูลและการลงข้อมลู	ร มถงึการดงึข้อมลูเพือ่จดัท�ารายงาน
และบัญชีต่าง	 ๆ	 ตามที่กฎ มายก�า นด	 ดังตั อย่างการจัดท�าแผนผังการไ ลของข้อมูล	 (Data	
Flow)	ต่อไปนี้

การตรวจ อบความถูกต้องของข้อมูลภายในองค์กรในเรื่องการไ ลของข้อมูล (Data Flow)

1. ผูผ้ลติยาค รใ ค้ าม �าคญักบัการจดัท�ารายงานประจ�าปีทีม่ข้ีอมลูถกูต้องโดยก�า นด น้าที่
ของ น่ ยงานที่รับผิดชอบไ ้ในเอก ารที่แ ดงโครง ร้างองค์กร	 (Organization	 Chart)	 
ร มถึงการก�า นด น้าที่ค ามรับผิดชอบของบุคคล	 (Job	 Description	 (JD))	 ถึง น้าที ่
ในการจัดท�ารายงานประจ�าปีดังกล่า ไ ้เป็นลายลัก ณ์อัก ร

2. ในการลงข้อมูลตั เลข รือ น่ ยนับรายการยาที่ต้องน�าเข้าระบบการรายงานของ �านักงาน
คณะกรรมการอา ารและยา	ค รมบีคุลากรอย่างน้อย	2	คนช่ ยกนัตร จ อบตั เลขรายงาน
ดังกล่า เพื่อลดโอกา ในการลงข้อมูลที่ผิดพลาด

3. ค รเพิ่ม ั ข้อเกี่ย กับการตร จ อบการจัดท�ารายงานประจ�าปี	 ไ ้ในแผนการตร จ อบ
ตนเองประจ�าปี	(Internal	Audit)	เพือ่เป็นการ ุม่ตร จ อบระบบการจัดท�ารายงานประจ�าปี 
า่มข้ีอผดิพลาดในการจดัท�ารายงานประการใด รอืไม่	เพือ่จะได้เป็นข้อมลู าทางแก้ไขปัญ า

และก�า นดแน ทางป้องกันปัญ าที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดท�ารายงานได้ต่อไป

ค�าแนะน�าเพื่อเพิ่มความพร้อมด้านโครง ร้างระบบงานและระบบข้อมูลรองรับการรายงาน
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ตัวอย่างการจัดท�าแผนผังการไหลของข้อมูล      (DATA FLOW)

แก้ไข / ท�ำลำยผลิตภัณฑ์

ส่งวัตถุดิบคืน/ท�ำลำย

แผนกวางแผนการผลิต

 สุ่มตัวอย่ำงและวิเครำะวัตถุดิบ

 เบิกและชั่งวัตถุดิบ

รับวัตถุดิบ และด�ำเนินกำรผลิต

 รับยำส�ำเร็จรูปเพื่อกักกัน

แผนกควบคุมคุณภาพ

แผนกควบคุมคุณภาพ

แผนกจัดซื้อ

แผนกคลังสินค้า

แผนกคลังสินค้า

แผนกคลังสินค้า

แผนกคลังสินค้า

แผนกผลิต

ตรวจสอบ
ก่อนรับวัตถุดิบเขำ้คลัง

สุ่มตัวอย่ำง วิเครำะห์ผลิตภัณฑ์
เพื่อปล่อยผ่ำน

จัดส่งยำที่ปล่อยผ่ำนแล้ว
ไปยังผู้สั่งซื้อ

จัดหำและจัดซื้อวัตถุดิบ

วิเครำะห์และวำงแผนกำรผลิต

ข้อมูลส�ำหรับจัดท�ำบัญชี
กำรผลิตและขำยยำ 

ที่ผลิตตำมแบบ ผ.ย.5 และ 
รำยงำนกำรผลิตยำประจ�ำป ี

ตำมแบบ ผ.ย.6 (ก)
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แผนผังการไ ลของข้อมูล      (DATA FLOW)

ฝ่าย างแผนการผลิตประเมินค ามต้องการ ัตถุดิบจากปริมาณการ ั่งซื้อยาของลูกค้า	 และออก	 Purchasing	 request	 
ไปที่แผนกจัดซื้อ	จากนั้นแผนกจัดซื้อจะด�าเนินการจัดซื้อกับ	Supplier	ใน	Approve	Vender	list	ซึ่งผ่านการประเมินโดย
แผนกจัดซื้อ	QC	และ	QA

แผนกคลัง ินค้า	 ตร จ อบ ัตถุดิบ	 และลงข้อมูลใน	 stock	 card	 
จากนั้นจึง ่งข้อมูลใ ้แผนกค บคุมคุณภาพเพื่อ างแผน ุ่มตั อย่าง

ลงัการ เิคราะ ท์างแผนกค บคมุคณุภาพจะเปล่ียน ถานะ ตัถดุบิ
จาก	Quarantine	เป็น	Passed

ฝ่าย างแผนการผลติจะเป็นผูอ้อกค�า ัง่เริม่การผลติโดยจะออกใบเบกิ
ัตถุดิบตามที่ก�า นดไ ้แล้ ใน ูตรแม่บท	แผนกคลัง ินค้าจะท�าการ

ชัง่ ติถดุบิตามใบเบกิ ตัถดุบิ	ทัง้นีก้ารเบิก ตัถดุบิมกีารท น อบโดย
ั น้าแผนกคลัง ินค้าและลงข้อมูลใน	stock	card

แผนกผลิตด�าเนินการผลิตโดยใช้	 BPR	 เป็นเอก ารค บคุมการไ ล
ของข้อมูล	 ระ ่างการผลิตแผนกผลิตจะลงข้อมูล	 yield	 แต่ละ 
ขั้นตอนใน	BPR	ร มถึง	Actual	yield	ของยา �าเร็จรูป	โดย	yield	 
ดังกล่า มีการก�า นดค่าที่ยอมรับได้ในการ ูญ ายระ ่างผลิต	 
(Loss	on	production)	 ากเกินก ่าค่าที่ยอมรับได้แผนกผลิตต้อง
รายการเบี่ยงเบน	 (Deviation	 report)	 และมีการ ืบ น า าเ ต	ุ
ระบบจะแจ้งใ ้แผนก	QC	ท�าการ ุ่มตั อย่าง

จัดเก็บยา �าเร็จรูปเพื่อรอการปล่อยผ่าน	ลงข้อมูลใน	stock	card

แผนกค บคุมคุณภาพ ุ ่มตั อย่างและตร จ ิเคราะ ์คุณภาพ
ผลติภณัฑ์เพือ่ออกใบ	CoA	จากนัน้แผนกประกนัคณุภาพ	จะทบท น
เอก ารการผลิตทั้ง มดเพื่อปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์

ข้อมูล �า รับจัดท�าบัญชีแ ดงราย
ละเอียดของ ัตถุดิบที่ใช้ผลิตยาตาม
แบบ	ผ.ย.3

ข ้อมูล � า รับจัดท� าบัญชีราย ช่ือ
ัตถุดิบที่ใช้ผลิตยาตามที่ �านักงาน

คณะกรรมการอา ารและยาก�า นด
ตามแบบ	ผ.ย.4

ข้อมูล �า รับจัดท�าบัญชีการผลิตและ
ขายยาที่ผลิตตามแบบ	 ผ.ย.5	 และ
รายงานการผลิตยาประจ�าปีตามแบบ	
ผ.ย.6	(ก)

*	 ข้อมูลการจัดท�ารายงานและบัญชี 
มีการตร จ อบค ามถูกต้องของ
ข้อมลู	และมกีารก�า นดผูร้บัผดิชอบ
อย่างชัดเจน
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การตร จ อบค ามถกูต้องของข้อมลูภายในองค์กรโดยใช้เทคนคิ	Cross		–		Checks	คอื	การตร จ อบ 
ค ามถูกต้องระ ่างแ ล่งข้อมูล	 โดยการเปรียบเทียบข้อมูลชุดเดีย กันจากแ ล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน 
ตั้งแต่ องแ ล่งขึ้นไป	เพื่อดูค าม อดคล้องของข้อมูล	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

โดย	 ภญ.ปิยะร 	 ัชระนุกุล	/	ภก.กรกต	ย เรือง รี	/	ภญ.มนชนก	มงคลพันธุ์	
	 �านักงานคณะกรรมการอา ารและยา

Cross – Checks รายละเอียดในการตรวจ อบ

1.	การเปรยีบเทยีบข้อมลูการ
ผลิตยาที่ นใจ	ตลอดทั้งปี

จุดมุ่ง มาย 
คือ	 ปริมาณการผลิตยาใด	 ๆ	
ตลอดทัง้ปี	ในรายงานการผลติ
ยาประจ�าปีที่ ง่ใ 	้อย.	ตรงกบั
ที่บันทึกในบัญชีการผลิตและ
ขายยาที่ผลิต
มมติฐาน A = B

1.	ตร จ อบจ�าน น	/	ปริมาณยาที่เลือก	ซึ่งผลิตในปีที่ก�า นดตลอดทั้งปี		
จาก	ผ.ย.6	(ก)	=	A

2.	ตร จ อบจ�าน น	/	ปริมาณยาที่เลือก	ซึ่งผลิตในปีที่ก�า นดตลอดทั้งปี	
โดยร มจากจ�าน น	/	ปริมาณที่ผลิตได้ในแต่ละรุ่น	จาก	ผ.ย.5	=	B

ทั้งนี้	 ากมิได้มีการจัดท�าบัญชี รือรายงานดังกล่า ข้างต้น	 ใ ้ตร จ อบ
เปรยีบเทียบกนัระ า่ง ต๊อกการ์ดของยา �าเรจ็รปู	กบัเอก ารแ ดงจ�าน น	
/	ปริมาณการผลิตอื่น	ๆ	ที่เกี่ย ข้อง
เอก ารที่ตรวจ อบ
•	รายงานการผลิตยาประจ�าปี	ตามแบบ	ผ.ย.6	(ก)	
•	บัญชีการผลิตและขายยาที่ผลิต	ตามแบบ	ผ.ย.5	
•	 ต๊อกการ์ดของยา �าเร็จรูป
•	เอก ารเกี่ย กับการผลิตยาอื่น	ๆ	

2.	การเปรียบเทียบข ้อมูล 
การขายยาที่ นใจ	 ซึ่งผลิต
ในปีที่ก�า นด	ตลอดทั้งปี

จุดมุ่ง มาย 
คือ	 ปริมาณการขายยาใด	 ๆ	 
ที่ ผ ลิ ตจากบัญ ชีการผลิ ต 
และขายยาที่ผลิต	 ตรงกันกับ
ปริมาณการขายยาตามที่ระบุ
ใน ต๊อกการ์ดของยา �าเรจ็รปู
นั้น	 รือรายงานการขายยา	
(ขย.13)	(ถ้ามี)	
มมติฐาน C = D = E

1.	ตร จ อบจ�าน น	/	ปรมิาณการขายยาทีเ่ลอืก	ซึง่ผลติในปีทีก่�า นดตลอด
ทัง้ปี	โดยร มจากจ�าน น	/	ปรมิาณทีข่ายได้ในแต่ละรุน่	จาก	ผ.ย.5	=	C

2.	ตร จ อบ ต๊อกการ์ดของยา �าเรจ็รปูทีเ่ลอืก	 า่มกีารขายออกไปเท่าไ ร่	
คงเ ลอืเท่าไ ร่	ณ	ขณะตร จ	=	D

3.	ตร จ อบจ�าน น	/	ปรมิาณการขายยาของยาทีเ่ลอืก	จาก	ข.ย.13	=	E
ทั้งนี้	 ากมิได้มีการจัดท�าบัญชี รือรายงานดังกล่า ข้างต้น	 ใ ้ตร จ อบ
เปรยีบเทยีบกนัระ า่ง ต๊อกการ์ดของยา �าเรจ็รปู	กบัเอก ารแ ดงจ�าน น	
/	ปริมาณการขายอืน่	ๆ	ทีเ่กีย่ ข้อง
เอก ารทีต่รวจ อบ
•	บญัชกีารผลติและขายยาทีผ่ลติ	ตามแบบ	ผ.ย.5	
•	 ต๊อกการ์ดของยา �าเรจ็รปู	
•	รายงานการขายยาฯ	ตามแบบ	ข.ย.13	(ถ้าม)ี
•	ใบ ง่ของ	(Invoice)
•	เอก ารเกีย่ กบัการขายยาอืน่	ๆ

3 การตรวจ อบความถูกต้องของข้อมูลภายในองค์กร 
โดยใช้เทคนิค Cross – Checks
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3) จัดท�าบัญชีรายชื่อ ัตถุดิบที่ได้มาแต่ละครั้ง	ตามแบบ	ผ.ย.	3	

รายงานต่าง ๆ ตามที่กฎ มายก�า นด : �า รับผู้ผลิต
– กฎกระทรวงก�า นด ลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน 
– ข้อที่ 6

รายงานต่าง ๆ ตามที่กฎ มายก�า นด : �า รับผู้น�า ั่ง   
– กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2525) 
– ข้อที่ 5

4) จัดท�าบัญชีรายชื่อ ัตถุดิบที่ใช้ผลิตยาตามที่ �านักงานคณะกรรมการอา ารและยาก�า นด	
ตามแบบ	ผ.ย.	4	ทุก ี่เดือน	

5) จัดท�าบัญชีการผลิตและขายยาที่ผลิตแต่ละครั้ง	ตามแบบ	ผ.ย.	5	

3) จัดท�าบัญชีการน�า รือ ั่งยาแต่ละอย่างทุกครั้ง	ตามแบบ	น.ย.	3	

4) จดัท�าบญัชรีายชือ่ยาทีน่�า รอื ัง่เข้ามาตามที่ �านกังานคณะกรรมการอา ารและยาก�า นด	
ตามแบบ	น.ย.	4	ทุก ี่เดือน	

5) จัดท�าบัญชีการขายยาแต่ละอย่างที่น�า รือ ั่งเข้ามาทุกครั้งที่	ตามแบบ	น.ย.	5

7) จัดท�ารายงานประจ�าปีเกี่ย กับการผลิตเภ ัชเคมีภัณฑ์และเภ ัชเคมีภัณฑ์กึ่ง �าเร็จรูป	 
ตามแบบ	ผ.ย.	6	

8) จัดท�ารายงานประจ�าปีเกี่ย กับการผลิตยาที่ได้ขึ้นทะเบียนต�ารับยาไ ้แต่ละต�ารับ	ตามแบบ	
ผ.ย.	6	(ก)	

ามารถดูได้ที	่http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ApprovalDrugForm.aspx
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ผลลัพธ์ที่คาด ังจากการตร จ อบด้ ย ิธี	Cross	–	Checks	คือ	ผลร มการผลิต	และผลร มการ
ขายจากแ ล่งข้อมูลที่แตกต่างกันมีค าม อดคล้องกัน	 ากพบค ามไม่ อดคล้อง	 ผู้ผลิตต้อง ามารถ
ชี้แจง	พร้อม า าเ ตุ	และท น อบข้อมูลกลับได้

ตัวอย่าง ผลการตรวจ อบความถูกต้องของข้อมูลภายในองค์กรโดยใช้เทคนิค Cross – Checks

ล�าดับ ความ
อดคล้อง*

0	=	
ไม่ อดคล้อง

1	=	
อดคล้อง

ชื่อยา
(Reg. No)

ข้อมูลจาก 
ผ.ย.6 (ก)

(1)

ข้อมูลจาก 
ผ.ย.5 
(ผลิต)
(2)

ข้อมูลจาก
แ ล่งอื่น 
(ระบุ: 
บันทึก

การผลิตฺ)
(3)

ปริมาณการผลิต ( น่ ย..แคปซูล.)

ข้อมูลจาก 
ผ.ย.5 
(ขาย)
(4)

Stock 
card 
ยา

�าเร็จรูป
(5)

ข้อมูลจาก 
ข.ย.13 
(ถ้ามี)
(6)

ข้อมูลจาก
แ ล่งอื่น 
(ระบุ:	

รายงาน
การ ั่งซื้อ
ยาจากฝ่าย

ขาย)
(7)

ปริมาณการขาย ( น่ ย..แคปซูล.)

100,000

50,000

1

2

90,000

–

–

50,000

90,000

–

90,000

55,000

–

–

–

45,000

(1),	(2)	=	0
(4),	(5)	=	1

(1),	(2)	=	1
(4),	(5)	=	0

Azithromycin	
250	mg

Doxycycline	
100	mg

*ใ ้เปรียบเทียบ
1.	 ค าม อดคล้องของข้อมูลปริมาณการผลิต	จากข้อมูลในช่อง	1-3	
2.	 ค าม อดคล้องของข้อมูลปริมาณการขาย	จากข้อมูลในช่อง	4-7

มายเ ต	ุ(ใ ้ระบุเ ตุผล ากพบค ามไม่ อดคล้อง)	
1.	 Azithromycin	 250	mg	ข้อมูลจาก	ผ.ย.6	 (ก)	 ไม่ อดคล้องกับ	

ข้อมูลจาก	ผ.ย.5	เนื่องจากข้อมูลที่รายงานใน	ผ.ย.6	(ก)	ไม่ได้ ัก
จ�าน น	retained	sample

2.	 Doxycycline	100	mg	ไม่มกีารลงข้อมลูในบญัช	ีผ.ย.5	จงึใช้ข้อมลู
จากแ ล่งอื่นมาตร จ อบ	ซึ่งข้อมูลจาก ต๊อกการ์ด	ไม่ อดคล้อง
กับข้อมูลรายงานการ ั่งซื้อยาจากฝ่ายขาย	 เนื่องจากมีการร มยา
คืนเข้าไปในยอดของ ต๊อกการ์ด
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1. ไม่มีการจัดท�าบัญชีการผลิตและขายยาที่ผลิต	ตามแบบ	ผ.ย.5

2. ลงข้อมูลผิดพลาด	ลงข้อมูลซ�้าซ้อน	และ	/	 รือ	ลงข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

3. ขาดค ามเข้าใจเก่ีย กบัจ�าน นทีต้่องน�ามาจดัท�ารายงาน	/	บญัชต่ีาง	ๆ 	เช่น	ไม่ทราบ า่ต้อง
ใช้ข้อมูลชุดใด	เพื่อ รุปเป็นรายงานการผลิตยาประจ�าปี	ตามแบบ	ผ.ย.6	(ก)

4. ภายในองค์กรมี ลายฝ่ายที่รับผิดชอบจัดท�ารายงาน	 /	 บัญชีต่าง	 ๆ	 โดยใช้ข้อมูลไม่ตรงกัน	
ใช้ข้อมูลไม่ถูกต้อง	 รือเกิดค ามผิดพลาดระ ่างการ ่งต่อข้อมูลในฝ่ายต่าง	ๆ	ขององค์กร	
เช่น	 ฝ่ายผลิตมี น้าที่จัดท�ารายงานการผลิตยาประจ�าปี	 ตามแบบ	ผ.ย.6	 (ก)	 โดยใช้ข้อมูล
ก่อน กัจ�าน นของ	Retained	Sample	อนัเป็นจ�าน นยาทีผ่ลิตได้จากบนัทกึการผลติ	(BPR)	
จ�าน น	1,000	 เม็ด	ขณะที่	ฝ่ายบัญชีได้รับมอบ มายใ ้จัดท�า	บัญชีการผลิตและขายยาที่
ผลิต	ตามแบบ	ผ.ย.5	นั้น	ใช้ข้อมูลจากฝ่ายคลังในการจัดท�าบัญชี	ซึ่งเป็นยอดการผลิตยาที่
ง่เข้าคลงั ลงั กัจ�าน นของ	Retained	Sample	แล้ จ�าน น	900	เมด็	ท�าใ ข้้อมลูจ�าน น
่ นการผลิตของทั้ง องบัญชีไม่ตรงกัน

5. ยาบางรายการทีม่กีารแบ่งยาปริมาณ นึง่จ�า น่ายไปยงัต่างประเท 	จะไม่มกีารน�ายาปรมิาณ
ดังกล่า มาคิดร มใน ่ นขายของบัญชีการผลิตและขายยาที่ผลิต	ตามแบบ	ผ.ย.5	ซึ่งเข้าใจ
่า	จัดท�าเฉพาะการขายยาในประเท เท่านั้น

ปัญ าที่พบจากการตรวจ อบความถูกต้องของข้อมูลภายในองค์กร โดยใช้เทคนิค Cross – Checks
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8. ปริมาณการผลิตที่รายงานในรายงานการผลิตยาประจ�าปี	 ตามแบบ	 ผ.ย.6	 (ก)	 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปริมาณการผลิตที่บันทึกในบัญชีการผลิตยาและขายยาที่ผลิตได	้ ตามแบบ	 ผ.ย.5	
และ ต๊อกการ์ดของยา �าเรจ็รปู	ไม่ตรงกนั	เนือ่งจากมไิด้ กัจ�าน นของ	Retained	Sample	
รายงานการผลิตยาประจ�าป	ีตามแบบ	ผ.ย.6	(ก)

9. ไม่มีระบบการท น อบข้อมูลการผลิตยา รือการขายยา

7. มีการน�าปริมาณยาที่ได้รับคืน	(Returned	Products)	บันทึกลงในบัญชีการผลิตและขายยา
ที่ผลิต	 ตามแบบ	 ผ.ย.5	 ท�าใ ้ปริมาณการผลิตที่ปรากฏในบัญชี	 มากก ่าปริมาณที่ผลิตได้ 
ซึ่งปรากฏในรายงานการผลิตยาประจ�าปี	ตามแบบ	ผ.ย.6	(ก)

6. มีการน�ายาบาง ่ นในรุ่นการผลิตใด	 ๆ	 มาบรรจุใ ม่	 โดยมิได้ ักตั เลขนั้นออก	 แล้ บ ก
ตั เลขดังกล่า ทีแ่บ่งไปบรรจุใ ม่เข้าไปในรายงานการผลติยาประจ�าปี	ตามแบบ	ผ.ย.	6	(ก)	ซ�า้	
ท�าใ ้ยอดร มปริมาณการผลิตตลอดทั้งปี	 ูงก ่าที่ผลิตได้จริงตาม	 BPR	 ขณะที่	 ในบัญชี 
การผลติและขายยาทีผ่ลติ	ตามแบบ	ผ.ย.5	ไม่ได้ลงข้อมลูดงักล่า 	(ยอดการบรรจใุ ม่)	ฉะนัน้	
ผลร มการผลิตจึงคลาดเคลื่อนไปจากค ามเป็นจริง

1. มีการจัดท�าบัญชีต่าง	ๆ	ตามที่กฎ มายระบุ	และจัดท�าใ ้เป็นปัจจุบันอยู่เ มอ

2. อบถามการลงข้อมลูรายงานการผลติยาประจ�าปี	ตามแบบ	ผ.ย.6	(ก)	ทีถ่กูต้องการพนักงาน
เจ้า น้าที่	เมื่อเกิดข้อ ง ัยในการลงข้อมูลรายงานการผลิตยาประจ�าปี

3. จัดใ ้มีระบบการตร จ อบข้อมูลใ ้ถูกต้อง	 ร มถึงมีการท น อบข้อมูลระ ่างกันในฝ่าย
ต่าง	ๆ 	ทีต้่องใช้ข้อมลูในการจดัท�ารายงาน	/	บญัช	ีและปรบัปรงุข้อมลูใ เ้ป็นปัจจบุนัอยูเ่ มอ

4. ากมีการใช้ระบบคอมพิ เตอร์ในการจัดการข้อมูล	 ค รมีการทด อบระบบ	 เพื่อลอง 
เรียก าข้อมูลใ ้ได้อย่างร ดเร็ 	และจัดใ ้มีการ �ารองข้อมูลอยู่เป็นประจ�า

5. จดัใ ม้กีารฝึกอบรมพนกังานทีร่บัผดิชอบจดัท�ารายงาน	/	บญัชี	ต่าง	ๆ 	ตามทีก่ฎ มายก�า นด

ค�าแนะน�าในการตรวจ อบความถูกต้องของข้อมูลภายในองค์กร โดยใช้เทคนิค Cross – Checks
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การตร จ อบค ามถูกต้องของข้อมูลภายในองค์กรโดยใช้เทคนิค	Spot	Checks	คือ	การตร จ
อบค าม อดคล้องในขั้นตอนใดขั้นตอน นึ่งของการปฏิบัติงาน	 เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ปรากฏ 

ในเอก าร	ณ	ขณะตร จ	โดยด�าเนินการตร จ อบข้อมูล	ดังต่อไปนี้

โดย	 ภญ.ปิยะร 	 ัชระนุกุล	/	ภญ.นิชานันท์	ดี ิญญา	
	 �านักงานคณะกรรมการอา ารและยา

Spot – checks รายละเอียดในการตรวจ อบ

1.	การตร จ อบปริมาณ 
คงเ ลอืของ ตัถดุบิในคลงั
ัตถุดิบ	 เปรียบเทียบกับ

ข้อมูลปริมาณคงเ ลือของ
ัตถุดิบในเอก ารการรับ

จ่าย ัตถุดิบ
จดุมุง่ มาย 
คอื	ปรมิาณคงเ ลอืของ ตัถดิุบ
ในคลัง ัตถุดิบ	 (A)	 กับข้อมูล
ปริมาณคงเ ลือของ ัตถุดิบ 
ในเอก ารการรับจ่าย ัตถุดิบ	
(B)	ต้อง อดคล้องกนั	(A	=	B)

2.	การตร จ อบจ� าน น 
คงเ ลือของยา �าเร็จรูป 
ในคลังยา �าเร็จรูป	เปรียบ
เทียบกับข ้อมูลจ� าน น 
คงเ ลือของยา �าเร็จรูป 
ในเอก ารการรับจ่ายยา
�าเร็จรูป

จุดมุ่ง มาย
จ� า น น ค ง เ ลื อ ข อ ง ย า
�าเร็จรูปในคลังยา �าเร็จรูป	

(C)	 กับข้อมูลจ�าน นคงเ ลือ
ของยา �าเร็จรูปในเอก าร 
การรับจ่ายยา �าเร็จรูป	 (D)	 
ต้อง อดคล้องกัน	(C	=	D)

1.	ผู้ตร จ อบเลือก ัตถุดิบที่ต้องการตร จ อบ
2.	ชัง่น�า้ นกั ตัถดุบิทีเ่ลอืก	เพือ่ตร จ อบปรมิาณคงเ ลอืจรงิของ ตัถดุบิ	

=	A	
3.	ตร จ อบปริมาณคงเ ลือของ ัตถุดิบที่เลือกในเอก ารการรับจ่าย

ัตถุดิบ	=	B
เอก ารที่ตรวจ อบ
•	เอก ารการรับจ่าย ัตถุดิบ
•	ใบ ่งของ	(Invoice	ซื้อ)	เพื่อตร จ อบ ่าซื้อมาลงรับถูกต้อง รือไม่
•	เอก ารการเบิก ัตถุดิบ	 เพื่อเป็น ลักฐาน ่าจ่ายถูกต้องตามที่เบิก 
และมีผู้อนุมัติการเบิก ัตถุดิบ)

1.	ผู้ตร จ อบเลือกยา �าเร็จรูปที่ต้องการตร จ อบ
2.	ตร จ อบจ�าน นคงเ ลือจริงของยา �าเร็จรูปที่เลือก	=	C
3.	ตร จ อบจ�าน นคงเ ลอืของยา �าเรจ็รปูทีเ่ลอืกในเอก ารการรบัจ่ายยา

�าเร็จรปู	=	D
เอก ารที่ตรวจ อบ
•	เอก ารการรับจ่ายยา �าเร็จรูป
•	บันทึกรุ่นการผลิต	(Batch	Production	Record)	เพื่อตร จ อบจ�าน น 
ทีผ่ลติและจ�าน น ทุธทิี่ ง่เข้าคลงัยา �าเรจ็รปูตรงตามทีบ่นัทึกรบั รอืไม่

•	ใบเบิกยา �าเร็จรูปที่ลงนามโดยผู้มีอ�านาจในการอนุมัติเบิก	เช่น	เบิกไป
ตร จ ิเคราะ ์ซ�้า	 เบิกไปเป็นตั อย่างใ ้แพทย์ทดลองใช้ในโรงพยาบาล 
เบกิเพื่อเป็นตั อย่างในการออกบูธ

•	ใบ ่งของใ ้ลูกค้า	(Invoice	ขาย)	เพื่อเป็น ลักฐาน ่าจ่ายตามการขาย
•	เอก ารรับคืน ินค้า	ในกรณีที่รับคืนและ	QA	/	QC	ตร จ อบและผ่าน 
การรับรอง

•	เอก ารการท�าลาย ินค้า	 รือแตกช�ารุด	เ ีย ายจากการจัด ่ง	จัดเก็บ

4 การตรวจ อบความถูกต้องของข้อมูลภายใน 
องค์กรโดยใช้เทคนิค Spot – Checks
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ตัวอย่าง ผลการตรวจ อบความถูกต้องของข้อมูลภายในองค์กรโดยใช้เทคนิค Spot – Checks

Lot.
No.

ความ
อดคล้อง*

0	=	
ไม่ อดคล้อง

1	=	
อดคล้อง

MFD. EXP. ปริมาณ RM 
คงเ ลือจริง

(ถุง/ถัง x kg.)

ปริมาณ RM คงเ ลือ
ตาม Stock card 
(ถุง/ถัง x kg.)

ชื่อวัตถุดิบ

01.01.20191 1.1.2022 10	ถัง	x	25	kg.	
+	1	ถัง	x	13.45	kg.

10	ถัง	x	25	kg.	
+	1	ถัง	x	15.50	kg.

0Amoxicillin

01.02.20192 1.2.2022 1	ถัง	x	10.38	kg. 1	ถัง	x	10.38	kg. 1Metroninazole

1. การตร จ อบปริมาณคงเ ลือของ ัตถุดิบในคลัง ัตถุดิบ	 เปรียบเทียบกับข้อมูลปริมาณคงเ ลือ
ของ ัตถุดิบในเอก ารการรับจ่าย ัตถุดิบ

Lot.
No.

ความ
อดคล้อง*

0	=	
ไม่ อดคล้อง

1	=	
อดคล้อง

MFD. EXP. ปริมาณ FG 
คงเ ลือจริง

ปริมาณ FG 
คงเ ลือตาม 
Stock card

ชื่อยา �าเร็จรูป

01.10.2019

11.02.2019

A1019

A0219

30.09.2024

10.02.2023

100	กล่อง	x	50	แผง	x	
10	แคปซูล	

+	1	กล่อง	x	20	แผง	x	
10	แคปซูล

50	ข ด	x	100	เม็ด

90	กล่อง	x	50	แผง	x	
10	แคปซูล	

50	ข ด	x	100	เม็ด

0

1

Ammox	500

Metro	400	

2. การตร จ อบจ�าน นคงเ ลือของยา �าเร็จรูปในคลังยา �าเร็จรูป	 เปรียบเทียบกับข้อมูล
จ�าน นคงเ ลือของยา �าเร็จรูปในเอก ารการรับจ่ายยา �าเร็จรูป
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 1. เครื่องชั่งที่ใช้ชั่ง ัตถุดิบในคลัง ินค้ากับเคร่ืองชั่งที่ใช้ชั่ง ัตถุดิบในการผลิตมีค ามละเอียด
แตกต่างกัน

 2 . ค ามคลาดเคล่ือนของน�้า นักภาชนะบรรจุ ัตถุดิบ	 (ทั้งน้ีผู ้ผลิตค รมีการก�า นดค่า
ค ามคลาดเคลื่อนของน�้า นักที่ยอมรับได้)

 4. เกิดค ามผิดพลาดจากพนักงานฝ่ายคลัง ินค้าที่ไม่เบิกจ่ายตามที่ระบบระบุไ ้	 เช่น	 ระบบ 
มีการออกใบเบิกใ ้เบิกจ่ายรุ่นการผลิต	A	จ�าน น	50	กล่อง	แต่พนักงานคลังยา �าเร็จรูป
ยิบจ่ายยา �าเร็จรูปรุ่นการผลิต	A	จ�าน น	45	กล่อง	และรุ่นการผลิต	B	จ�าน น	5	กล่อง

  5. ไม่มีระบบการท น อบข้อมูลการเบิกจ่าย	 เช่น	 ระบบมีการออกใบเบิกยา �าเร็จรูป 
จากฝ่ายขาย	 เพื่อใ ้พนักงานคลัง ินค้า ยิบจ่าย	 ในขณะที่ น้างานในคลัง ินค้าไม่มีระบบ
ในการท น อบ

 6. ระบบการบริ ารจัดการ	 เช่น	 ขาดการค บคุม	 และเข้มง ดในการเบิกจ่าย	 ไม่มี ลักฐาน 
ในการรับจ่าย

 3 . การลงข้อมูลผิดพลาด	และ	/	 รือ	ลงข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

ปัญ าที่พบจากการตรวจ อบความถูกต้องของข้อมูลภายในองค์กรโดยใช้เทคนิค Spot – Checks

1. จัดใ ้มีระบบการท น อบข้อมูล

2. จัดใ ้มีการฝึกอบรบพนักงาน	เช่น	การลงข้อมูล	การเบิกจ่าย	และการท น อบ

3. มีการตร จ อบข้อมูลใ ้ถูกต้อง	และเป็นปัจจุบันอยู่เ มอ

 ค�าแนะน�าในการตรวจ อบความถูกต้องของข้อมูลภายในองค์กรโดยใช้เทคนิค Spot Checks
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