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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันในการ
ปฏิบัติตาม PIC/S-GMP โดยทําการเก็บขอมูลในชวงเดือนเมษายน พ.ศ.2550 ถึง สิงหาคม พ.ศ.2550 
จากผูมีอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันท่ีไดรับ
การรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตยา (GMP) ตามประกาศฯ 
จํานวน 153 แหง ดวยแบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา โดยใช
สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย ฐานนิยม และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยไดจากโรงงานท้ังหมด 79 แหง พบวาโรงงานท่ีสามารถปฏิบัติตาม
ขอกําหนดตางๆ ตาม PIC/S-GMP ไดทันที มี 2 แหง ในขณะท่ีโรงงาน 57 แหง ตองใชระยะเวลา
อยางมาก 60 เดือน เพื่อพัฒนาใหเปนไปตาม PIC/S-GMP โดยขอกําหนดเร่ืองการตรวจสอบความ
ถูกตองของการทําความสะอาดเปนขอกําหนดท่ีผูประกอบการตองใชระยะเวลาในการพัฒนานาน
ท่ีสุด และโรงงาน 20 แหง ไมสามารถพัฒนาใหเปนไปตาม PIC/S-GMP ได ท้ังๆ ท่ีโรงงานท้ังหมด
นี้ไดรับการรับรองตามเกณฑ GMP ท่ีใชบังคับตามกฎหมาย สําหรับอุปสรรคสําคัญในการ
ดําเนินการตาม PIC/S-GMP ของโรงงาน คือ งบประมาณ อาคารสถานท่ี บุคลากร ในดานความ
ตองการการสงเสริมท่ีสําคัญในการพัฒนาโรงงานจากภาครัฐ คือ แหลงเงินทุนดอกเบ้ียตํ่า การจัดให
มีท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญใหคําแนะนํา และการจัดอบรม สัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เกี่ยวกับขอกําหนดตางๆ และการจัดใหมีการเขาเยี่ยมชมโรงงานท่ีไดมาตรฐาน อยางไรก็ตาม
โรงงานรอยละ 41.8 มีความเห็นวาการปฏิบัติตาม GMP ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศฯ 
บังคับใชเปนกฎหมาย มีความเพียงพอกับสภาพการแขงขันทางการคากับอุตสาหกรรมยาท้ังในและ
นอกประเทศ 
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 The aim of this research was to study the potential to comply with the 
pharmaceutical inspection cooperation scheme (PIC/S), of modern pharmaceutical 
manufacturers in Thailand. The study took place during April 2007 to August 2007. Key 
decision makers which include proprietors and chief executives from one hundred and fifty 
three GMP certified companies were asked to complete the questionnaires or interviews. The 
information obtained had been analysed by standard statistical tools such as percentage, 
mean, mode and standard deviation. 

 
The data collected from seventy-nine participating companies shows that two 

companies are able to instantly cooperate with the PIC/S-GMP guideline. Fifty-seven 
companies require the most sixty months for improvement in the cleaning validation category. 
The remaining twenty companies are considered to have low operational potential. Results 
also shows that insufficient budgets, premises and personnel has significant effect on the 
manufacturer’s ability to comply with the PIC/S-GMP guideline.   

 
 In addition, to meet the PIC/S-GMP guideline, the participating manufacturers 
suggested for supports provided from the government such as financial aid, expert advisories, 
training courses, seminars and manufacturers excursion. 
 
 Nevertheless, 41.8% of participating pharmaceutical companies commented that 
the official GMP guideline issued by The Ministry of Public Health (Thailand) is sufficient in 
competition with both domestic and international pharmaceutical industries. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
ยาเปนหนึ่งในปจจัยส่ีในการดํารงชีวิตท่ีมีความจําเปนตอมนุษยอยางมาก เปนเวลานาน

มาแลวท่ีอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทยมีการพัฒนากอกําเนิดมาจากอุตสาหกรรม
ครอบครัว ซ่ึงสวนมากพัฒนามาจากรานขายยา ท้ังนี้เนื่องจากยาท่ีนําเขาจากประเทศซีกโลกตะวันตกมี
ราคาสูงและไดรับการยอมรับมาก จึงมีการผลิตยาในประเทศเพ่ือจําหนาย (คณะทํางานศึกษาวิเคราะห
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน, สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, วิชัย โชควิวัฒน และ ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, 
บรรณาธิการ 2545 : 455) การผลิตยาจึงเกิดการพัฒนาเปนอุตสาหกรรมและสงผลตอการพัฒนา
ประเทศ เนื่องจากยาจะชวยรักษาอาการเจ็บปวยของประชาชน ทําใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดีในการ
ประกอบอาชีพ แตท้ังนี้ผูผลิตตองมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมในการผลิตยาท่ีมีคุณภาพเทานั้น 
(วนิดา จิตตหม่ัน 2544 : 41) ดังนั้นจึงจําเปนท่ีตองมีกระบวนการควบคุมตามกฎหมายและมีมาตรการ
พิเศษท่ีเขมงวด เพื่อใหไดยาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีประสิทธิภาพในการรักษา และมีความปลอดภยัใน
การใชแกผูบริโภค โดยใชมาตรการที่สําคัญซ่ึงเปนท่ียอมรับกันท่ัวโลกในดานหลักประกันคุณภาพ
ของยาคือ หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต หรือ Good Manufacturing Practice (GMP)    

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทย ไดดําเนินการยกราง 
“หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยา” ฉบับแรกโดยอาศัยแนวทางขององคการอนามัยโลกเปนหลัก 
และไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ.2521 ตอมาใน พ.ศ.2527 ไดรณรงคใหภาคอุตสาหกรรมยาปรับปรุง
มาตรฐานการผลิตยาอยางจริงจัง พรอมท้ังไดมอบประกาศณียบัตร GMP (GMP certificate) ใหกับ
โรงงานท่ีผานการประเมิน GMP การปรับปรุงแกไขโรงงานผลิตยาไดดําเนินการอยางตอเนื่อง
เพื่อใหทันสมัยและสอดคลองกับการพัฒนา GMP ขององคการอนามัยโลก จนกระทั่งวันท่ี 5 
มิถุนายน พ.ศ.2546 กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศเร่ือง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีในการผลิตยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2546 (Thai-GMP) ซ่ึงมีผล
บังคับใชกับสถานท่ีผลิตยาแผนปจจุบันทุกแหง โดยประกาศฯ ดังกลาวกําหนดหลักเกณฑและ
มาตรฐานการผลิตยาตามขอแนะนําขององคการอนามัยโลกฉบับ พ.ศ.2535 (WHO Technical 
Report Series, No.823, 1992) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 2 

จากผลการดําเนินงานท่ีผานมาผูผลิตสวนหนึ่งมีความเขาใจในหลักการและคุณประโยชน
ของการปฏิบัติตาม GMP และมีความกระตือรือรนในการปรับปรุงพัฒนาการผลิต สงผลใหจํานวน
โรงงานท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑ GMP เพิ่มข้ึน ปจจุบันมีโรงงานท่ีไดมาตรฐานการผลิตตามเกณฑ 
GMP จํานวน 153 แหงจากโรงงานท้ังหมด 165 แหง ขอมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2550 (สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา 2550) คิดเปนรอยละ 92.7 อยางไรก็ตามในการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ GMP พบปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาตามเกณฑ GMP ของโรงงาน 
(สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2548) ดังนี้ 

1. นโยบายของเจาของโรงงาน : เปนปจจัยเบ้ืองตนวาเจาของโรงงานมีความเต็มใจหรือ
ถูกบังคับใหพัฒนาโรงงาน ถาเจาของไมกลาลงทุน เปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการพัฒนาโรงงานใหได
ตามเกณฑ GMP 

2. งบประมาณ : การพัฒนาโรงงานใหไดตามเกณฑ GMP มีความจําเปนท่ีจะตองใช
งบประมาณในการพัฒนาปรับปรุง แมเจาของโรงงานจะมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาใหไดตาม
เกณฑ GMP แตถาขาดงบประมาณสนับสนุนก็ไมสามารถพัฒนาตอได 

3. ระบบเอกสาร : หลักเกณฑในการจัดทําเอกสารเพ่ือการตรวจสอบ และการควบคุณ
คุณภาพ เปนข้ันตอนท่ียุงยากตองใชเวลาคอนขางมาก  

4. บุคลากร : ความพรอมของบุคลากรเปนปจจัยหนึ่งของการพัฒนาตามเกณฑ GMP 
โดยรายละเอียดของ GMP เปนความจําเปนท่ีบุคลากรตองรับรูและมีความเขาใจ ใหความรวมมือ
และปฏิบัติตาม แตปญหาของโรงงานคือ การตองจางบุคลากรเพิ่ม การขาดความรวมมือของ
บุคลากรเดิม ความยากในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร เปนตน 

ปจจุบันการผลิตยาท่ัวโลกมีการแขงขันอยางสูง มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมท้ัง
ในขณะน้ีแนวทางในการประกันคุณภาพดานการผลิตยาและระบบการตรวจ GMP ไดมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง และจากการเปดเขตการคาเสรีแกกันมากข้ึน ทําใหในหลายภูมิภาคไดรวมกันจัดต้ัง
องคกรหรือภาคีข้ึน จึงมักมีเง่ือนไขในเชิงขอกําหนดหรือมาตรฐานดานการผลิตสินคาเขามาเปน
เคร่ืองมือคุมครองประชาชนในประเทศของตนและกีดกันทางการคากับประเทศนอกกลุม อีกท้ังมี
ปจจัยภายในและภายนอกประเทศ (PIC/S ชวยหรือแชแข็งอุตสาหกรรมยา 2549 : 15) ดังนี้ 

ปจจัยภายในประเทศ  
1. เพื่อใหไดรับการยอมรับจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศวาการผลิตยา

ของไทยมีประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐานสากล 
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2. เพื่อเปนการลดภาระของผูผลิตยาท่ีตองเสียคาใชจายในการขอตรวจรับรองจาก
หนวยงาน GMP ตางชาติ กรณีท่ีสงยาไปขายในประเทศสมาชิก Pharmaceutical Inspection 
Cooperation Scheme (PIC/S)  

3. กฎหมายดาน GMP ของไทยลาสมัย ควรตองมีการปรับปรุง 
ปจจัยภายนอกประเทศ  
1. ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของอาเซียน ตองปฏิบัติตามขอตกลงในการยอมรับซ่ึง

กันและกันสําหรับการตรวจสถานที่ผลิตยาตามหลักเกณฑ GMP ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement on GMP Inspection) ท่ีตองการใหการตรวจสอบ GMP ยามี
คุณภาพตามมาตรฐาน PIC/S  

2. การเปนสมาชิก PIC/S ทําใหหนวยงานตรวจ GMP และผลิตภัณฑยาของไทยเปนท่ี
ยอมรับของสากล 

ปจจัยภายในและภายนอกประเทศดังกลาว สงผลเขามากระตุนใหหนวยงานรัฐผูกํากับ
ดูแลจะตองพัฒนาใหทันตอสภาวการณของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อชวยใหการพัฒนา
อุตสาหกรรมยาภายในประเทศไดกาวทันตอวิวัฒนาการดานเทคโนโลยียาของโลก สงเสริมคุณภาพ 
สรางภาพลักษณท่ีดีแกผลิตภัณฑยา ท้ังยังตองพัฒนาระบบการปฏิบัติงานสูระดับสากล เพื่อใหเปน
ท่ีนาเช่ือถือและยอมรับของนานาประเทศ  

องคกร PIC/S ไดรับการกอต้ังข้ีนคร้ังแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ.2513 โดย EFTA (European 
Free Trade Association) ประกอบดวยสมาชิกเร่ิมตน 10 ประเทศ โดย PIC/S จะดําเนินการในฐานะ
ศูนยรวมและผูสนับสนุนหลักสําหรับประเทศสมาชิกในการดําเนินกิจกรรมสําคัญๆ เชน การ
แลกเปล่ียนขอมูลดาน GMP, การจัดการอบรมแกเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ GMP, การพัฒนาและ
ปรับปรุงเอกสารคูมือ (Guideline)ในดานตางๆ ท่ีสําคัญของการผลิตยา เปนตน ปจจุบัน PIC/S มี
สมาชิกรวม 33 ประเทศ (ขอมูล ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2551) และมีประเทศท่ีแสดงความจํานง
เขาเปนสมาชิกใหมเพิ่มมากข้ึนเปนลําดับ 

ปจจุบันองคกร PIC/S เปนศูนยรวมในการดูแลคุณภาพมาตรฐานการผลิตและ ระบบการ
ตรวจสอบ GMP ของประเทศสมาชิก โดยเปนท่ียอมรับกันวาการเปนสมาชิก PIC/S จะเปนบรรทัด
ฐานสําคัญในการจัดระดับความนาเช่ือถือและคุณภาพของระบบ GMP standard รวมถึงมาตรฐาน
ของหนวยงานภาครัฐผูกํากับดูแลยาของประเทศสมาชิกนั้นๆ ดังปรากฏวาในการจัดซ้ือยาระดับ
นานาชาติ หรือการนํายาเขาของบางประเทศ อาทิเชน ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ไดให
ความเชื่อม่ันตอการเปนสมาชิก PIC/S ของประเทศตนกําเนิดเปนอยางยิ่ง ดังนั้นหากประเทศไทย
สามารถเขาเปนสมาชิกของ PIC/S ได ก็จะกอใหเกิดคุณประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาสราง
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ความเชื่อม่ันและไดรับการยอมรับในระบบการกํากับดูแลยาของภาครัฐ รวมถึงผลิตภัณฑและ
อุตสาหกรรมผลิตยาของประเทศไทยเปนสําคัญ (ยุพดี จาวรุงฤทธ์ิ 2545 : 1) 

ดังนั้นการพัฒนาเพื่อเขาสูการเปนสมาชิก PIC/S จึงเปนเร่ืองสําคัญ อย.จึงไดประกาศ
นโยบายใหประเทศไทยเขาเปนสมาชิก PIC/S โดยมีพันธกิจท่ีตองจัดทําและพัฒนาระบบคุณภาพ
ของการตรวจสอบ GMP ใหสอดคลองกับระบบของ PIC/S และพัฒนาโรงงานผลิตยาใหปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตยาของ PIC/S (PIC/S-GMP) อยางไรก็ตาม PIC/S-
GMP และ Thai-GMP มีความคลายคลึงในเนื้อหาสวนใหญ แตก็มีความแตกตางกันบาง ซ่ึงตาม
มาตรฐานของ PIC/S ไดเพิ่มบางประเด็น อาทิเชน ขอกําหนดเร่ืองการทบทวนคุณภาพของ
ผลิตภัณฑยา ขอกําหนดเร่ืองสัญญาการจางผลิต และขอกําหนดเร่ืองสภาวะแวดลอมในการผลิตยา
ปราศจากเช้ือ เปนตน 

จะเห็นไดวา PIC/S-GMP และ Thai-GMP มีความแตกตางกันบางประการ ซ่ึงสงผลตอการ
กาวสูมาตรฐานของ PIC/S ท่ีมีระบบตรวจสอบนาเช่ือถือและมีความเปนสากลที่ยอมรับท่ัวโลกท้ัง
ประเทศในแถบยุโรป ญ่ีปุนหรือแมแตสหรัฐอเมริกา วามีมาตรฐานและกระบวนการผลิตในระดับ
เดียวกัน ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมและกํากับการปฏิบัติงานในสวนของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน
ใหสอดคลองกับขอกําหนดของ PIC/S จึงเห็นวาการศึกษาศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน
ในประเทศไทยในการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยาของ PIC/S นาจะไดขอมูลท่ีเปน
แนวทางใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใชดําเนินการเชิงนโยบายตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันในการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี
ในการผลิตยาของ PIC/S  
 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. ทราบถึงศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันในการปฏิบัติตามมาตรฐาน PIC/S-
GMP 

2. สามารถวิเคราะหและวางแนวทางในการพัฒนาโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน เพื่อให
รองรับหลักเกณฑ PIC/S-GMP ไดตอไป 
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1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 
แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 

ความแตกตางในขอกําหนดของ PIC/S-GMP ฉบับ 
พ.ศ.2549 และ Thai-GMP 

 - การบริหารจัดการดานคุณภาพ 
 - ดานบุคลากร 
 - ดานอาคารสถานท่ี อุปกรณ เคร่ืองมือและ
เคร่ืองจักร 
 - ระบบเอกสาร 
 - การผลิต 
 - การควบคุมคุณภาพ 
 - การจางผลิตและวิเคราะห 
 - ขอรองเรียนและผลิตภัณฑเรียกคืน 
 - การตรวจประเมินตนเอง 
 

ศักยภาพในการปฏิบัตติาม 
PIC/S-GMP 

- สูง 
- ปานกลาง 
- ตํ่า 

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัตติาม GMP  

- นโยบายของเจาของโรงงาน 
- งบประมาณในการดําเนนิงาน 
- ระบบเอกสารของการดําเนนิงาน 
- บุคลากรในการดําเนินงาน 

 

ระยะเวลาในการพัฒนา
ศักยภาพตามเกณฑ GMP 

- 0-4 ป 
- 5-9 ป 
- มากกวา 10 ป 
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1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
โรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน หมายถึง โรงงานผลิตยาสําเร็จรูปท่ีจัดเปนยาแผนปจจุบัน ซ่ึง

ไดรับอนุญาตผลิตยาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  
หลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice : GMP) หมายถึง 

ขอกําหนดท่ีผูรับอนุญาตผลิตยาตองปฏิบัติ เพื่อใหผูใชยาไดรับยาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสามารถ
ปองกัน บําบัด บรรเทา รักษาโรคไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย (สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข 2548) 

ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยาของ 
PIC/S 

Thai-GMP หมายถึง  หลักเกณฑวิ ธีการที่ดีในการผลิตยา  ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เร่ือง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนปจจุบัน
ตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2546 

PIC/S-GMP หมายถึง หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยาของ PIC/S 
สภาวะกําลังปฏิบัติงาน (in operation) หมายถึง สภาวะท่ีอุปกรณการผลิตท่ีติดต้ังมีการ

เปดใหทํางานตามท่ีกําหนดพรอมท้ังมีผูปฏิบัติงานในจํานวนท่ีระบุกําลังปฏิบัติงาน 
สภาวะไมมีการปฏิบัติงาน (at rest) หมายถึง สภาวะท่ีอุปกรณและเคร่ืองมือในการผลิต

ทุกอยางไดมีการติดต้ังและเปดใหทํางานแตไมมีผูปฏิบัติงานอยูในบริเวณนั้น 
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บทท่ี 2  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

งานวิจัยคร้ังนี้ มุงเนนการศึกษาในเร่ืองท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 
1. อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทย 
2. ผูผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทย 
3. มาตรฐานวิธีการผลิตยาท่ีดี 
4. การดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันภายในประเทศ 

5. การเปล่ียนแปลงมาตรฐานวิธีการผลิตยาท่ีด ี

6. องคกร PIC/S 

7. กฎเกณฑท่ีกําหนดใน GMP 

8. งานวิจยัท่ีเกีย่วของ 
  

 อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทยมีการดําเนินการมาชานานแลว โดย
เร่ิมตนจากการนําเขาตัวยาจากตางประเทศมาบรรจุเปนยาสําเร็จรูปจําหนายภายในประเทศ กิจการ
ไดขยายตัวอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงเปนชวงท่ีขาดแคลนยาแผน
ปจจุบันสําหรับใชรักษาโรค แตเนื่องจากในระยะแรกการผลิตและการคายาแผนปจจุบันเปนเพียง
กิจการเล็กๆ ในครัวเรือนและไดดําเนินการเรื่อยมา จนกระทั่งใน พ.ศ.2501 ซ่ึงมีการประการใช
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน จึงไดปรากฏมีบริษัทตางชาติเขามาต้ังโรงงานผลิตยาในประเทศ
แขงกับคนไทย (เนาวรัตน ชุมยวง 2538 : 63) สําหรับยุคของการผลิตยาสมัยใหม (Modern age) ใน
ประเทศไทย ไดเร่ิมตนมากวา 40 ป ภายใตพระราชบัญญัติ (พรบ.) ยา พ.ศ.2510 (วัฒนพงษ คุโรวาท 
2544 : 51) ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนในการควบคุมการผลิต ขาย และนําหรือส่ังยาเขามาใชบริโภค
ภายในประเทศ  
 
2.1 อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทย 

อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทย สามารถแบงตามชนิดของผลิตภัณฑท่ี
ผลิตออกมาไดเปน 2 ประเภท (จอมจิน จันทรสกุล 2543 : 26) คือ 
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2.1.1 อุตสาหกรรมผลิตวัตถุดิบ 
เปนการผลิตวัตถุดิบท่ีมีผูคนพบอยูแลว โดยอาจผลิตจากสารข้ันตนหรือสารข้ันกลาง และ

คิดคนพัฒนาเฉพาะเทคนิควิธีการหรือเปล่ียนโครงสรางโมเลกุลตนแบบเพื่อใหไดตัวยานั้น ซ่ึง
รวมท้ังวัตถุดิบท่ีเปนตัวยาสําคัญ (active ingredient) และวัตถุดิบท่ีใชเปนตัวประกอบในการผลิต 
(inert substance) ซ่ึงการผลิตวัตถุดิบท่ีตองใชเทคโนโลยีสูงและเงินทุนมาก มักจะเปนการรวม
ลงทุนจากตางประเทศ (คณะทํางานยอยเพ่ือศึกษาวิเคราะหการพัฒนาอุตสาหกรรมยา, สุวิทย วิบุล
ผลประเสริฐ, บรรณาธิการ 2537 : 313) ในปจจุบันมีผูผลิตยาในภาคเอกชนท่ีผลิตวัตถุดิบยาท้ังหมด 
8 แหง สําหรับในผูผลิตยาภาครัฐท่ีผลิตวัตถุดิบยามีเพียงแหงเดียวคือ องคการเภสัชกรรม 
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา 2550) 

2.1.2 อุตสาหกรรมผลิตยาสําเร็จรูป 
2.1.2.1 การผลิตยาสําเร็จรูปในประเทศไทย อาจแบงตามลักษณะของการผลิตไดเปน 

2 แบบ คือ 
1. การผลิตโดยนําวัตถุดิบตามท่ีกําหนดไวในสูตรมาผสมกันตามกรรมวิธีใน

การผลิตท่ีกําหนด (Formulation) ยาท่ีผลิตไดจะเปนยาสามัญ ซ่ึงผูประกอบการสวนใหญจะทําการ
ผลิตแบบนี้ (จอมจิน จันทรสกุล 2543 : 26) รูปแบบของยาท่ีมีการผลิตกันมากท่ีสุด ไดแก ยาเม็ด ยา
น้ํา ยาแคปซูล และยาผง ซ่ึงใชเทคนิคในการผลิตท่ีไมซับซอนมากนัก รองลงไปเปน ยาข้ีผ้ึงหรือครีม 
ยาปราศจากเช้ือ (คณะทํางานศึกษาวิเคราะหอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน, สุวิทย วิบุลผล
ประเสริฐ, วิชัย โชควิวัฒน และ ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, บรรณาธิการ 2545 : 456) 

2. การแบงบรรจุ (Repacking) เปนการผลิตโดยการนํายากึ่งสําเร็จรูปมาทําการ
แบงบรรจุลงในภาชนะตามขนาดบรรจุท่ีตองการ ซ่ึงสวนใหญจะนํายากึ่งสําเร็จรูปเขามาจาก
ตางประเทศแลวนํามาแบงบรรจุภายในประเทศ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากยาชนิดนั้นตองใชเทคโนโลยีใน
การผลิตสูง ปริมาณอาจไมมากพอสําหรับการผลิตแบบ Formulation หรืออาจมีขอจํากัดในเร่ืองการ
แสดงฉลาก เปนตน (จอมจิน จันทรสกุล 2543 : 26) 

2.1.2.2 การผลิตยาสําเร็จรูปในประเทศไทย สามารถแบงหมวดการผลิตยาตามลักษณะ
และกระบวนการผลิตได (สุนิพนธ ภุมมางกูร และคณะ 2530 : 4-6) ดังนี้ 

1. หมวดยาเม็ด (Tablets) เปนรูปแบบของยาที่เปนของแข็ง ตอกเปนเม็ด โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนยารับประทานหรืออมใตล้ิน เพื่อใหตัวยาออกฤทธ์ิโดยการซึมผานทางเดิน
อาหาร ในการผลิตยาหมวดน้ีตองอาศัยเคร่ืองมือหลายอยาง เชน เคร่ืองตอกยาเม็ด เคร่ืองผสม 
เคร่ืองอบ เคร่ืองเคลือบ ซ่ึงเคร่ืองมือเหลานี้สามารถผลิตไดในประเทศไทย แตบางชนิดประสิทธิภาพ
อาจไมทัดเทียมกับตางประเทศ ในหมวดยาเม็ดนี้สามารถแบงตามลักษณะการผลิต ดังนี้ 
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 1.1 ยาเม็ดธรรมดาท่ีไมมีการเคลือบ (Compress tablets) เปนยาเม็ดท่ีพบ
เห็นโดยท่ัวไป มีหลายสี หลายรูปแบบ อาจทําเปนสองสามช้ัน (Layer tablet) หรือตอกเปนเม็ดยาหุม
ช้ันในไว (Press coated tablets) ตัวอยางยาเม็ดธรรมดาท่ีไมมีการเคลือบ เชน ยาเม็ดพาราเซตามอล 
 1.2 ยาเม็ดเคลือบน้ําตาล (Sugar coated tablets) เปนยาเม็ดเชนเดียวกับขอ 
1.1 แตนํามาเคลือบน้ําตาล เคลือบกลบรสและแตงสี ทําใหรับประทานงาย เชน ยาวิตามินบีรวม 
 1.3 ยาเม็ดเคลือบฟลม (Film coated tablets) เปนยาเม็ดเคลือบดวยวัสดุ
บางชนิด เชน เซลลูโลส การเคลือบนี้มีวัตถุประสงคตางๆ กัน เชน ปองกันตัวยาเส่ือม ชวยให
รับประทานงาย ตัวอยางยาเม็ดเคลือบฟลม เชน Erythrocin®   
 1.4 ยาเม็ดเคลือบเพ่ือใหออกฤทธ์ิในลําไส (Enteric coated tablets) เพื่อให
ตัวยากระจายตัวและถูกดูดซึมในลําไส ท้ังนี้เพราะวาตัวยาบางชนิดอาจถูกทําลายโดยกรดในกระเพาะ
อาหาร เม่ือรับทานยาเม็ดเคลือบชนิดนี้เขาไปผานกระเพาะอาหารยาเม็ดนี้จะไมแตกตัวแตเม่ือผานไป
ท่ีลําไสยาจะแตกตัวและดูดซึมในลําไสได ตัวอยางเชน ยาเม็ดเคลือบแอสไพริน 
 2. หมวดยาแคปซูล (Capsules) ลักษณะตัวยาเปนผงหรือแกรนูลใสในแคปซูล
เพื่อใหยาดูดซึมทางทางเดินอาหาร ในการผลิตยาแคปซูลนี้สามารถแยกไดเปน 2 ประเภทคือ แคปซูล
ชนิดแข็ง (Hard gelatin capsule) และ แคปซูลชนิดนิ่ม (Soft gelatin capsule)  
 3. หมวดยาน้ํา (Liquid) ลักษณะยาน้ําอาจเปนน้ําใส ขุน หรือแขวงตะกอน
หรือ Emulsion ในการผลิตยาน้ําอาจแยกวัตถุประสงคในการผลิตเปน 2 ชนิด คือ 
 3.1 ยาน้ําท่ีใชภายใน มีวัตถุประสงคเพื่อรับประทานใหตัวยาซึมผาน
ทางเดินอาหาร เชน ยาแกไอน้ําดํา ยาธาตุ 
 3.2 ยาน้ําท่ีใชภายนอก วัตถุประสงคเพื่อใชภายนอก ออกฤทธ์ิเฉพาะท่ี
หรือยาซึมผานผิวหนังไดบาง ยาประเภทนี้ไดแก ทิงเจอรใสแผล 
 4. หมวดยาข้ีผ้ึงและครีม (Ointment and Cream) เปนยาที่มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่ง
เหลว วัตถุประสงคเพื่อใชภายนอกและใหออกฤทธ์ิเฉพาะท่ี ตัวอยางเชน ยาหมองตางๆ 
 5. หมวดยาผง (Powder) เปนหมวดท่ีมีการผลิตมากหมวดหนึ่ง เพราะมี
กรรมวิธีผลิตท่ีไมยุงยากซับซอน และมีวัตถุประสงคเพื่อใชภายในและภายนอก ตัวอยางเชน ยาผง
ซองแกไขแกปวด ยาผงโรยแผล 
 6. หมวดยาปราศจากเช้ือ เปนยาที่มีหลายรูปแบบ เชน เปนน้ําใส ผงละลายนํ้า
สําหรับฉีด ยาเม็ดละลายน้ําสําหรับฉีด ยาเม็ดฝงเขารางกาย การเตรียมยานี้จะตองมีการทําให
ปราศจากเช้ือ เคร่ืองมือท่ีใชมีความยุงยากซับซอน กรรมวิธีในการผลิตมีหลายข้ันตอน 
 7. หมวดยาชีววัตถุ เปนยาพวกวัคซีน ซีร่ัม  
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 8. หมวดยาอ่ืนๆ หมายถึง ยาท่ีมีรูปแบบการผลิตแตกตางจากท่ีกลาวมาแลว
ท้ังหมด เชน ยาสูดดม พลาสเตอรปดแผล และอ่ืนๆ  

โรงงานยาในประเทศไทยสามารถผลิตยาในหมวดตางๆ ท่ีกลาวมาได โดยบางโรงงานสามารถ
ผลิตไดทุกหมวด แตบางโรงงานอาจไมสามารถผลิตยาในหมวดยาปราศจากเช้ือ บางโรงงานก็อาจมี
การผลิตยาหมวดเดียวหรือสองหมวด เปนตน  

 
2.2 ผูผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทย 

อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจบัุนในประเทศไทย ประกอบดวยผูผลิตภาครัฐและภาคเอกชน 
2.2.1 ผูผลิตยาภาครัฐ 
พรบ. ยา พ.ศ.2510 ไดใหความหมายของ “ผูผลิตยาภาครัฐ” วาไดแก กระทรวง ทบวง กรม 

ในหนาท่ีปองกันหรือบําบัดโรค และองคการเภสัชกรรม การผลิตยาของภาครัฐแบงเปน (1) ผลิต
เพื่อจําหนายในเชิงอุตสาหกรรม ไดแก องคการเภสัชกรรม และ (2) ผลิตใชภายในหนวยงานและ
ใหบริการแกประชาชน ไดแก โรงงานเภสัชกรรมทหาร สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (คณะทํางานศึกษาวิเคราะหอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน, สุวิทย วิบุลผล
ประเสริฐ และคณะ, บรรณาธิการ 2545 : 460) 

2.2.2 ผูผลิตยาภาคเอกชน 
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันไดเกิดการต่ืนตัวอยางมากในยุครัฐบาลสมัยจอมพลสฤษด์ิ 

ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี เพราะมีประกาศนโยบายสงเสริมการลงทุน ชักชวนชาวตางประเทศให
มาลงทุนในประเทศไทยโดยใหสิทธิพิเศษหลายประการ เชน ใหสิทธิในการซ้ือท่ีดินเพื่อกอสราง
โรงงาน สิทธิไมตองเสียภาษีรายไดเปนเวลา 5 ป ยกเวนภาษีศุลกากร เคร่ืองจักร และวัตถุดิบบางชนิด 
โดยไดออกพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2503 โรงงานผลิตยาแผนปจจุบันท่ีเขามาลงทุน
ตามนโยบายนี้ คือ โรงงานดูเม็กซ และเมอรคชารพแอนดโดหม ในขณะเดียวกันรัฐบาลไดใหความ
คุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยปรับข้ึนภาษีศุลกากรขาเขาตอยาหลายประเภทซ่ึงสามารถ
ผลิตไดเองภายในประเทศ ทําใหโรงงานผลิตยาเกิดข้ึนอยางมากมาย (อังกาบ เวสโกสิทธ์ิ และ จอมจิน 
จันทรสกุล 2529 : 4-5)  

ใน พ.ศ.2550 ประเทศไทยมีโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันท้ังหมด 166 แหง ในจํานวนนี้
เปนโรงงานของรัฐ 3 แหง (คือ องคการเภสัชกรรม โรงงานเภสัชกรรมทหาร และสถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย) โดยโรงงานสวนใหญต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 102 แหง และใน
ตางจังหวัด จํานวน 64 แหง ประกอบดวยจังหวัด สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี 
พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ราชบุรี ลพบุรี ชลบุรี และนครราชสีมา (สํานักงาน
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คณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา 2550) จะเห็นไดวาโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันมีปริมาณ
ท่ีมากเกินพอเม่ือเทียบกับตลาดหรือความตองการยาภายในประเทศ ซ่ึงทําใหโรงงานสวนใหญทํา
การผลิตในปริมาณท่ีตํ่ากวากําลังการผลิตท่ีจะสามารถผลิตไดจริงและทําใหเกิดการแขงขันในดาน
การตลาดมากยิ่งข้ึน ปจจุบันผูผลิตนอกจากจะผลิตยาเพื่อจําหนายภายในประเทศแลว ยังมี
ความสามารถท่ีจะผลิตเพื่อสงออกไปจําหนายยังตางประเทศดวย (อังกาบ เวสโกสิทธ์ิ และ จอมจิน 
จันทรสกุล 2529 : 5) ตลาดสงออกท่ีสําคัญ ไดแก เวียดนาม กัมพูชา พมา เบลเยี่ยม มาเลเซีย 
ฟลิปปนส สิงคโปร ฮองกง และศรีลังกา (กรมสงเสริมการสงออก, สํานักบริการสงออก 2549) 

ในการผลิตยา ผูรับอนุญาตผลิตยาจะตองปฏิบัติหรือจัดใหมีการปฏิบัติในการผลิตยา
เพื่อใหยาท่ีผลิตออกมามีคุณภาพมาตรฐานอันจะสามารถใชปองกัน บําบัด บรรเทาและรักษาโรคได
อยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย แตในการผลิตมีปจจัยหลายประการที่อาจสงผลใหยาท่ี
ผลิตออกมามีคุณภาพไมสอดคลองกับท่ีตองการได ตัวอยางของปจจัยเหลานี้เชน ความไมถูกตอง
หรือความผิดพลาดทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical inaccuracy) ความไมบริสุทธ์ิทางเคมี 
(Chemical impurity) การปนเปอนจากเช้ือจุลินทรีย (Microbial contamination) การปนเปอนขาม
ผลิตภัณฑ (Cross-contamination) เปนตน ซ่ึงปจจัยเหลานี้อาจเกิดไดจากการออกแบบหองหรือ
สถานท่ีผลิตไมเหมาะสม การใชวัตถุดิบและวัสดุสําหรับการบรรจุท่ีไมไดคุณภาพ มีการปนเปอน
เช้ือจุลินทรีย สารเคมีหรือตัวยา การจัดการกับระบบอากาศ (Air handling) ท่ีไมถูกตอง รวมท้ังอาจเกิด
จากผูปฏิบัติงานท่ีทําความสะอาดหรือแตงกายไมเหมาะสม ดังนั้นการผลิตยาจึงจําเปนจะตองนํา
หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practices : GMP) มาใชเปนหลักเกณฑ
เพื่อใหตองทําการปฏิบัติตาม ท้ังนี้ GMP เปนสวนหน่ึงของการประกันคุณภาพ เพื่อใหเกิดความ
เช่ือม่ันวาผลิตภัณฑท่ีผลิตออกมามีคุณภาพดีสมํ่าเสมอ ซ่ึงเกี่ยวของกับการดําเนินการผลิต 
(Production) และการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 1-2) 

 
2.3 มาตรฐานวิธีการผลิตยาท่ีด ี

แนวความคิดเกี่ยวกับ GMP ไดเร่ิมมานานกวา 40 ปแลว โดยเร่ิมมีการตีพิมพหลักการ
เกี่ยวกับ GMP เปนคร้ังแรกในประเทศแคนาดา เม่ือ พ.ศ.2500 ตอมาประเทศสหรัฐอเมริกาไดเร่ิม
ออกระเบียบเกี่ยวกับ GMP ต้ังแต พ.ศ.2506 และไดทําการปรับปรุงเร่ือยมาจนถึงฉบับป พ.ศ.2521 
ซ่ึงไดมีการยึดถือเปนแมบทของ GMP ในสหรัฐอเมริกา สําหรับประเทศสหราชอาณาจักรไดเร่ิมมี
การตีพิมพ GMP เม่ือ พ.ศ.2514 และแกไขปรับปรุงใน พ.ศ.2520 และ พ.ศ.2526 ไดออกมาตรฐาน
วิธีการผลิตยา โดยใชช่ือวา “Orange Guide” (Guide to Good Manufacturing Practice in the 
Manufacture of Pharmaceuticals)  
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สําหรับองคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการนําเอาหลักเกณฑ GMP ไปปฏิบัติ ทาง WHO จึงไดเร่ิมจัดทํา GMP ข้ึนใน 
พ.ศ.2512 พรอมเผยแพรเชิญชวนประเทศตางๆ ท่ีเปนสมาชิกใหนําไปใชเปนแนวทางในการผลิตยา 
ซ่ึงไดมีการแกไขปรับปรุงเร่ือยมา (สันต ดอรอมาน 2537 : 9) จนปจจุบัน WHO ไดปรับปรุง
หลักเกณฑ GMP ฉบับลาสุดเม่ือ พ.ศ.2546 (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กลุมตรวจสอบ 
ติดตามดานยา วัตถุเสพติด และเคร่ืองมือแพทย 2548) 

ดังนั้นในปจจุบันแนวความคิดเกี่ยวกับ GMP ในการผลิตยาไดเปนท่ียอมรับและแพรหลาย
ไปท่ัวโลก และการดําเนินการซ้ือขายยาระหวางประเทศสวนใหญ ผูซ้ือจะมีขอกําหนดใหผูผลิตตอง
มีการปฏิบัติในการผลิตใหไดตามมาตรฐานของ GMP (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กอง
ควบคุมยา 2541) 

2.3.1 ประเภทของ GMP 
GMP ท่ีมีใชในประเทศตางๆ ท่ัวโลก แบงไดเปน 2 ประเภท (สันต ดอรอมาน 2537 : 9-10) ดังนี้ 

 2.3.1.1 INTERNATIONAL GMP เปน GMP ซ่ึงรวมกันจัดทําข้ึนเพื่อใหประเทศ
ตางๆ นําไปใชเปนแนวทางในการผลิตยา เชน 
 1. EEC Guide to Good Manufacturing Practices for Medicinal Products, 
พ.ศ.2532 สําหรับประเทศในกลุมประชาคมเศรษฐกิจยุโรป 
 2. หลักเกณฑการผลิตยาตามมาตรฐานอาเซียน (ASEAN Good 
Manufacturing Practices) ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 3 พ.ศ.2539 สําหรับประเทศในกลุมอาเซียน 
 3. WHO Technical Report Series 825, Geneva, พ.ศ.2535 
 2.3.1.2 NATIONAL GMP เปน GMP ของแตละประเทศท่ีจัดทําข้ึน เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตยา เชน 
 1. Guide to Good Manufacturing Practices in the Manufacture of 
Pharmaceuticals (Orange Guide) UK, พ.ศ.2526 
 2. Good Manufacturing Practices and Proposed Exemptions for certain 
OTC products, USA, พ.ศ.2521 
 3. Good Manufacturing Practices for Drug Manufacturers and Importers, 
CANADA, พ.ศ.2524 
 4. AUSTRALIAN Code of Good Manufacturing Practice for Therapeutic 
Good-Medicinal Products, พ.ศ.2533 
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นอกจากนี้ GMP แตละฉบับจะมีสถานะแตกตางกันไป GMP ท่ีมีสถานะเปนขอแนะนํา 
(Recommendations) เชน GMP ขององคการอนามัยโลก, GMP ของ ASEAN ฯลฯ สวน GMP ท่ีมี
สถานะเปนกฎหมาย เชน GMP ของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ฯลฯ ซ่ึงการท่ี 
GMP มีสถานะแตกตางกัน ทําใหการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยาในแตละประเทศมีความแตกตาง
กัน ประเทศท่ีมีกฎหมายบังคับใช GMP จะมีผลทําใหอุตสาหกรรมผลิตยามีการพัฒนากาวหนามาก 
ยาท่ีผลิตออกมาจะมีคุณภาพมาตรฐานเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป สําหรับประเทศไทย (ชวงกอนท่ีจะมี
การบังคับใช GMP เปนกฎหมาย) GMP เปนเพียงขอแนะนํา จึงทําใหอุตสาหกรรมยาไมพัฒนา
เทาท่ีควร เนื่องจากไมสามารถบังคับใหผูผลิตยาทุกรายผลิตยาตามมาตรฐาน GMP อยางเครงครัดได 
(สันต ดอรอมาน 2537 : 9-10) 

2.3.2 สาระสําคัญของ GMP 
หลักเกณฑ GMP เปนแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการผลิตยา โดย GMP จะชวยใหเกิดการผลิตยาท่ีดี

อันจะสามารถชวยปองกันการปนเปอน (Contamination) และการปลอมปน (Adulteration) จากส่ิง
ท่ีไมตองการและผลิตไดอยางมีคุณภาพสมํ่าเสมอคงที่ในทุกข้ันตอน เพื่อใหไดยาท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานดีตามท่ีตองการ เปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพเพื่อใหมีความม่ันใจวายาท่ีผลิต
ออกมามีคุณภาพดีเหมือนกันหมด ไดผลสมบูรณในการปองกัน รักษา และสงเสริมสุขภาพ รวมท้ัง
ความปลอดภัยในการใช 

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ GMP จะเนนท่ีความรับผิดชอบและการดําเนินการจนตลอด
กระบวนการผลิตอยางเหมาะสม โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ณ จุด
ตางๆ ต้ังแตการจัดหาวัตถุดิบไปจนจบกระบวนการผลิตอยางครบวงจรและเพียงพอท่ีจะทําให
สามารถผลิตยาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานคงท่ี เปนเอกลักษณอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดทุกรุนหรือ
ทุกคร้ังของการผลิต ดังนั้นการยึดถือ GMP เปนแนวทางในการผลิต จึงเปนการสรางคุณภาพ
มาตรฐานเขาไปในผลิตภัณฑยาทีละข้ันตอน ต้ังแตตนจนสําเร็จเปนยาสําเร็จรูป (Finished product) 
(สันต ดอรอมาน 2537 : 9-11) 

2.3.3 ประโยชนของการยึดถือหลักเกณฑ GMP  
 2.3.3.1 ตอผูผลิตยา และอุตสาหกรรมการผลิตยา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2548) 
 1. เป นแนวทางป ฏิ บั ติ เพื่ อ เปนการประ กันว า ย าที่ ผ ลิต มี คุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตรงตามคุณภาพมาตรฐานท่ีกําหนดไว และมีความสม่ําเสมอใน
ทุกรุนท่ีผลิต 
 2. เปนการสงเสริมการสงออกยาไปจําหนายตางประเทศ เนื่องจากปจจุบัน
ประเทศตางๆ มีขอกําหนดใหยาท่ีจะนําเขาประเทศได ตองเปนโรงงานท่ีปฏิบัติตาม GMP 
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 3. ลดขอผิดพลาด หรือความเบ่ียงเบนท่ีจะผลิตยาท่ีไมตรงมาตรฐาน จากการ
สนับสนุนใหใชหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตยาอยางตอเนื่อง สงผลใหมาตรฐานการผลิตยา
ภายในประเทศโดยสวนรวมมีแนวโนมท่ีดีข้ึน พบยาผิดมาตรฐานในทองตลาดลดลง  
 4. ปองกันมิใหมีขอบกพรองเกิดข้ึนในระบบการผลิต หรือการควบคุม
คุณภาพ รวมทั้งเปนการขจัดมิใหเกิดปญหาซํ้าซอนข้ึนอีก 
 5. ในระยะยาวเปนการลดตนทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตยา 
 2.3.3.2 ตอผูส่ังใชยา และผูใชยา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2548) 
 1. เกิดความม่ันใจวายาที่ผลิตภายในประเทศ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานขอกําหนดทัดเทียมกับยาท่ีผลิตจากตางประเทศ  
 2. ม่ันใจวาจะไมเกิดการปนเปอนจากส่ิงอันไมพึงประสงค ท้ังจากสารเคมี 
และเช้ือจุลินทรีย 
 3. ทําใหการรักษาโรคและความเจ็บปวยมีประสิทธิภาพ 
 2.3.3.3 ตอการพัฒนาประเทศ (สันต ดอรอมาน 2537 : 11) 
 1. ชวยลดความสูญเปลา ส้ินเปลือง ทางดานยา 
 2. เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งซ่ึงสนับสนุนการพัฒนาระบบยา 
 3. ชวยใหบรรลุเปาหมายการพึงพิงตนเองทางดานยา  
 

2.4 การดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันภายในประเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลระบบการควบคุม

ยาใหเปนไปตามกฎหมาย เร่ิมต้ังแตการควบคุมการนําส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร การผลิตยาและ
การจําหนายยา รวมท้ังการข้ึนทะเบียนตํารับยากอนท่ีจะอนุญาตใหมีการนําหรือส่ังยาและการผลิต
ยาเพื่อจําหนายตอไป ถึงแมวาจะมีการควบคุมตามกฎหมายอยางรัดกุมและครบวงจรแลวก็ตาม ก็ยัง
ไมอาจเปนหลักประกันไดวายาท่ีผูบริโภคไดรับจะมีคุณภาพมาตรฐานท่ีสมํ่าเสมอกันโดยตลอด 
ท้ังนี้เนื่องจากคุณภาพมาตรฐานของยาเปนปจจัยท่ีจะตองข้ึนอยูกับการดําเนินการท่ีถูกตองและ
เหมาะสมในกระบวนการผลิตทุกข้ันตอน ซ่ึงอาจกลาวไดวาคุณภาพมาตรฐานของยาน้ันเปนส่ิงท่ี
จะตองถูกสรางข้ึนมาพรอมกับกระบวนการผลิตต้ังแตเร่ิมแรก มิใชเพียงการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานของยาสําเร็จรูปแตเพียงอยางเดียว (สันต ดอรอมาน 2537 : 12) ดังนั้น อย.จึงนําหลักเกณฑ 
GMP มาใชเปนแนวทางเพื่อเปนการสรางความม่ันใจใหผูบริโภควาไดรับยาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพในการรักษา มีความปลอดภัยในการใช และเพื่อสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
ผลิตยาภายในประเทศใหสามารถผลิตยาทดแทนการนําเขาไดมากขึ้นและผลิตเพื่อสงออกไป
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จําหนายยังตางประเทศอีกดวย (คณะทํางานยอยเพื่อศึกษาวิเคราะหการพัฒนาอุตสาหกรรมยา, สุวิทย 
วิบุลผลประเสริฐ, บรรณาธิการ 2537 : 350)   

ในการน้ี อย.จึงไดดําเนินการยกราง “มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยา” ฉบับแรกโดย
อาศัยแนวทางของ WHO เปนหลักและไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ.2521 (สันต ดอรอมาน 2537 : 9) ตอมา 
พ.ศ.2527 อย.ไดจัดทําโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการผลิตยาสําเร็จรูปภายในประเทศ” เพื่อ
รณรงคใหภาคอุตสาหกรรมยาสนใจและปรับปรุงมาตรฐานการผลิตยาอยางจริงจังและใน พ.ศ.2530 
ไดประกาศใช GMP โดยนํา GMP ของอาเซียน (ASEAN GMP) มาแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมกับ
สภาวะของอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศ (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 3) และยังไดออก
เอกสาร “หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต” เปนเลมแรกใน พ.ศ.2530 อีกดวย ใน พ.ศ.2531 ไดออก
ประกาศนียบัตร GMP (GMP Certificate) ใหกับผูประกอบการที่ผานการตรวจสอบมาตรฐาน GMP 
(สุทีป บุษยามานนท 2539 : 22) จากนั้นไดมีการดําเนินการปรับปรุงแกไขเร่ือยมาจน พ.ศ.2544 ได
พิจารณาปรับปรุงแกไข GMP ใหม ใหทันสมัยและสอดคลองกับ GMP ของ WHO โดยในระยะเวลา
ท่ีผานมาการดําเนินการตามหลักเกณฑ GMP ของโรงงานผลิตยาจะเปนการดําเนินการในรูปแบบการ
ขอความรวมมือโดยความสมัครใจ จนกระท่ัง พ.ศ.2546 กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศให GMP 
เปนกฎหมาย โดยไดประกาศเปนกฎกระทรวง “กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการผลิตยา
แผนปจจุบัน พ.ศ.2546” ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 120 ตอนท่ี 19 ก วันท่ี 7 มีนาคม 
พ.ศ.2546 โดยกําหนดใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันซ่ึงไดรับอนุญาตกอนกฎกระทรวงนี้ใช
บังคับ ดําเนินการแกไขปรับปรุงใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงน้ีภายในหนึ่งปนับแตท่ี
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ สําหรับหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนปจจุบัน กระทรวง
สาธารณสุขไดประกาศเปนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง “การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2546” โดยลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 120 ตอนพิเศษ 589 วันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2546 และมีผลใชบังคับ
ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 2) 

2.4.1 กิจกรรมการดําเนินงาน  
ในชวงป พ.ศ.2527 เปนตนมา อย.ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุผลตามแผนการ

ยกระดับมาตรฐานการผลิตยาสําเร็จรูปภายในประเทศ ซ่ึงมีอยูหลายกิจกรรม อาจสรุปเฉพาะท่ี
สําคัญไดดังนี้ 

2.4.1.1 การอบรมและสัมมนาทางวิชาการ 
ในทุกๆ ป ต้ังแต พ.ศ.2527 อย.ไดจัดใหมีการประชุมสัมมนาโดยเชิญผูรับอนุญาตผลิต

ยาและเภสัชกรผูปฏิบัติหนาท่ีในโรงงานผลิตยามาสัมมนา ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูผลิตยาไดรับ
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ทราบนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของรัฐในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน
การผลิตยา รวมท้ังเพื่อแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นและประสบการณระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการพัฒนามาตรฐานในการผลิตยา นอกจากน้ี อย.ยังไดรวมมือกับคณะเภสัชศาสตร
ของมหาวิทยาลัยตางๆ จัดประชุมทางวิชาการเปนระยะๆ โดยจะเนนศึกษาเปนเฉพาะเร่ือง โดย
เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและการควบคุมคุณภาพ (สันต ดอรอมาน 2537 : 13-15) 

2.4.1.2 การออกตรวจใหคําแนะนําแกโรงงานผลิตยา 
อย.ไดจัดต้ังคณะอนุกรรมการสงเสริมทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ

ผลิตยาภายในประเทศ (Quality Improvement Team : QIT) เม่ือ พ.ศ.2529 ทําหนาท่ีใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและการควบคุมคุณภาพตาม GMP การตรวจใหคําแนะนําเจาหนาท่ีจะ
บันทึกสรุปถึงส่ิงท่ีควรแกไขปรับปรุงและแจงใหโรงงานทราบเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
และเพื่อประโยชนในการตรวจติดตามตอไป ท้ังนี้เพื่อประโยชนของทางโรงงานเองท่ีจะไดมี
มาตรฐานยิ่งข้ึน (สันต ดอรอมาน 2537 : 15-16) 

2.4.1.3 การออกหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยา (GMP Certificate)  
เพื่อเปนการสนับสนุนและใหกําลังใจแกผูผลิตท่ีมีความรับผิดชอบตอสวนรวม ใน 

พ.ศ.2531 อย.จึงไดออกหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยา ใหแกโรงงานท่ีไดมาตรฐานตาม GMP 
และผานการประเมินของเจาหนาท่ีแลว หนังสือรับรองนี้จะรับรองมาตรฐานเปนหมวดๆ ไป และมี
อายุคราวละ 1-2 ป (สันต ดอรอมาน 2537 : 16) โดยพิจารณาจากผลคะแนนเฉล่ียรวมของโรงงาน 
กลาวคือ คะแนนเทากับหรือมากกวา 3.00 คะแนน จะได GMP Certificate อายุ 2 ป แตถาไดมากกวา 
2.00 แตไมถึง 3.00 คะแนน จะได GMP Certificate อายุ 1 ป (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 
กองควบคุมยา 2543) แตหลังจากมีการประกาศฯบังคับใช GMP เปนกฎหมาย อย.ไดกําหนดให 
GMP Certificate มีอายุคราวละ 2 ป เหมือนกันทุกโรงงาน โดยทุกคร้ังจะมีการประเมินซํ้ากอนออก
หนังสือรับรองฉบับใหม  

2.4.1.4 การปรับปรุงแกไขระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
อย.พยายามปรับปรุงแกไขระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย

พัฒนามาตรฐานการผลิตยาในประเทศ (สันต ดอรอมาน 2537 : 18) ไดแก 
1. การแกไขกฎกระทรวงกําหนดใหสถานท่ีผลิตยาแผนปจจุบันตองจัดใหมี

จํานวนเภสัชกรที่สอดคลองกับจํานวนตํารับ เพื่อประโยชนในการควบคุมคุณภาพยาและไมอนุญาต
ใหผูผลิตยาท่ีไมไดมาตรฐานตาม GMP ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนตํารับยาเพิ่มเติมต้ังแตเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2532 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

17 

2. นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหสถานบริการสาธารณสุขใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดซ้ือยาจากโรงงานผลิตยาท่ีไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยา
ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.2535 เปนตนไป 

3. ขอความรวมมือจากรานขายยาใหเลือกซ้ือยาจากโรงงานผลิตยาท่ีได
มาตรฐานตาม GMP ต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ.2533 เปนตนไป 

4. ขอความรวมมือจากโรงพยาบาลเอกชนและภาครัฐอ่ืนท่ีไมไดสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เชน สํานักการแพทยกรุงเทพมหานคร ใหเลือกซ้ือยาจากโรงงานผลิตยาท่ีได
มาตรฐานตาม GMP ต้ังแตป พ.ศ.2535 เปนตนไป 

5. ปรับปรุงหลักเกณฑ GMP ฉบับท่ีประกาศใชเม่ือ พ.ศ.2530 โดยใหมี
เนื้อหาทันสมัยและสอดคลองกับ WHO-GMP ฉบับป พ.ศ.2535 และประกาศเปนกฎหมายให
โรงงานผลิตยาแผนปจจุบันทุกแหงตองปฏิบัติตาม  

2.4.1.5 การผลิตเอกสารและสื่อทางวิชาการ 
อย.ไดผลิตเอกสารและสื่อทางวิชาการที่ เกี่ยวของกับการสนับสนุนการพัฒนา

มาตรฐานการผลิตจํานวนมาก เชน จัดทําเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิตยาและ GMP เพื่อ
เผยแพรใหแกโรงงานผลิตยานําไปใชเปนแนวทางในการผลิตและควบคุมคุณภาพยาใหได
มาตรฐาน จัดทําโสตทัศนูปกรณตางๆ เชน สไลด วิดีโอ เพื่อใชเปนอุปกรณในการฝกอบรมและ
เผยแพรการปฏิบัติตาม GMP แกผูผลิตยา และจัดทําขอกําหนดหลักเกณฑตางๆ ในสาระท่ีสําคัญ
เกี่ยวกับ GMP เพื่อใชเปนมาตรการบังคับใหผูผลิตยาปรับปรุงมาตรฐานการผลิตยาใหเสมอภาคกัน 
(กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 2550) 

2.4.2 ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 
จากการท่ี  อย .ไดดําเนินการพัฒนามาตรฐานการผลิตยาภายในประเทศใหทัดเทียม

มาตรฐานสากล เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศ โดยใช GMP เปนแนวทาง 
โดยเร่ิมดําเนินการต้ังแต พ.ศ.2521 และตอเนื่องจนถึงปจจุบัน (สันต ดอรอมาน 2537 : 18) ผลการ
ดําเนินงานปรากฏวาผูผลิตสวนใหญมีความเขาใจในหลักการและคุณประโยชนของการปฏิบัติตาม 
GMP และมีความกระตือรือลนในการท่ีจะปรับปรุงมาตรฐานการผลิตของตน (คณะทํางานยอยเพื่อ
ศึกษาวิเคราะหการพัฒนาอุตสาหกรรมยา, สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, บรรณาธิการ 2537 : 350) สงผล
โดยรวมใหมาตรฐานการผลิตยาภายในประเทศมีแนวโนมดีข้ึน ยาท่ีผลิตภายในประเทศมีคุณภาพ
มาตรฐานดีข้ึน พบยาผิดมาตรฐานในทองตลาดลดลงและมีการสงยาไปจําหนายตางประเทศมากข้ึน 
(สันต ดอรอมาน 2537 : 18) ซ่ึงสามารถสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้ 
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2.4.2.1 สถานการณโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทย 
จากมาตรการของภาครัฐในการกระตุนใหผูประกอบการผลิตยาใหไดมาตรฐานตาม

เกณฑ GMP โดยการสนับสนุนใหโรงพยาบาลของรัฐทุกแหง รวมท้ังโรงพยาบาลเอกชนและราน
ขายยาซ้ือยาจากโรงงานท่ีได GMP เทานั้น ซ่ึงปรากฎวาไดผลดีพอควร ดังจะเห็นไดวาจํานวน
โรงงานท่ีไดรับรอง GMP เพิ่มข้ึนจากเพียง 79 แหง ใน พ.ศ.2533 เปน 105 แหง ใน พ.ศ.2535  

สําหรับสถิติจํานวนโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันท้ังหมดจนถึง พ.ศ.2550 มี 166 แหง โดย
ไดผานการประเมินดาน GMP จากเจาหนาท่ีและไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน 153 แหง หรือรอยละ 92.2 จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวา
ทุกปจะมีโรงงานผลิตยาท่ีไดรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามเกณฑ GMP เพิ่มข้ึน ในทางกลับกันจะ
เห็นการลดลงของจํานวนโรงงานท้ังหมดของประเทศซ่ึงมีจํานวนลดลงจาก พ.ศ.2533 ท่ีมีถึง 188 แหง 
สาเหตุสําคัญท่ีทําใหจํานวนโรงงานลดลงเนื่องมาจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การลงทุนสูง การ
แขงขันท่ีเนนการแขงขันทางดานราคาเปนหลัก รวมท้ังผลกระทบจากการแขงขันทางดานการตลาด
ระหวางประเทศและการใช GMP เปนมาตรการทางกฎหมาย  

ตารางท่ี 1 จํานวนสถานท่ีผลิตยาท่ีไดรับรองมาตรฐานการผลิตยา (GMP) ระหวาง พ.ศ.2533-2550     
จํานวนสถานที่ผลิตยาแผนปจจุบัน 

พ.ศ. 
ไดรับอนุญาต ไดรับรอง GMP (รอยละ) 

2533 188 79 (42.0) 
2534 184 95 (51.6) 
2535 180 105 (58.3) 
2536 180 112 (62.2) 
2537 178 115 (64.6) 
2538 180 122 (67.8) 
2539 179 122 (68.2) 
2540 175 126 (72.0) 
2541 176 130 (73.9) 
2542 178 130 (73.0) 
2543 174 127 (73.0) 
2544 172 131 (76.2) 
2545 174 134 (77.0) 
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ตารางท่ี 1 (ตอ)  

จํานวนสถานที่ผลิตยาแผนปจจุบัน 
พ.ศ. 

ไดรับอนุญาต ไดรับรอง GMP (รอยละ) 
2546 174 133 (76.4) 
2547 171 141 (82.5) 
2548 166 151 (91.0) 
2549 162 153 (94.4) 
2550 166 153 (92.2) 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กลุมตรวจสอบติดตามดานผลิตภัณฑสุขภาพ, จํานวน
สถานท่ีผลิตยาท่ีไดรับรองมาตรฐานการผลิตยา (GMP) ระหวางป 2533-2550 [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 
21 มกราคม 2551.  เขาถึงจาก http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/zone_search/files/sea001_008.asp 

2.4.2.2 คุณภาพมาตรฐานของยา 
จากขอมูลผลการวิเคราะหยาตามโครงการ GMP และโครงการศึกษาวิจัยเพื่อแกไข

ปญหาทางดานคุณภาพมาตรฐาน พ.ศ.2534 (ตาราง 2) โดย อย.พบวาผลิตภัณฑยาท่ีผลิตจากโรงงานท่ี
ได GMP ผิดมาตรฐาน รอยละ 10.76 ในขณะท่ีผลิตภัณฑยาจากโรงงานท่ีไมได GMP ผิดมาตรฐาน 
รอยละ 36.64 จะเห็นวาผลิตภัณฑยาท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได GMP ผิดมาตรฐานนอยกวาผลิตภัณฑยา
ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไมได GMP เปนผลใหคุณภาพมาตรฐานของยาโดยรวมดีข้ึนและเปนท่ียอมรับ
กันโดยท่ัวไปมากข้ึน (สันต ดอรอมาน 2537 : 21) 
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ตารางท่ี 2 ผลวิเคราะหยาตามโครงการ GMP และโครงการศึกษาวิจัยเพื่อแกไขปญหาทางคุณภาพ
มาตรฐาน พ.ศ.2534 
หมวดยา ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล ยานํ้า ยาขี้ผ้ึง

หรือครีม 
ยาปราศ 
จากเช้ือ 

รวม 

เก็บตัวอยาง 107 609 312 212 141 49 1430 

ไดมาตรฐาน 78 523 228 183 134 44 1190 

ไมไดมาตรฐาน 29 86 84 29 7 5 240 

รวมท้ังหมด 
(รายการ) 

% ไมไดมาตรฐาน 27.10 14.12 26.92 13.70 4.97 10.20 16.78 

เก็บตัวอยาง 74 461 235 171 121 35 1097 

ไดมาตรฐาน 64 418 195 152 116 34 979 

ไมไดมาตรฐาน 10 43 40 19 5 1 118 

โรงงานผลิต
ยาที่ได 
GMP 

(รายการ) 
% ไมไดมาตรฐาน 13.51 9.33 17.02 11.11 4.13 2.86 10.76 

เก็บตัวอยาง 33 148 77 41 21 14 333 

ไดมาตรฐาน 14 105 33 31 18 10 211 

ไมไดมาตรฐาน 19 43 44 10 2 4 122 

โรงงานผลิต
ยาที่ยังไมได 

GMP 
(รายการ) 

% ไมไดมาตรฐาน 57.58 29.05 57.14 24.39 10.00 28.57 36.64 

หมายเหตุ : มาตรฐาน หมายถึง มาตรฐานตามท่ีไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไวกับ อย. 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา, อางถึงใน สันต ดอรอมาน, แนวทาง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันภายในประเทศ (นนทบุรี, 2537), 22 

2.4.2.3 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยา 
ปจจุบันแนวความคิดเกี่ยวกับ GMP ในการผลิตยา ไดเปนท่ียอมรับและแพรหลายไป

ท่ัวโลก ดังจะเห็นไดจากการดําเนินการซ้ือขายยาระหวางประเทศสวนใหญ ผูซ้ือจะมีขอกําหนดให
ผูผลิตตองมีการปฏิบัติในการผลิตใหไดตามมาตรฐานของ GMP (สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา, กองควบคุมยา 2541) สงผลใหโรงงานผลิตยาท่ีได GMP สามารถสงออกผลิตภัณฑยาไป
จําหนายยังตางประเทศ จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นแนวโนมของมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยาท่ีเพิ่ม
สูงข้ึน โดยตลาดสงออกสําคัญของประเทศไทย ไดแก เวียดนาม กัมพูชา พมา เบลเยี่ยม มาเลเซีย 
ฟลิปปนส สิงคโปร ฮองกง และศรีลังกา (กรมสงเสริมการสงออก, สํานักบริการสงออก 2549)  
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ตารางท่ี 3 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยาแผนปจจุบัน ระหวาง พ.ศ.2543-2549 (ลานบาท) 
ป พ.ศ. สําหรับมนุษย สําหรับสัตว รวม 
2543 1,956.88 111.89 2,068.77 
2544 1,936.05 129.46 2,065.52 
2545 2,102.86 118.02 2,220.88 
2546 2,336.55 168.92 2,505.47 
2547 2,734.42 232.89 2,967.31 
2548 3,198.47 237.91 3,436.38 
2549 3,259.60 152.88 3,412.48 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา, มูลคาการสงออก [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 
25 ธันวาคม 2550.  เขาถึงจาก http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/zone_search/files/sea001_009.asp 

หากพิจารณาถึงมูลคาการผลิตและการนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเพื่อใชบริโภค
ภายในประเทศ จะพบวามีตัวเลขท่ีใกลเคียงกันมาก จากตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบมูลคาการ
ผลิตและการนําส่ังยาแผนปจจุบัน (ลานบาท) ต้ังแต พ.ศ.2530-2549 

ตารางท่ี 4 มูลคาการผลิตและการนําส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรสําหรับยาแผนปจจุบัน (ลานบาท) 
ต้ังแต พ.ศ.2530-2549  
การผลิตยาแผนปจจุบัน (ลานบาท) การนําเขายาแผนปจจุบัน (ลานบาท) ป พ.ศ. 

สําหรับมนุษย สําหรับสัตว รวม สําหรับมนุษย สําหรับสัตว รวม 
2530 5,145.75 309.15 5,454.90 2,325.43 478.11 2,803.54 
2531 6,708.85 181.27 6,890.12 2,570.98 592.60 3,163.58 
2532 8,372.85 223.99 8,596.84 3,307.60 624.82 3,932.42 
2533 8,886.02 290.5 9,176.52 3,449.08 870.18 4,319.26 
2534 9,657.54 325.68 9,983.22 4,216.41 1,033.89 5,250.30 
2535 10,696.54 385.05 11,081.59 4,682.61 1,114.14 5,796.75 
2536 11,831.03 275.66 12,106.69 5,075.31 1,145.35 6,220.66 
2537 12,969.68 284.35 13,254.00 6,086.63 1,211.63 7,298.26 
2538 15,820.87 461.74 16,282.61 9,276.47 1,487.20 10,763.67 
2539 18,174.43 472.57 18,647.00 10,435.34 1,628.28 12,063.62 
2540 19,591.55 477.73 20,069.28 13,375.57 2,115.67 15,491.23 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 
การผลิตยาแผนปจจุบัน (ลานบาท) การนําเขายาแผนปจจุบัน (ลานบาท) ป พ.ศ. 

สําหรับมนุษย สําหรับสัตว รวม สําหรับมนุษย สําหรับสัตว รวม 
2541 16,726.12 352.17 17,078.29 9,739.08 2,100.57 11,839.65 
2542 19,033.94 686.72 19,720.66 14,232.33 2,486.88 16,719.21 
2543 20,995.92 682.52 21,678.44 16,700.35 2,517.25 19,217.60 

2544 23,087.90 829.61 23,917.51 19,967.64 2,722.03 22,689.66 

2545 24,144.56 542.23 24,686.79 19,867.94 2,901.87 22,769.82 

2546 26,586.12 977.22 27,563.33 26,024.87 3,563.26 29,588.13 

2547 31,707.65 931.89 32,639.53 30,545.54 3,101.56 33,647.10 

2548 29,704.78 1,425.85 31,130.64 38,293.37 3,337.48 41,630.85 

2549 30,910.72 1,830.85 32,741.57 44,518.64 3,584.49 48,103.13 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา, มูลคาการผลิตและการนําส่ังยาเขามา
ในราชอาณาจักรสําหรับยาแผนปจจุบัน ต้ังแตป 2530-2549 [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 25 ธันวาคม 
2550.  เขาถึงจาก http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/zone_search/files/sea001_001.asp 

จากมูลคาการผลิตยาและนําเขายาแผนปจจุบันในระหวาง พ.ศ.2530-2549 จะเห็นไดวา
มูลคาการผลิตในประเทศและการนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเพิ่มข้ึนตลอดเวลา และเม่ือเทียบกับตัวเลข
การนําเขาแลวจะเห็นไดวา อุตสาหกรรมยาของไทยยังคงประสบปญหาในเรื่องของการผลิตท่ีไม
สามารถตอบสนองกับความตองการในการบริโภคผลิตภัณฑยาภายในประเทศ (วัฒนพงษ คุโรวาท 
2544 : 52) 

2.4.3 ปญหา อุปสรรค และขอบกพรองท่ีพบในการผลิตยาในขั้นอุตสาหกรรม  
ปญหาของการผลิตยาในข้ันอุตสาหกรรมท่ีพบสวนใหญ แบงตามปจจัยของการผลิต (กรม

สงเสริมอุตสาหกรรม 2550) ไดดังนี้ 
2.4.3.1 ปญหาเกี่ยวกับสถานท่ีผลิต สวนใหญจะเกิดจากการวางแผนผังโรงงานท่ีไม

เหมาะสม สถานท่ีไมเพียงพอตอการจัดดําเนินการตางๆ ใหสอดคลองกับ GMP รวมท้ังการควบคุม
สภาพแวดลอมภายในไมดีพอและการใชวัสดุสําหรับการกอสรางท่ีไมเหมาะสม เปนตน  

2.4.3.2 ปญหาดานบุคลากร ปญหาท่ีพบคือ การขาดบุคลากรระดับหัวหนางานและ
พนักงานท่ีทําหนาท่ีทางดานการควบคุมคุณภาพ ซ่ึงจําเปนจะตองใชเภสัชกรหรือนักเคมีท่ีมี
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ประสบการณ นอกจากน้ีพนักงานยังขาดการฝกอบรมใหมีความรูและความชํานาญในงานท่ี
รับผิดชอบ 

2.4.3.3 ปญหาดานอุปกรณการผลิตและการควบคุมคุณภาพ ถึงแมวาอุปกรณในการ
ผลิตยาหลายๆ อยางสามารถหาซ้ือไดภายในประเทศ แตพบวาโรงงานบางแหงยังไมสามารถจัดให
มีอุปกรณการผลิตท่ีจําเปนไวใชไดอยางเพียงพอและยังขาดการตรวจสอบความถูกตองของอุปกรณ
เหลานี้ ในขณะท่ีอุปกรณสําหรับการวิเคราะหสวนใหญจะตองนําส่ังเขามาจากตางประเทศ ซ่ึงมี
ราคาคอนขางสูง อยางไรก็ตามการบํารุงรักษาอุปกรณเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีผูผลิตสวนมากยังไมมีการ
จัดใหเปนระบบท่ีดีพอ เชนเดียวกันกับการตรวจสอบความถูกตองแมนยําของอุปกรณท่ีใชในการ
ช่ัง ตวง วัด ก็ยังขาดระบบท่ีจะควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติไดอยางครบถวน 

2.4.3.4 ปญหาดานวัตถุดิบและวัสดุสําหรับการบรรจุ จากการที่วัตถุดิบสวนใหญท่ีใช
ในการผลิตยายังตองนําเขามาจากตางประเทศ จึงทําใหผูผลิตตองลงทุนสูงมากข้ึนเพื่อเก็บสต็อกไว
ใหเพียงพอสําหรับแตละชวงของการส่ังซ้ือ ดังนั้นเม่ือราคาวัตถุดิบสูงข้ึนจะสงผลใหตนทุนการผลิต
ยาสูงข้ึนดวย ในขณะท่ีปญหาของวัสดุสําหรับการบรรจุโดยเฉพาะขวดแกวมาจากการท่ีผูผลิตขวด
มิไดมีการปองกันการปนเปอนในระหวางการผลิตและการบรรจุไดดีพอ 

2.4.3.5 ปญหาดานการผลิต เนื่องจากผูผลิตสวนใหญผลิตยาหลายๆ หมวด จึงขาด
ความชํานาญเฉพาะทาง นอกจากนี้แลวขนาดการผลิตแตละคร้ังก็มีปริมาณไมมากนัก จึงทําให
คาใชจายในการดําเนินการสูงและผลผลิตตํ่า ซ่ึงสงผลใหตนทุนการผลิตตอหนวยสูงข้ึน 

2.4.3.6 ปญหาที่เกี่ยวของกับการบริหาร สวนใหญพบมากในบริษัทท่ีมีลักษณะการ
บริหารเปนแบบครอบครัวซ่ึงมักจะรวมอํานาจไวท่ีสวนกลาง ทําใหการดําเนินงานขาดความ
คลองตัวและอาจมีการบังคับใหเปนไปตามท่ีตองการ ซ่ึงขัดกับการบริหารจัดการท่ีดี 

2.4.3.7 ปญหาดานวิชาการและเทคโนโลยี โรงงานสวนใหญจะไมมีหนวยงานวิจัย
และพัฒนา ยาท่ีผลิตออกมาบางคร้ังจึงมีปญหาดานคุณภาพ เชน ยาเส่ือมคุณภาพกอนกําหนดเวลา 
หรือยาท่ีผลิตแตละรุนมีคุณสมบัติท่ีแตกตางกันมาก หรือไมเขาตามขอกําหนด ทําใหตองเสียเวลา
และงบประมาณในการแกไข 

2.4.3.8 ปญหาดานการตลาด จากการแขงขันดานการตลาดท่ีคอนขางสูง เชน การ
เปล่ียนแปลงในรูปแบบและการบรรจุของผลิตภัณฑ การแขงขันในเร่ืองราคา กฎระเบียบในการ
จัดซ้ือยา เปนตน ทําใหสงผลตอการจัดการในเร่ืองการผลิตเปนอยางมาก 

อยางไรก็ตามการผลิตยาถือเปนการผลิตปจจัยท่ีมีความจําเปนตอการครองชีพอยางหน่ึง 
จึงควรไดรับการสนับสนุนและชวยกันพัฒนาใหมีความกาวหนาไปในลักษณะท่ีถูกตองและ
เหมาะสมตอไป 
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2.5 การเปล่ียนแปลงมาตรฐานวิธีการผลิตยาท่ีดี 
การผลิตยาทั่วโลกมีการแขงขันอยางสูง มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมทั้งในขณะน้ี

แนวทางในการประกันคุณภาพดานการผลิตยาและระบบการตรวจ GMP ไดมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและจากการเปดเขตการคาเสรีแกกันมากข้ึน ทําใหในหลายภูมิภาคไดรวมกันจัดต้ังองคกร
หรือภาคีข้ึน จึงมักมีเง่ือนไขในเชิงขอกําหนดหรือมาตรฐานดานการผลิตสินคาเขามาเปนเครื่องมือ
คุมครองประชาชนในประเทศของตนและกีดกันทางการคากับประเทศนอกกลุม อีกท้ังมีปจจัย
ภายในและภายนอกประเทศ (PIC/S ชวยหรือแชแข็งอุตสาหกรรมยา 2549 : 15) ดังนี้ 

ปจจัยภายในประเทศ  
1. เพื่อใหไดรับการยอมรับจากหนวยงานท้ังภายในและภายนอกประเทศวาการผลิตยาของ

ไทยมีประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐานสากล 
2. เพื่อเปนการลดภาระของผูผลิตยาท่ีตองเสียคาใชจายในการขอตรวจรับรองจากหนวยงาน 

GMP ตางชาติ กรณีท่ีสงยาไปขายในประเทศสมาชิก Pharmaceutical Inspection Cooperation 
Scheme (PIC/S)  

3. กฎหมายดาน GMP ของไทยลาสมัย ควรตองมีการปรับปรุง 
ปจจัยภายนอกประเทศ  
1. ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของอาเซียน ตองปฏิบัติตามขอตกลงในการยอมรับซ่ึงกัน

และกันสําหรับการตรวจสถานท่ีผลิตยาตามหลักเกณฑ GMP ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on GMP Inspection) ท่ีตองการใหการตรวจสอบ GMP ยามีคุณภาพตาม
มาตรฐาน PIC/S  

2. การเปนสมาชิก PIC/S ทําใหหนวยงานตรวจ GMP ของไทยเปนท่ียอมรับของสากล 

ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตยาของประเทศไทยใหสามารถ
กาวขามปจจัยตางๆ ท่ีกําลังมีผลกระทบตออุตสาหกรรมการผลิตยาของไทย อีกท้ังเพื่อเปนการสราง
ความนาเช่ือถือและพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมผลิตยา หนวยงานรัฐผูกํากับดูแลจึง
ตองพัฒนาใหทันตอสภาวการณของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือชวยใหการพัฒนาอุตสาหกรรมยา
ภายในประเทศไดกาวทันตอวิวัฒนาการดานเทคโนโลยียาของโลก สงเสริมคุณภาพ สราง
ภาพลักษณท่ีดีแกผลิตภัณฑยา ท้ังยังตองพัฒนาระบบการปฏิบัติงานสูระดับสากล เพื่อใหเปนท่ี
นาเช่ือถือและยอมรับของตางประเทศ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

25 

2.5.1 ขอตกลงรวมกันของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) 
ปจจุบันมาตรฐานการผลิตยาของแตละประเทศในอาเซียนมีความแตกตางกัน กลาวคือ ประเทศ

สิงคโปรและมาเลเซียใชมาตรฐานของ PIC/S ประเทศไทยใชมาตรฐานของ WHO ฉบับป พ.ศ.2535 
ประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และฟลิปปนส ใชหลักเกณฑการผลิตยาตามมาตรฐานอาเซียน ฉบับ
ปรับปรุงคร้ังท่ี 3 พ.ศ.2539 สําหรับประเทศพมา บรูไน ลาว และกัมพูชา ยังไมปรากฏหลักเกณฑท่ีแน
ชัด (อุตสาหกรรมยาไทยลาหลังผลักดันสูภาคีสมาชิก PIC/S ยกระดับ GMP สูมาตรฐานใหมรองรับ
เปดเสรีการคายา 2548 : 23) แตอยางไรก็ตามประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียนไดมีการรวมกลุมกันใน
การประสานความรวมมือ (Harmonization) ดานยาข้ึน โดยใชช่ือ ASEAN Consultative Committee on 
Standards and Quality/ Pharmaceutical Product Working Group (ACCSQ/ PPWG) มีวัตถุประสงค
และบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดเขตการคาเสรีอาเซียน 
(ASEAN Free Trade Area : AFTA) โดยการขจัดการกีดกันทางการคาทางดานเทคนิค (Technical 
Barrier to Trade : TBT) ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและเพื่อสงเสริมและกระตุนการคายาภายใน
ภูมิภาค (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา 2551) 

การดําเนินการของ ACCSQ/ PPWG สงผลกระทบอยางสําคัญตอระบบการผลิตยา โดยมีผล
ตอมาตรฐานการผลิตยาของโรงงาน และคุณภาพและศักยภาพในการกํากับดูแลและควบคุมการผลิต
ยาของภาครัฐ (ยุพดี จาวรุงฤทธ์ิ 2545 : 2) ท่ีตองปฏิบัติตามขอตกลงในการยอมรับซ่ึงกันและกัน
สําหรับการตรวจสถานท่ีผลิตยาตามหลักเกณฑ GMP ของภูมิภาคอาเซียนท่ีตองการใหการตรวจสอบ 
GMP มีเกณฑมาตรฐานเปนหนึ่งเดียวภายใน พ.ศ.2551 โดยอาศัยมาตรฐาน PIC/S (อุตสาหกรรมยา
ไทยลาหลังผลักดันสูภาคีสมาชิก PIC/S ยกระดับ GMP สูมาตรฐานใหมรองรับเปดเสรีการคายา 
2548 : 21) เนื่องจาก PIC/S จัดเปนองคกรท่ีประสานความรวมมือดาน GMP (GMP Harmonization) 
โดยเปนการประสานในสวนของมาตรฐาน GMP และระบบการตรวจสอบ (GMP Inspection 
system) และเปนท่ีนาสังเกตวามีการกลาวขวัญถึงการเปนสมาชิก PIC/S กันอยางกวางขวางในหมู
ประเทศอาเซียน โดยท่ีประเทศสิงคโปรไดเปนสมาชิกใน พ.ศ.2543 และประเทศมาเลเซียไดสมัคร
และทําการปรับปรุงพัฒนาภายในประเทศอยางจริงจัง จนสามารถไดรับรองใหเขาเปนสมาชิก
ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปเทานั้น ดังนั้นประเทศไทยในฐานะสมาชิกของอาเซียน จึงตองปฏิบัติตาม
ขอตกลงดังกลาว โดยจัดใหการผลิตยาเปนไปตามมาตรฐาน PIC/S หาไมแลวผลิตภัณฑยาท่ีไดจะ
ถูกจัดวาไมมีคุณภาพและนําไปสูการถูกกีดกันทางการคาและการสงออกตอไป (ยุพดี จาวรุงฤทธ์ิ 
2545 : 2-3) 
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2.5.2 GMP ของประเทศไทย 
ปจจุบันการผลิตยาท่ัวโลกมีการแขงขันอยางสูง มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมท้ังในขณะ

นี้แนวทางในการประกันคุณภาพดานการผลิตยาและระบบการตรวจ GMP ไดมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง และจากการเปดเขตการคาเสรีแกกันมากข้ึน ทําใหในหลายภูมิภาคไดรวมกันจัดตั้งองคกร
หรือภาคีข้ึน จึงมักมีเง่ือนไขในเชิงขอกําหนดหรือมาตรฐานดานการผลิตสินคาเขามาเปนเคร่ืองมือ
คุมครองประชาชนในประเทศของตนและกีดกันทางการคากับประเทศนอกกลุม ขณะท่ีหลักประกัน
การผลิตของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยไดปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง การ
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา 
พ.ศ.2546 ซ่ึงมีผลบังคับใชกับสถานท่ีผลิตยาแผนปจจุบันทุกแหง แตนาเสียดายวาประกาศฯ ดังกลาว 
กําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการผลิตยาตามขอแนะนําของ WHO ฉบับ พ.ศ.2535 (WHO 
Technical Report Series, No.823, 1992, Annex 1: Good manufacturing practices for pharmaceutical 
products) ท้ังท่ี WHO มีการปรับหลักเกณฑใหมเปนระยะๆ จนลาสุดคือ ฉบับ พ.ศ.2546 ซ่ึงจัดเปน
ขอดอยของอุตสาหกรรมยาในประเทศ โดยเฉพาะหากตองการมุงสูภาคการสงออก เนื่องจากเปน
หลักเกณฑท่ีลาหลังไมมีความนาเช่ือถือในระดับสากล (อุตสาหกรรมยาไทยลาหลังผลักดันสูภาคี
สมาชิก PIC/S ยกระดับ GMP สูมาตรฐานใหมรองรับเปดเสรีการคายา 2548 : 21) 

2.5.3 มาตรฐานการผลิตยากับการนําเขายา 
ปจจุบันในการจัดซ้ือยาระหวางประเทศหรือการนํายาเขาของบางประเทศ อาทิเชน ประเทศ

ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ไดใหความเช่ือม่ันตอการเปนสมาชิก PIC/S ของประเทศตนกําเนิดเพิ่ม
มากข้ึน (ยุพดี จาวรุงฤทธ์ิ 2545 : 3) อาจเปนเพราะวาประเทศเหลานี้เคยตกเปนอาณานิคมของชาติ
ตะวันตก ซ่ึงประเทศเหลานี้จะจัดระบบการเมืองและการศึกษาตามชาติตะวันตก รวมไปถึงการ
ยอมรับความเหนือกวาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนั้นเพื่อการพัฒนาประเทศใหเปน
ประเทศอุตสาหกรรม จึงเปนความจําเปนท่ีตองนําเอาเทคโนโลยีตามแบบตะวันตกมาใช (สํานัก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, ศูนยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 2551) ดังนั้นจึงมีความ
เปนไปไดท่ีประเทศเหลานี้จะมีการนําเอามาตรฐานหรือหลักเกณฑตางๆ ตามชาติตะวันตกมาใช ซ่ึง
หากประเทศไทยเขาเปนสมาชิก PIC/S จะทําใหสามารถขยายตลาดสงออกผลิตภัณฑยาไปยัง
ประเทศเหลานี้ไดมากข้ึน 

2.5.4 การตรวจประเมินของหนวยตรวจ GMP จากตางชาติ 
ผูผลิตยาท่ีจะสงออกผลิตภัณฑยาไปจําหนายยังประเทศตางๆ นั้น โดยเฉพาะประเทศท่ีเปน

สมาชิกของ PIC/S ผลิตภัณฑยานั้นตองผานการรับรองจากหนวยงาน GMP ของประเทศท่ีจะนําเขา
ผลิตภัณฑยากอน โดยภาระคาใชจายในการขอรับการรับรองนี้ผูผลิตจะตองรับผิดชอบท้ังหมด 
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ตัวอยางเชนการนําผลิตภัณฑสุขภาพเขาไปจําหนายท่ีประเทศออสเตรเลีย ผูผลิตจะตองผานการ
ตรวจประเมินโดยผูตรวจประเมินจากหนวยงานท่ีกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อการบําบัดรักษา 
(The Therapeutic Goods Administration : TGA) ของประเทศออสเตรเลีย ท่ีตองเดินทางมาตรวจ
คร้ังละ 2-3 วัน โดยคาใชจายในการตรวจของ TGA จะอยูท่ีประมาณ 6-8 แสนบาทตอคร้ัง (คาต๋ัว
เคร่ืองบิน คาท่ีพัก และคาธรรมเนียมการตรวจ) ท้ังนี้ใบ GMP certificate มีอายุ 2 ป หรือการท่ีผูผลิต
ยาจะนํายาไปข้ึนทะเบียนท่ีประเทศสิงคโปร จะตองผานการตรวจประเมินจากองคการวิทยาศาสตร
สาธารณสุข (The Health Sciences Authority : HSA) ของสิงคโปรกอน ซ่ึงตองเสียคาใชจายในการ
ตรวจประเมินประมาณ 5-6 แสนบาทตอโรงงาน โดยคาธรรมเนียมการตรวจข้ึนอยูกับระยะหางจาก
ประเทศสิงคโปร รวมคาต๋ัวเคร่ืองบิน คาท่ีพัก คาธรรมเนียมการตรวจของผูตรวจประเมิน ท้ังนี้ไม
รวมคาใชจายท่ีตองใชผูเช่ียวชาญดานภาษามาชวย หากเอกสารและการเจรจาไมใชภาษาอังกฤษ 
เม่ือผานการตรวจประเมินแลวจะไดใบ GMP certificate ท่ีมีอายุ 2 ป (สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา, กลุมตรวจสอบติดตามดานผลิตภัณฑสุขภาพ 2548) ซ่ึงคาใชจายเหลานี้ผูผลิตยาใน
ประเทศไทยตองเปนผูออกท้ังหมด ดังนั้นหากประเทศไทยเขาเปนสมาชิกของ PIC/S แลวจะ
สามารถทําขอตกลงรวมในการยอมรับรายงานผลการตรวจสถานท่ีผลิตยาของประเทศสมาชิก
อาเซียน (ASEAN MRA on GMP Inspection) อันเปนผลทําใหผูผลิตยาสามารถสงออกผลิตภัณฑยา
ไปจําหนายยังกลุมประเทศอาเซียนและประเทศท่ียอมรับมาตรฐาน PIC/S ได โดยไมตองเสีย
คาใชจายในการรับการตรวจจากหนวยงานตรวจ GMP ของประเทศผูนําเขา จึงเปนการลดภาระ
คาใชจายของผูผลิตยา 

2.6 องคกร PIC/S 

2.6.1 ความเปนมา  
สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (European Free Trade Association : EFTA) ไดกอต้ัง 

Pharmaceutical Inspection Convention (PIC) ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2513 โดยมีสมาชิกเร่ิมตนรวม 
10 ประเทศ ไดแก Austria, Denmark, Finland, Iceland, Liechtenstein, Norway, Portugal, Sweden, 
Switzerland และ United Kingdom และมีสมาชิกเพิ่มข้ึนในภายหลังอีก 8 ประเทศ คือ Hungary, 
Ireland, Romania, Germany, Italy, Belgium และ Australia โดยมีขอตกลงรวมกันในการตรวจสอบ
การผลิตยา จนกระท่ัง พ.ศ.2533 เปนตนมา สมาชิกไดเร่ิมตระหนักถึงการขัดแยงระหวาง PIC และ
กฎหมายของ European อันเปนผลใหไมสามารถรับสมาชิกใหมๆ ได เพราะกฎหมายของ European 
จะหามไมใหประเทศในยุโรปที่เปนสมาชิกของ PIC ไปเซ็นสัญญากับประเทศที่จะมารวมใน PIC 
ซ่ึงคณะกรรมการของ European เทานั้นท่ีจะอนุญาตใหมีการเซ็นสัญญาหรือขอตกลงระหวาง
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ประเทศท่ีอยูนอกยุโรปและคณะกรรมการก็ไมไดเปนสมาชิกของ PIC โดยประเทศ Australia เปน
ประเทศสุดทายท่ีเขาเปนสมาชิกไดในเดือนมกราคม พ.ศ.2536 ดังนั้นจึงไดรวมกันจัดต้ัง PIC 
Scheme (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme) ข้ึนและดําเนินการเม่ือวันท่ี 2 
พฤศจิกายน พ.ศ.2538 ในการน้ีท้ัง PIC และ PIC Scheme ไดดําเนินการควบคูกันและไดรับการ
ขนานนามคูกันวา PIC/S (PIC/S Secretariat 2006) 

PIC/S จะดําเนินภารกิจหลักในฐานะศูนยรวมและผูสนับสนุนหลักสําหรับประเทศสมาชิก ใน
การดําเนินกิจกรรมสําคัญๆ ไดแก การแลกเปล่ียนขอมูล และประสบการณดาน GMP และรายงาน
การตรวจสอบ GMP และใบรับรอง GMP, การจัดการอบรมแกเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ GMP (GMP 
Inspector), การประชุม Expert circle, การพัฒนาและปรับปรุงเอกสารคูมือ (Guideline) ในดานตางๆ 
ท่ีสําคัญของการผลิตยา, เกื้อหนุนสงเสริมการจัดต้ังเครือขาย (Networking) และการเสริมสรางความ
เช่ือม่ันระหวางประเทศสมาชิกและสนับสนุนสงเสริม International Harmonization ดาน GMP 
(PIC/S Secretariat 2006) 

2.6.2 ขอบเขตการดําเนินการ  
PIC/S มีเปาหมายในการดําเนินการของกลุม (PIC/S Secretariat 2006) ดังนี้ 

 1. ขอตกลงรวมกันดานการตรวจสอบยา (Mutual Recognition of Inspections) 
 2. การปรับขอกําหนดดาน GMP ใหสอดคลองตรงกัน (Harmonization of GMP 
Requirement) 
 3. การปรับระบบการตรวจสอบยาใหเปนระบบเดียวกัน (Uniform Inspection System) 
 4. การอบรมผูตรวจสอบ (Training of Inspectors) 
 5. เกื้อหนุนและสงเสริมเครือขายระหวางสมาชิก (Facilitate the Networking b/w 
Participating Authorities) 
 6. ผดุงรักษาและธํารงไวซ่ึง  

6.1 ความเช่ือม่ันซ่ึงกันและกัน (Mutual Confidence) 
6.2 การแลกเปล่ียนขอมูล (Exchange of Information) 
6.3 ประสบการณในการตรวจสอบ GMP และดานท่ีเกี่ยวของ 
6.4 การอบรมและฝกฝน GMP Inspector รวมกัน 

2.6.3 บทบาทหนาท่ี  
บทบาทหนาท่ี อันเปนภารกิจหลักของ PIC/S (PIC/S Secretariat 2006) มีดังนี้ 

1. แลกเปล่ียนขอมูลและประสบการณดาน GMP รวมท้ังแลกเปล่ียน รายงานการ
ตรวจสอบ GMP และใบรับรอง GMP (GMP Certificate) 
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2. จัดการอบรมแก GMP Inspector ในรูปของ Seminar และ Joint Inspection 
Training Program  ท้ังนี้เพื่อสงเสริมกิจกรรม GMP Inspection Harmonization 

3. จัดการประชุม Expert Circle เพื่อพิจารณาหัวขอสําคัญเฉพาะของการตรวจสอบ 
GMP ดานตางๆ อาทิเชน ดานการผลิต Medical gases, Blood banks, Hospital pharmacy และอ่ืนๆ  

4. พัฒนาและปรับปรุงเอกสารคูมือ (Guideline)ในดานตางๆ ท่ีสําคัญของการผลิตยา 
เชน Validation, Sterility testing Isolator Technology และ Quality system สําหรับหนวยงานกํากับ
ดูแลและตรวจสอบ GMP ตางๆ  

5. สนับสนุนและสงเสริมการจัดสรางเครือขาย (Networking) และความเช่ือม่ัน
ระหวางประเทศสมาชิก 

6. สนับสนุนสงเสริม International Harmonization on GMP 
2.6.4 ประเทศสมาชิก PIC/S  
ปจจุบัน PIC/S มีสมาชิกรวม 33 ประเทศ ขอมูล ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2551 (ตารางท่ี 5) 

ไดแกประเทศสมาชิกในกลุมสหภาพยุโรป ท้ังนี้ ประเทศนอกสหภาพยุโรปมี 4 ประเทศ คือ 
ออสเตรเลีย แคนาดา มาเลเซีย และสิงคโปร นอกจากนี้ยังมีประเทศท่ีแสดงความจํานงเขาเปน
สมาชิกใหม เชน เอสโตเนีย แอฟริกาใต สหรัฐอเมริกา ยูเครน ไทย เปนตน  

ตารางท่ี 5 รายช่ือประเทศท่ีเปนสมาชิกของ PIC/S  
No. Country Accession to PIC Accession to PIC Scheme 
1 Austria May 2514 November 2542 
2 Denmark May 2514 November 2538 
3 Finland May 2514 January 2539 
4 Iceland May 2514 November 2538 
5 Liechtenstein May 2514 November 2538 
6 Norway May 2514 November 2538 
7 Portugal May 2514 January 2542 
8 Sweden May 2514 February 2539 
9 Switzerland May 2514 February 2539 
10 United Kingdom May 2514 June 2542 
11 Hungary August 2519 December 2538 
12 Ireland December 2520 February 2539 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 
No. Country Accession to PIC Accession to PIC Scheme 
13 Romania May 2525 November 2538 
14 Germany September 2526 December 2543 
15 Italy August 2533 February 2543 
16 Belgium September 2534 February 2540 
17 France December 2535 February 2540 
18 Australia January 2536 November 2538 
19 Netherlands - November 2538 
20 Czech Republic (SÚKL) - January 2540 
21 Slovac Republic - January 2540 
22 Spain - January 2541 
23 Canada - January 2542 
24 Singapore - January 2543 
25 Greece - January 2545 
26 Malaysia - January 2545 
27 Latvia - January 2547 
28 Czech Republic (USKVBL) - July 2548 
29 Poland - January 2549 
30 Estonia - January 2550 
31 South Africa  July 2550 
32 Argentina  January 2551 
33 Malta  January 2551 

ท่ีมา : PIC/S Secretariat, Accession dates [Online].  Accessed 16 May 2008.  Available from 
http://www.picscheme.org/indexnoflash.php?p=access 

2.6.5 การสมัครเปนสมาชิก PIC/S  
ประเทศท่ีขอเปนสมาชิกใหม ตองดําเนินการภายใตขอกําหนดในการเขาเปนสมาชิก (ยุพดี 

จาวรุงฤทธ์ิ 2545 : 20 ; PIC/S Secretariat 2006) ดังนี้ 
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1. ตองปรับปรุงระบบท่ีเกี่ยวของภายในประเทศ ไดแก ระบบ GMP ตองถูกบังคับใช
เปนกฎหมายควบคุมการผลิต และการกํากับดูแลผลิตภัณฑยาของประเทศ และระบบ GMP ตอง
เปนไปตามมาตรฐาน PIC/S โดยกระบวนการผลิตยาเปนไปตามหลักเกณฑ GMP อยางเครงครัด  

2. หนวยงานตรวจสอบ GMP ตองปฏิบัติอยางเครงครัดตามขอกําหนดระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ PIC/S รวมถึงสงบุคลากรเขารับการอบรมท่ีจัดโดย PIC/S ทุกๆ ป   

3. พรอมรับการตรวจประเมินความพรอมเปนสมาชิก เม่ือผานการประเมินและ
รับรองใหเขาเปนสมาชิกแลว ประเทศสมาชิกจะตองจายคาธรรมเนียมปละ 6,000 ฟรังกสวิส หรือ
182,580 บาท (อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ.2551) 

ดังนั้นการพัฒนาสูการเปนสมาชิก PIC/S จึงเปนเร่ืองสําคัญ อย.จึงไดประกาศนโยบายให
ประเทศไทยเขาเปนสมาชิก PIC/S โดยมีพันธกิจท่ีตองจัดทําและพัฒนาระบบคุณภาพของการ
ตรวจสอบ GMP ใหสอดคลองกับระบบของ PIC/S และพัฒนาโรงงานผลิตยาใหปฏิบัติตาม
ขอกําหนดใน PIC/S-GMP อยางไรก็ตาม Thai-GMP และ PIC/S-GMP มีความแตกตางกันบางแต
เนื้อหาสวนใหญยังคงมีสวนท่ีคลายกันอยู ดังจะกลาวในรายละเอียดตอไป 

 
2.7 กฎเกณฑท่ีกําหนดใน GMP 

เนื่องจากการบังคับใช GMP ของประเทศไทยไดประกาศเปนกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการผลิตยาแผน
ปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2546 (Thai-GMP) โดยแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้ 

หมวด 1 บริเวณท่ีเกี่ยวกับการผลิตยา 
หมวด 2 เคร่ืองมือและอุปกรณ 
หมวด 3 การผลิตยา 
หมวด 4 การผลิตยาปราศจากเช้ือ 
หมวด 5 การผลิตเภสัชเคมีภัณฑท่ีเปนสารออกฤทธ์ิ 
จาก 5 หมวดตาม Thai-GMP นําไปกําหนดเปนหมวดเพื่อใชในการขอรับการตรวจ

ประเมินไดเปน 3 หมวดดวยกันคือ 
1. หมวดท่ัวไป วาดวยเร่ืองอาคารสถานท่ี การควบคุมวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ ระบบ

การเรียกเก็บยาคืน บุคลากร และระบบเอกสารตางๆ เปนตน 
2. หมวดการผลิต วาดวยเรื่องสถานท่ีผลิตยา อุปกรณการผลิต การดําเนินการผลิต การ

ควบคุมระหวางการผลิต และเอกสารที่เกี่ยวของ เชน บันทึกกระบวนการผลิตและบันทึกการบรรจุ 
เปนตน 
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3. หมวดการควบคุมคุณภาพ วาดวยเร่ืองระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ 
หองปฏิบัติการตางๆ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะห และเอกสารที่เกี่ยวของ เชน บันทึกขอมูลการ
ควบคุมคุณภาพตางๆ เปนตน 

สําหรับหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตยา (Guide to Good Manufacturing Practices 
for Medicinal Products) ของ PIC/S ฉบับ พ.ศ.2549 แบงออกไดเปน 9 บท ดังนี้  

บทท่ี 1 การบริหารคุณภาพ (Quality Management)  
บทท่ี 2 บุคลากร (Personnel)  
บทท่ี 3 อาคารสถานท่ีและเคร่ืองมือ (Premises and equipment)  
บทท่ี 4 เอกสาร (Documentation) 
บทท่ี 5 การผลิต (Production)  
บทท่ี 6 การควบคุมคุณภาพ (Quality control)  
บทท่ี 7 การจางผลิตและวิเคราะห (Contract Production and Analysis)  
บทท่ี 8 ขอรองเรียนและการเรียกเก็บยาคืน (Complaints and Product Recalls)  
บทท่ี 9 การตรวจสอบตนเอง (Self inspection)  
นอกจาก 9 บทหลักแลว PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ยังประกอบดวย 18 ภาคผนวกท่ีวา

ดวยขอกําหนดเฉพาะเร่ือง ดังเชน ภาคผนวกท่ี 1 วาดวยการผลิตยาปราศจากเช้ือ ภาคผนวกท่ี 2 วา
ดวยการผลิตชีววัตถุสําหรับมนุษย และภาคผนวกท่ี 8 วาดวยการสุมตัวอยางวัตถุดิบและวัสดุ
สําหรับบรรจุ เปนตน  

เม่ือเปรียบเทียบ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 กับ Thai-GMP จะพบวามีหลักการสวน
ใหญท่ีเหมือนกัน แตจะมีความแตกตางกันบางในรายละเอียด ซ่ึงตามมาตรฐานของ PIC/S ไดเพิ่ม
เร่ืองตางๆ เขามาดังนี้ 

บทท่ี 1 การบริหารคุณภาพ (Quality management) 
การบริหารคุณภาพตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ไดกลาวถึงแนวคิดและหลักการ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good 
Manufacturing Practices for Medical Product : GMP) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control : QC) 
และการทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑยา (Product Quality Review) โดยท่ี PIC/S ใหความสําคัญในการ
บริหารจัดการดานคุณภาพจึงจัดใหเปนหมวดใหญข้ึนมา ซ่ึงการบริหารจัดการดานคุณภาพนี้ อาจมี
ปญหาในการสรางระบบข้ึนมาใหม เนื่องจากการสรางระบบคุณภาพเปนการเปล่ียนวัฒนธรรมการ
ทํางานขององคกร จากเดิมท่ีทําบางไมทําบาง เปนตองทําตามท่ีไดเขียนไวพรอมกับตองมีการบนัทึก
ไวทุกคร้ังท่ีมีกิจกรรม เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ สืบคน และสามารถยอนกลับไปดูเพื่อหา
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สาเหตุของปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนได ระบบการบริหารจัดการดานคุณภาพนอกจากจะตองมีการ
บริหารจัดการท่ีดีแลว ยังตองมีการควบคุมดานตางๆ ท้ังในเร่ืองการเขียนนโยบายคุณภาพ/ คูมือดาน
คุณภาพ (Quality Policy / Quality Manual) การควบคุมความไมเปนไปตามขอกําหนด (Non 
Conformance / Deviation) การควบคุมการเปล่ียนแปลง (Change Control) การฝกอบรมดาน GMP 
การตรวจสอบความถูกตอง (Validation) ท้ังเคร่ืองจักร กระบวนการผลิต กระบวนการลาง วิธี
วิเคราะหและอ่ืนๆ ท่ีตองตรวจสอบกอนการติดต้ังและการดําเนินการ ซ่ึง Thai-GMP การบริหาร
จัดการดานคุณภาพจะแทรกอยูในหมวดตางๆ อยูแลว อยางไรก็ตามขอกําหนดของ PIC/S-GMP 
ฉบับ พ.ศ.2549 ไดเพิ่มเร่ืองการทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑยา (Product quality review) ท่ีตองทํา
เปนระยะๆ เพื่อใหแนใจวาผลิตภัณฑยามีคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ 

บทท่ี 2 บุคลากร (Personnel) 
บุคลากรมีหลักการโดยท่ัวๆ ไปเกี่ยวกับเร่ืองบุคลากรท่ีเปนกุญแจสําคัญ (Key personnel) 

การฝกอบรม (Training) และสุขอนามัยสวนบุคคล (Personal hygiene) โดยไดเล็งเห็นวาระบบ
ประกันคุณภาพและการผลิตผลิตภัณฑยาอยางถูกตองจะเกิดข้ึนและรักษาใหคงอยูไดข้ึนอยูกับ
ผูปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงเปนความรับผิดชอบของผูผลิตท่ีจะตองจัดหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพในจํานวนท่ี
เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน โดยแตละคนจะตองเขาใจในภาระหนาท่ีอยางชัดเจนและมีการ
บันทึกไวเปนลายลักษณอักษร บุคลากรทุกคนจะตองตระหนักในหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิต
และไดรับการฝกอบรมกอนปฏิบัติงาน และมีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง รวมถึงคําแนะนําใน
สุขอนามัยท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีทํา ซ่ึงในขอกําหนดเกี่ยวกับบุคลากรนั้นตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.
2549 และ Thai-GMP ไดระบุรายละเอียดไวไมตางกัน 

บทท่ี 3 อาคารสถานท่ีและเคร่ืองมือ (Premises and equipment) 
อาคารสถานท่ีและเครื่องมือมีหลักการท่ัวๆ ไปเก่ียวกับอาคารสถานท่ีผลิต (Production 

areas) สถานท่ีจัดเก็บ (Storage areas) สถานท่ีปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ (Quality Control areas) 
สถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของและเร่ืองของอุปกรณตางๆ อยางไรก็ตามอาคารสถานท่ีและเครื่องมือ
จะตองมีการออกแบบ การสราง การดัดแปลง และการบํารุงรักษาใหมีความเหมาะสมกับการ
ดําเนินการที่ทํา การวางผังและการออกแบบตองมีจุดมุงหมายท่ีจะใหเกิดความผิดพลาดนอยท่ีสุด 
และใหการทําความสะอาดและการบํารุงรักษาทําไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเล่ียงการปนเปอน
ขาม การสะสมของฝุนละอองและส่ิงสกปรกและส่ิงอ่ืนๆ ท่ีจะมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ ซ่ึง
ตามขอกําหนดของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ Thai-GMP ไดมีการกลาวถึงการหมุนเวียน
อากาศท่ีมีประสิทธิภาพ โดยรวมต้ังแตอุณหภูมิ ความชื้น และการกรองอากาศ ซ่ึงเปนหัวขอท่ี
จะตองมีการปรับปรุงกันมากในโรงงานผลิตยา ระบบการหมุนเวียนอากาศจะตองมีการกรองอากาศ
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และเติมอากาศผานแผนกรองท่ีมีคุณภาพท่ีแตกตางกันตามมาตรฐานของแตละผลิตภัณฑ ในกรณีท่ี
จะมีการเกิดฝุน ไดแก ระหวางการสุมตัวอยาง การชั่ง การผสม กระบวนการผลิต และการบรรจุ
ผลิตภัณฑชนิดแหง ตองมีการติดต้ังเคร่ืองกําจัดฝุน นอกจากการกรองอากาศแลว อุณหภูมิ ความช้ืน 
โดยเฉพาะแรงดันอากาศระหวางภายในหองและทางเดินรวมจะตองแตกตางกัน โรงงานผลิตยาบาง
กลุมจึงตองมีการติดต้ังเคร่ืองวัดความแตกตางของแรงดันอากาศ เพื่อปองกันการปนเปอน ระบบ
ตางๆ เหลานี้ทางโรงงานผลิตยาตองมีการปรับตัวและเตรียมตัวเปนอยางมาก เนื่องจากตองใชเงิน
ในการลงทุนสูง 

บทท่ี 4 เอกสาร (Documentation)  
เร่ืองของเอกสารมีหลักการโดยท่ัวๆ ไปเกี่ยวกับการจัดการดานเอกสาร เอกสารท่ีจําเปน 

ขอกําหนดตางๆ (Specifications) สูตรการผลิตและคําแนะนําสําหรับกระบวนการผลิต 
(Manufacturing Formula and Processing Instructions) คําแนะนําเกี่ยวกับการบรรจุ (Packaging 
Instructions) บันทึกการผลิต (Batch Processing Records) บันทึกการบรรจุ (Batch Packaging 
Records) วิธีการและการบันทึกเกี่ยวกับการจัดรับ (Receipt) การสุมตัวอยาง (Sampling) การ
ทดสอบ (Testing) และอ่ืนๆ ในสวนของขอกําหนดเร่ืองเอกสารนั้นใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 
ไมแตกตางจาก Thai-GMP กลาวคือเอกสารตองมีการทบทวน อนุมัติ และมีระบบการกระจาย
เอกสาร และเรียกคืนเอกสารเพื่อปองกันการใชเอกสารเกา พรอมท้ังตองจัดใหมีเอกสารท่ีถูกตอง
และทันสมัยอยูในบริเวณท่ีใชงาน  

บทท่ี 5 การผลิต (Production)  
การผลิตมีหลักการโดยท่ัวๆ ไปเก่ียวกับการดําเนินการผลิต ซ่ึงจะตองทําตามวิธีการปฏิบัติท่ี

กําหนดไวอยางชัดเจน พรอมท้ังควบคุมความเบ่ียงเบนท่ีเกิดกับกระบวนการตางๆ ของการผลิต โดย
ตองหาสาเหตุและขจัดสาเหตุดังกลาว รวมถึงการปองกันการปนเปอนขามผลิตภัณฑในการผลิต 
(Prevention of Cross-contamination in Production) และตองทําการตรวจสอบความถูกตอง 
(validation) ของกระบวนการตางๆ ท่ีถือวาเปนจุดวิกฤตในการผลิต เพื่อใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ
ตามท่ีกําหนดและเปนไปตามท่ีไดข้ึนทะเบียนตํารับยา ซ่ึงขอกําหนดในหมวดการผลิตตาม PIC/S-
GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ Thai-GMP มีการระบุไวไมแตกตางกัน 

บทท่ี 6 การควบคุมคุณภาพ (Quality control)  
การควบคุมคุณภาพมีหลักการโดยทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ การปฏิบัติการ

ควบคุมคุณภาพท่ีดี (Good Quality Control Laboratory Practice) การสุมตัวอยาง (sampling) การ
จัดทําขอกําหนด (specifications) และการทดสอบ (testing) โดยถือวาจะตองมีการควบคุมคุณภาพ
ในทุกๆ สวน ไมเฉพาะแตการควบคุมในหองปฏิบัติการเทานั้น แตครอบคลุมถึงการควบคุมในทุก
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จุดท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา 2550) อีกท้ังยัง
รวมถึงการจัดการองคกร (organization) การดําเนินการดานเอกสาร (documentation) และวิธีการ
อนุมัติ (release procedures) เพื่อใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการทําการทดสอบท่ีจําเปนและเหมาะสม
กับวัตถุดิบหรือวัสดุสําหรับการบรรจุ รวมท้ังวัสดุอ่ืนๆ และยาสําเร็จรูปกอนอนุมัติใหนําไปใชหรือ
นําไปจําหนาย โดยโรงงานตองจัดใหมีหองหรือบริเวณสําหรับปฏิบัติการ มีอุปกรณและเคร่ืองมือ
พื้นฐานท่ีจําเปนและมีการวิเคราะห ทดสอบตามวิธีท่ีกําหนด ซ่ึงวิธีการทดสอบตางๆ จะตองผาน
การตรวจสอบความถูกตอง 

ขอกําหนดตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ Thai-GMP โดยสวนใหญจะเหมือนกัน แต
จะมีความแตกตางกันบางในสวนของขอกําหนดเรื่องการเก็บตัวอยางวัตถุดิบ (Retained sample) 
โดย PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ระบุใหการเก็บตัวอยางของวัตถุดิบ (ไมรวมตัวทําละลาย กาซ 
และนํ้า) จะตองเก็บรักษาไวอยางนอย 2 ป หลังจากมีการปลอยผานผลิตภัณฑ ในขณะท่ี Thai-GMP 
ระบุใหการเก็บตัวอยางวัตถุดิบท่ีเปนสารออกฤทธ์ิจะตองเก็บไวอยางนอย 1 ป หลังจากวันส้ินอายุ
ของยาสําเร็จรูป 

บทที่ 7 การมอบใหผูอ่ืนทําการผลิตและวิเคราะหแทน (Contract Production and Analysis)  
การมอบใหผูอ่ืนทําการผลิตและวิเคราะหแทนมีหลักการโดยท่ัวๆ ไปเกี่ยวกับการมอบหมาย

ใหผูอ่ืนผลิตแทน ผูมอบใหผลิต (Contract Giver) ผูรับทําการผลิต (Contract Acceptor) และสัญญา 
(Contract) ซ่ึงสัญญาจางการผลิตและการวิเคราะหจะตองมีการกําหนดเง่ือนไข ขอตกลงและการ
ควบคุมใหชัดเจน เพื่อหลีกเล่ียงการเขาใจผิดซ่ึงจะมีผลใหผลิตภัณฑหรืองานท่ีทํามีคุณภาพไมเปนท่ี
นาพอใจ โดยจะตองทําสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรระหวางผูวาจางและผูรับจางซ่ึงกําหนด
อํานาจหนาท่ีของแตละฝายอยางชัดเจน พรอมกันนี้ผูวาจางจะตองทําการประเมินผูรับจางวามีการ
ปฏิบัติตาม PIC/S-GMP ซ่ึงตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ไดระบุถึงการจางการผลิตและการ
วิเคราะห แต Thai-GMP ไดระบุไวเพียงแตการจางการวิเคราะหเทานั้น  

บทท่ี 8 ขอรองเรียนและการเรียกยาคืนจากทองตลาด (Complaints and Product Recalls) 
ขอรองเรียนและการเรียกเก็บยาคืนมีหลักการโดยท่ัวๆ ไปเกี่ยวกับขอรองเรียนทุกอยางและ

ขอมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับความบกพรองของผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึน โดยจะตองมีการสืบหาถึงสาเหตุของ
ขอรองเรียนตามวิธีการปฏิบัติท่ีเขียนไวและประเมินถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑท่ีอยู
ภายในโรงงาน อีกท้ังตองมีการกําหนดระบบการเรียกเก็บผลิตภัณฑที่มีขอบกพรองหรือสงสัยวามี
ขอบกพรองจากทองตลาดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงขอกําหนดในหมวดขอรองเรียนและ
การเรียกยาคืนตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ Thai-GMP มีการระบุไวไมแตกตางกัน 
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บทท่ี 9 การตรวจสอบตนเอง (Self inspection)  
การตรวจสอบตนเองจะตองทําเพื่อเปนการตรวจติดตามการปฏิบัติอยางถูกตองตาม

หลักเกณฑ GMP และเพื่อการเสนอแนะรวมถึงการกําหนดมาตรการการแกไขท่ีจําเปน ซ่ึงการ
ตรวจสอบตนเองตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ไมแตกตางจาก Thai-GMP กลาวคือ มีการระบุ
ใหจัดทําแผนหรือโปรแกรมการตรวจสอบตนเองเปนประจําพรอมกับจัดใหมีผูทําการตรวจสอบ
ตนเองหรือการจัดจางผูตรวจสอบจากภายนอก (external experts) ท่ีมีการทํางานอยางเปนอิสระ 
และจัดใหมีการรายงานผลการตรวจสอบตนเองท่ีระบุถึงส่ิงท่ีตรวจพบท้ังหมด และขอเสนอสําหรับ
ดําเนินการแกไข 

ภาคผนวกที่ 1 การผลิตผลิตภัณฑยาปราศจากเชื้อ  
การผลิตผลิตภัณฑยาปราศจากเช้ือจะตองมีขอกําหนดเปนพิเศษเพื่อใหมีความเส่ียงจากการ

ปนเปอนจุลินทรีย การปนเปอนของอนุภาคและไพโรเจนนอยท่ีสุด ซ่ึงขอกําหนดในเร่ืองการผลิต
ยาปราศจากเช้ือตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ Thai-GMP โดยสวนใหญจะเหมือนกัน แต
จะมีความแตกตางกันบาง โดย PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ไดแบงความสะอาดของสถานท่ีผลิตยา
ปราศจากเช้ือออกเปน 4 ระดับ คือ ระดับ A B C และ D ตามจํานวนและขนาดอนุภาคที่ยอมใหมีได
ในสภาวะ “กําลังปฏิบัติงาน (in operation)” และสภาวะ “ไมมีการปฏิบัติงาน (at rest)” (ภารุณี 
ถนอมเกียรติ 2549 : 97) ซ่ึง Thai-GMP ไดแบงความสะอาดออกเปน 4 ระดับเชนเดียวกัน แตระบุ
ระดับความสะอาดในสภาวะ at rest เทานั้น และขอกําหนดของจุลินทรียในบริเวณสะอาดสําหรับการ
ผลิตยาปราศจากเช้ือ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ระบุใหการปนเปอนของจุลินทรียในบริเวณสะอาด
ระดับ A จะตองนอยกวา 1 ในขณะท่ี Thai-GMP การปนเปอนของจุลินทรียในบริเวณสะอาดระดับ A 
จะตองนอยกวา 3 ซ่ึงในทางปฏิบัตินั้นจะตองตรวจไมพบจุลินทรียเลย สวนคาท่ีกําหนดเนื่องจากคา
นัยสําคัญทางสถิติไมสามารถแสดงเปน 0 ได (ภารุณี ถนอมเกียรติ 2549 : 124) 

ภาคผนวกที่ 8 การสุมตัวอยางวัตถุดิบและวัสดุสําหรับการบรรจุ 
การสุมตัวอยางเปนข้ันตอนท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการควบคุมคุณภาพ โดยจะสุมตัวอยางเพียง

สวนหน่ึงของแตละรุนท่ีผลิตเทานั้น ดังนั้นการสรุปผลที่ถูกตองของทั้งหมดจะไมสามารถไดมาจาก
การทดสอบตัวอยางท่ีไมเปนตัวแทนท่ีดีของทั้งรุนการผลิต ซ่ึงตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ 
พ.ศ.2549 จึงไดระบุใหการตรวจพิสูจนเอกลักษณของวัตถุดิบจะตองทําการสุมตัวอยางวัตถุดิบจาก
ทุกภาชนะบรรจุ แตอาจยอมใหมีการเก็บตัวอยางจากภาชนะบรรจุบางสวนไดหากมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของวิธีการปฏิบัติ ในขณะท่ี Thai-GMP ระบุใหการตรวจพิสูจนเอกลักษณของวัตถุดิบ

ใหทําการสุมตัวอยางวัตถุดิบจากภาชนะบรรจุบางสวนไดโดยใชสูตร 1n +  
ความแตกตางของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ Thai-GMP สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบความแตกตางของขอกําหนดตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ 
Thai-GMP 
เร่ือง PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 Thai-GMP 

ก า ร ทบท วน คุณภ าพ ข อ ง
ผลิตภัณฑยา 

ระบุใหมีการทบทวนคุณภาพ
ของผลิตภัณฑยา  

ไมมีระบุใหตองมีการทบทวน
คุณภาพของผลิตภัณฑยา 

การเก็บตัวอยางวัตถุดิบท่ีเปน
สารออกฤทธ์ิ (Retained sample) 

ตองเก็บไวอยางนอย 2 ป 
ห ลั ง จ า ก มี ก า รปล อ ย ผ า น
ผลิตภัณฑ  

ตองเก็บไวอยางนอย 1 ป 
หลังจากวัน ส้ินอายุ ของยา
สําเร็จรูป  

ก า ร จ า ง ก า ร ผ ลิ ต และก า ร
วิเคราะห  

มีการระบุถึงการจางการผลิต
และการวิเคราะห 

ระบุถึงการจางการวิเคราะห
เทานั้น  

สภาวะแวดลอมในการผลิตยา
ปราศจากเช้ือ 

 กํ า ห นดสภ า ว ะ แ ว ด ล อ ม
ออกเปน 2 แบบ คือ สภาวะท่ี
กําลังปฏิบัติงาน (in operation) 
และสภาวะไมมีการปฏิบัติงาน 
(at rest)  

กําหนดสภาวะแวดลอมเฉพาะ
สภาวะไม มีการปฏิ บั ติงาน
เทานั้น 

ขอกํ าหนดของจุ ลินทรีย ใน
บริเวณสะอาดสําหรับการผลิต
ยาปราศจากเช้ือ 

การปนเปอนของจุลินทรียใน
บริเวณสะอาดระดับ A ตอง
นอยกวา 1 

การปนเปอนของจุลินทรียใน
บริเวณสะอาดระดับ A ตอง
นอยกวา 3 

การสุมตัวอยางวัตถุดิบเพื่อ
พิสูจนเอกลักษณ 

การตรวจพิสูจนเอกลักษณของ
วั ต ถุ ดิ บ จ ะ ต อ ง ทํ า ก า ร สุ ม
ตัวอยางวัตถุดิบจากทุกภาชนะ
บรรจุ แตอาจยอมใหมีการเก็บ
ตั วอย า ง จ ากภาชนะบรรจุ
บ า ง ส ว น ไ ด ห า ก มี ก า ร
ตรวจสอบความถูกตองของ
วิธีการปฏิบัติ 

การตรวจพิสูจนเอกลักษณของ
วัตถุดิบใหทําการสุมตัวอยาง
วั ต ถุ ดิ บ จ า กภ าชนะบร ร จุ
บ า ง ส ว น ไ ด โ ด ย ใ ช สู ต ร  

1n +  

 
2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันนั้น สามารถแยก
งานวิจัยออกเปน 2 สวน คือ 
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2.8.1 ปญหาและอุปสรรคของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน 
2.8.2 การวิเคราะห (SWOT Analysis) อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน 

2.8.1 ปญหาและอุปสรรคของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน 
จากการศึกษาปญหาและอุปสรรคของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน มีผูสนใจทําการศึกษา

เกี่ยวกับเร่ืองปญหาและอุปสรรคของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน ท้ังดานการปฏิบัติและไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ GMP ของโรงงานผลิตยาและการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน
ภายในประเทศไว ดังนี้ 

2.8.1.1 อังกาบ เวสโกสิทธ์ิ และ จอมจิน จันทรสกุล (2529 : 156-158) ไดสรุปปญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ GMP ในโรงงานผลิตยา ในชวงเร่ิมนํา GMP มาใชกับ
อุตสาหกรรมยาของประเทศไทย โดยไดกลาววาปญหาและอุปสรรคเหลานี้ในแตละโรงงานอาจจะ
พบเหมือนๆ กัน หรือแตกตางกันได ดังนี้ 
 1. ปญหาและอุปสรรคท่ีเกี่ยวกับทางดานบุคลากร ซ่ึงปญหาทางดานนี้ท่ีพบ
บอยๆ คือ จํานวนบุคลากรไมเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ GMP ท้ังทางดานการผลิต
และการควบคุมคุณภาพ อีกท้ังตัวบุคลากรเองขาดความรู ความตระหนัก และความรับผิดชอบใน
เร่ืองของการปฏิบัติตาม GMP 
 2. ปญหาและอุปสรรคท่ีเกี่ยวของกับสถานท่ีปฏิบัติงาน ซ่ึงสวนใหญเกี่ยวกับ
การมีสถานท่ีไมเพียงพอ การวางผัง (Layout) ไมดี การปรับปรุงและขยับขยายทําไดยาก โรงงาน
ต้ังอยูในทําเลที่ไมเหมาะสม เปนตน 
 3. ปญหาท่ีเกิดจากอุปกรณหรือเคร่ืองจักรท่ีใชในการควบคุมคุณภาพและ
การผลิต ไดแก 

3.1 การออกแบบไมถูกตองหรือไมดีพอ เชน เคร่ืองสลับซํ้าซอนยุงยาก
ตอการใชและการทําความสะอาด มีแหลงท่ีทําใหเกิดการหมักหมมหรือตกคางของยา ซ่ึงยากแกการ
ทําความสะอาด 

3.2 คุณภาพของเคร่ืองมือไมดีพอ เชน ขาดความถูกตองแมนยํา วัสดุท่ีใช
ทําไมเหมาะสมกับงานหรือยาท่ีตองผลิต 

3.3 ปริมาณมีไมเพียงพอ 
3.4 ขาดการบํารุงดูแลรักษาท่ีดี 

4. ปญหาท่ีเกิดจากเงินทุน ทําใหไมสามารถจัดหาซ้ือเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
ตลอดจนการปรับปรุงสถานท่ีผลิตและการเพิ่มกําลังคน เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตาม GMP ได 
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5. ปญหาท่ีเกิดจากการขาดการสนับสนุนอยางจริงจังจากผูบริหารหรือ
เจาของธุรกิจ โดยผูบริหารมีความตระหนักหรือความรับผิดชอบในการที่จะใหมีการปฏิบัติตาม 
GMP ไมมากเทาท่ีควร ผูบริหารมักจะคํานึงถึงเร่ืองของผลผลิตเปนเกณฑคือ ผลิตใหไดมากและ
ตนทุนในการผลิตตํ่า 

6. ปญหาทางดานเทคโนโลยี เชน การขาดประสิทธิภาพในการออกแบบ
สถานท่ีผลิต กระบวนการผลิตหรือการคิดคนสูตรตํารับยาตางๆ  

7. ปญหาจากการจัดองคการภายในโรงงานหรือบริษัท การจัดโครงสรางการ
บริหารภายในโรงงานท่ีเหมาะสมจะชวยใหการปฏิบัติตาม GMP เปนไปไดงายข้ึน 

8. ปญหาที่เกิดจากการขาดความรวมมือรวมใจของพนักงานในการปฏิบัติ
ตาม GMP ซ่ึงสาเหตุนี้อาจมาจากหลายๆ กรณีดวยกัน รวมท้ังทัศนคติของผูบริหารดวย 

2.8.1.2 คณะทํางานยอยเพื่อศึกษาวิเคราะหการพัฒนาอุตสาหกรรมยา (2537 : 352) 
รายงานปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญท่ีผูผลิตสวนหนึ่งไมปฏิบัติตาม GMP ไดแก 
 1. เงินทุน ท่ีจะนํามาใชในการปรับปรุงอาคารสถานท่ี การจัดซ้ืออุปกรณและ
เคร่ืองมือท่ีจําเปนตองใช รวมท้ังวัตถุดิบและวัสดุตางๆ ท่ีไดมาตรฐาน 
 2. บุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดแคลนเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร 
เนื่องจากรัฐมีนโยบายท่ีจะใหเภสัชกรที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐตองทํางานชดใชใน
หนวยงานราชการเปนเวลา 2 ป ซ่ึงเปนบุคลากรท่ีสําคัญในการควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพ
ยาใหไดมาตรฐาน 
 3. เทคโนโลยี อันไดแก เทคโนโลยีในการผลิตและควบคุมคุณภาพ รวมท้ัง
เทคโนโลยีในการควบคุมสภาวะแวดลอมภายในสถานท่ีผลิตยา ผูประกอบการท่ีมีปญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพมาตรฐานยาอยูเนื่องๆ มักจะขาดความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตหรือควบคุมคุณภาพ
หรือไมเห็นความสําคัญในการนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิตและควบคุมคุณภาพ 
 4. ขอบังคับ เทศบัญญัติตางๆ เชน โรงงานผลิตยาในเขตกรุงเทพมหานครไม
สามารถปรับปรุงขยับขยายได เนื่องจากขัดตอกฎระเบียบของกรุงเทพมหานคร 

2.8.1.3 สันต ดอรอมาน (2537 : 24-27) ไดรายงานปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันภายในประเทศ โดยแบงเปน 3 สวนคือ โรงงานผลิตยาท่ีได GMP 
โรงงานผลิตยาท่ีไมไดGMP และภาครัฐ พอสรุปไดดังนี้  

1. โรงงานผลิตยาท่ีได GMP มีปญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
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 1.1 ความเครงครัดในการปฏิบัติตาม GMP โรงงานบางแหงมีการละเลย
ไมปฏิบัติตาม GMP อยางเครงครัดทําใหผลิตภัณฑยาท่ีไดผิดมาตรฐาน 
 1.2 การแขงขันในตลาด ทําใหโรงงานยาตองพยายามขายยาของตนเอง
ใหไดมากท่ีสุด โดยใชกลยุทธดานราคาเปนเกณฑ ทุมเทการโฆษณา ทําใหโรงงานตองลดตนทุน
การผลิตทุกวิถีทาง แทนท่ีจะแขงขันพัฒนาในดานคุณภาพ 
 1.3 การวิจัยและพัฒนา แมวาจะเปนโรงงานยาท่ีได GMP แลว แต
โรงงานสวนใหญยังไมมีหนวยงานวิจัยและพัฒนา โรงงานสวนนอยท่ีมีหนวยงานวิจัยและพฒันาซ่ึง
หนาท่ีหลัก คือ วิจัยและพัฒนาการผลิตยาสําเร็จรูปใหไดมาตรฐาน สวนใหญเปนการพัฒนาสูตร
ตํารับ พฒันาวิธีวิเคราะหและศึกษาความคงตัวของยา 
 1.4 การใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพตํ่า เนื่องจากมีการแขงขันในดานราคากัน
มากทําใหโรงงานผลิตยาตองลดตนทุนการผลิตลงวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพตํ่าจะมีราคาถูกกวา และหา
งายในทองตลาด อีกท้ังประเทศไทยยังไมมีระบบการควบคุมเภสัชเคมีภัณฑหรือวัตถุดิบทางยาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2.  โรงงานผลิตยาท่ีไมได GMP มีปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 2.1 เงินทุนของผูประกอบการ โรงงานสวนใหญเปนโรงงานขนาดเล็กถึง
กลาง ซ่ึงมักจะมีปญหาในดานเงินทุน 
 2.2 ปญหาขาดแคลนเภสัชกร พบวามีการขาดแคลนเภสัชกรฝายควบคุม
คุณภาพมากกวาฝายผลิต นอกจากนี้เภสัชกรท่ีมีอยูยังขาดความรู ความสามารถ ทําใหไมสามารถ
พัฒนามาตรฐานการผลิตยาไดเทาท่ีควร 
 2.3 ปญหาดานเทคโนโลยี  จะเห็นไดวาโรงงานสวนใหญไม เห็น
ความสําคัญในการนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิต และควบคุมคุณภาพยา 
 2.4 อาคารโรงงานหรือสถานท่ีผลิต สวนใหญสรางมาเปนเวลานานกวา 
10 ป การจัดสรรสถานท่ีสําหรับผลิตยาแตละหมวดไมดีเทาท่ีควร ทําใหเปนปญหาในการท่ีจะ
ปรับปรุงแกใหไดมาตรฐานตาม GMP  
 2.5 การจําหนายยา สวนใหญมีการจําหนายยาใหแกรานขายยา คลินิก
เอกชน โรงพยาบาลเอกชน ทําใหไมไดรับผลกระทบจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขท่ี
กําหนดใหสถานบริการดานสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตองซ้ือยาจากโรงงานผลิตยา
ท่ีได GMP  
 2.6 โรงงานผลิตยาสวนหนึ่งยังไมแนใจวารัฐจะมีนโยบายในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับ GMP อยางไรตอไป  
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 2.7 การบริหารจัดการของโรงงานผลิตยาท่ีไมได GMP สวนใหญเปน
แบบครอบครัว ซ่ึงทําใหการพัฒนาเพื่อใหได GMP เปนไปไดยาก 
 2.8 ไมมีหนวยงานเฉพาะสําหรับวิจัยและพัฒนา 

3. ภาครัฐ มีปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญ ดังนี้ 
3.1 รัฐขาดบุคลากรท่ีทําหนาท่ีใหความชวยเหลือแกโรงงานผลิตยา

โดยตรงในเร่ืองเทคโนโลยีตางๆ ในการผลิตและควบคุมคุณภาพยา 
3.2 เจาหนาท่ีของรัฐ ยังมีความรูในดานวิชาการเกี่ยวกับการผลิตและ

ควบคุมคุณภาพยาไมเพียงพอทําใหไมสามารถใหคําแนะนําโรงงานผลิตยาไดดีเทาท่ีควร 
3.3 นโยบายของรัฐเกี่ยวกับ GMP ยังไมชัดเจนเทาท่ีควร มักมีการ

เปล่ียนแปลงเมื่อมีการปรับเปล่ียนผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทําให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไมสามารถดําเนินงานดาน GMP ไดตอเนื่องและไดผลเทาท่ีควร 

3.4 ระเบียบการจัด ซ้ือยาของหนวยราชการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยา เพราะกําหนดใหหนวยราชการตองจัดซ้ือยา
ตามท่ีปรากฏอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ และตองซ้ือจากองคการเภสัชกรรม ทําใหตลาดยาของ
ผูผลิตมีนอยลง 

3.5 เจาหนาท่ีตองทําการตรวจประเมินซํ้าโรงงานผลิตยาท่ีได GMP แลว 
กอนท่ีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาจะหมดอายุลง เพื่อประกอบการพิจารณาออกหนังสือ
รับรองฯ ฉบับใหม ทําใหเปนปญหาสําหรับเจาหนาท่ีผูตรวจท่ีมีอยูจํานวนจํากัด 

2.8.1.4 สุนิพนธ ภุมมางกูร (2538, อางถึงใน ผกามาศ ไมตรีมิตร 2543 : 55-56) 
รายงานปญหาท่ีพบของโรงงานผลิตยาในประเทศไทย ไดแก 

1. ปญหาท่ีเกี่ยวกับกระบวนการผลิต (Process) เนื่องจากโรงงานผลิตยาสวน
ใหญอยูในเขตกรุงเทพมหานครและสรางมานานหลายป จึงมีสถานท่ีไมเพียงพอตอการออกแบบหรือ
พัฒนาใหสอดคลองกับ GMP ท้ังเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรในการผลิตท่ียังไมทันสมัย การควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานยังไมเหมาะสม ไมมีการทดสอบความคงสภาพของยาที่ผลิตออกมา ไมมีการ
ตรวจสอบความถูกตองของวิธีการผลิต ทําใหมาตรฐานของผลิตภัณฑไมทัดเทียมกับประเทศท่ี
พัฒนาแลว  ดานวัตถุดิบท่ี เปนตัวยาสําคัญในการผลิตสวนใหญยังไมสามารถผลิตได เอง
ภายในประเทศ ผูผลิตตองนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศทําใหผูประกอบการตองเลือกวัตถุดิบท่ีมี
คุณภาพหลากหลายและสงผลตอมาตรฐานของยาและบางคร้ังก็ไมเพียงพอกับความตองการ รวมท้ัง
วัสดุหีบหอไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาอยางรวดเร็ว เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบพื้นฐานใน
ประเทศไทยและขาดการวางกลยุทธของอุตสาหกรรมสนับสนุน 
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2. ปญหาท่ีเกี่ยวกับบุคลากร (Personnel) ขาดบุคลากรผูชํานาญท่ีผานการ
อบรม ซ่ึงจะสามารถทํางานท่ีใชเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตข้ันสูง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็ก  ท้ังพนักงานระดับควบคุมงาน เชน เภสัชกร วิศวกร และระดับ
ผูปฏิบัติงาน เชน เจาหนาท่ีเทคนิค ซ่ึงนอกจากขาดแคลนแลวความสารถยังไมเพียงพอตองไดรับ
การปรับปรุงและฝกอบรมในเร่ืองของความรู ความชํานาญใหอยูในระดับมาตรฐานท่ีดีข้ึน 

3. ปญหาท่ีเกี่ยวกับการตลาด (Marketing) ความสามารถในการขยายตลาดยา
ใหมไปสูตางประเทศยังมีนอย เพราะการแขงขันสูงและภาษีการคาในตางประเทศ เชน การจํากัดการ
ข้ึนทะเบียนตํารับ, การเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม นอกจากน้ีตลาดยาภายในประเทศยังลดลงหรือสวนแบง
ตลาดจํากัดจากกฎหมายสิทธิบัตร โครงสรางภาษีไมตอบสนองตอการแขงขันในตลาดยาโลกและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมขางเคียงไมตอบสนองเชนกัน ผลจากการตลาดทําใหปริมาณการขายข้ึนๆ ลงๆ 
หรือมีการเปล่ียนแปลงไปจากท่ีคาดหมายไวซ่ึงสงผลกับการผลิตไดมากในบางโอกาสเชนกัน 

4. ปญหาดานกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ (Regulations) มีการปรับปรุง
แกไขและออกกฎระเบียบคอนขางมาก เชน ขอกําหนดฉลากยา ทําใหเกิดปญหาในการแกไขและ
สูญเสียตามมา ขาดความรวมมือของภาครัฐและเอกชนในการวิจัยและพัฒนา ขาดระบบบริหาร
จัดการท่ีดีในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ เชน ภาษีมูลคาเพิ่มซ่ึงเปนอุปสรรคในการ
พัฒนาการผลิตและการสงออกและข้ันตอนการขึ้นทะเบียนตํารับยาท่ีทําใหเกิดความลาชา 

2.8.1.5 คณะทํางานปรับโครงสรางอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2541, อางถึง
ใน ผกามาศ ไมตรีมิตร 2543 : 56-57) รายงานปญหาของอุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑไว 7 ประการ 
ดังนี้ 

1. อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญใชเทคโนโลยีการผลิตท่ี
ไมทันสมัยและขาดความชํานาญเฉพาะดาน 

2. กฎระเบียบเกี่ยวกับการผลิต การจําหนาย การนําเขา การสงออก มาตรฐาน
และการควบคุมคุณภาพยังไมเหมาะสมมีความซํ้าซอน ไมคลองตัวและไมเอ้ืออํานวยตออุตสาหกรรม 

3. บุคลากรเฉพาะทาง ไดแก เภสัชกร นักวิทยาศาสตร วิศวกรและชาง มีไม
เพียงพอท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

4. วัตถุดิบสวนใหญไมสามารถผลิตไดในประเทศ ตองพึ่งพาการนําเขาและมี
ราคาสูงเม่ือเปรียบเทียบกับราคาควบคุมผลิตภัณฑภายในประเทศ ทําใหผูประกอบการเลือกนําเขา
วัตถุดิบในระดับคุณภาพท่ีหลากหลายและอาจไมสอดคลองกับมาตรฐาน 

5. การพัฒนาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ยังมีนอยไมเพียงพอท่ี
สนับสนุนใหอุตสาหกรรมพัฒนาไดรวดเร็วเนื่องจากขาดวัตถุดิบข้ันตนในประเทศ 
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6. การเจาะตลาดตางประเทศยังไมเพียงพอ เนื่องจากมีการแขงขันสูงและมี
การกีดกันจากตางประเทศ เชน การไมอนุญาตใหข้ึนทะเบียนยาหรือคิดคาธรรมเนียมในอัตราสูง
สวนตลาดในประเทศสําหรับผูผลิตไทยยังมีขนาดเล็กเพราะตลาดสวนหนึ่งเปนยาที่มีสิทธิบัตร 

7. พิธีการนําเขาและสงออก ตลอดจนอัตราภาษีศุลกากรยังไมเอ้ืออํานวยตอ
อุตสาหกรรม 

2.8.1.6 ไพบูลย อมตมหัทธนะ (2542 : 65-70) ไดรายงานปญหา อุปสรรคและ
ขอบกพรองของโรงงานผลิตยาท่ียังไมได GMP สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. สถานที่ : โรงงานผลิตยาสวนใหญสรางข้ึนมาเปนเวลานานแลว การ
ออกแบบหองปฏิบัติงานตางๆ ยังไมดีเทาท่ีควร และมีเนื้อท่ีจํากัด อีกท้ังโรงงานสวนหนึ่งเปน
โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง ผูประกอบการมักจะมีปญหาในดานเงินลงทุนในการขยายหรือ
ปรับปรุงสถานท่ี 

2. ผูบริหาร : ผูบริหารโรงงานสวนหนึ่งไมแนใจในนโยบายเกี่ยวกับ GMP 
ของภาครัฐ รวมท้ังเห็นวายาของตนไมไดมีการขายใหโรงพยาบาลของรัฐ แตสวนใหญขายใหแก
รานขายยา คลินิก โรงพยาบาลเอกชน ทําใหไมไดรับผลกระทบจากนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขท่ีกําหนดใหสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตองซ้ือยาจากโรงงานผลิตยาท่ี
ได GMP แมวาสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะไดมีหนังสือเวียนขอความรวมมือจากราน
ขายยา และโรงพยาบาลเอกชนแลว แตก็ไดผลเพียงบางสวน  

3. บุคลากร : บุคลากรท้ังเภสัชกรและพนักงาน ยังขาดความรูดาน GMP และ
ไมคอยมีการอบรม รวมถึงโรงงานสวนใหญขาดแคลนบุคลากรในฝายควบคุมคุณภาพท้ังเภสัชกร 
นักเคมี และนักจุลชีววิทยา 

4. เคร่ืองมือและอุปกรณ : เคร่ืองมือและอุปกรณการผลิตสวนมากจะเกาและ
ขาดประสิทธิภาพในการผลิตยาซ่ึงเคร่ืองมือและอุปกรณการวิเคราะหท่ีมีประสิทธิภาพสวนใหญจะมี
ราคาแพงทําใหผูประกอบการไมอยากลงทุน นอกจากนี้ยังไมมีการตรวจสอบความถูกตอง หรือการ
สอบเทียบ เนื่องจากขาดบุคลากรท่ีมีความรู ในการตรวจสอบและไมเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบ  

5. เอกสารท่ีเกี่ยวกับการผลิต : เอกสารเกี่ยวกับการผลิตและการควบคุม
คุณภาพ มักมีหัวขอไมครบตามท่ีกําหนดและไมมีการแกไขใหทันสมัย นอกจากนี้ในบันทึกตางๆ มี
การลงขอมูลไมครบถวน มักไมคอยระบุผูปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบและการไมลงบันทึกสภาวะ
แวดลอมของหองท่ีจําเปน เชน หองบรรจุยาแคปซูล ยาผง เปนตน  
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6. การดําเนินการผลิต : ปญหาสวนใหญเกิดจากการไมมีมาตรฐานวิธีปฏิบัติ 
(SOP) ท่ีชัดเจน รวมทั้งขาดความเครงครัดในการปฏิบัติตาม และกระบวนการควบคุมระหวางการ
ผลิต (inprocess control) ไมเหมาะสม ไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร 

2.8.1.7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2548) ไดรายงานปญหาและอุปสรรคของ
โรงงานในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ GMP โดยแบงโรงงานออกเปน 2 ประเภทคือ โรงงานท่ีได 
GMP และโรงงานท่ีไมได GMP สามารถสรุปไดดังนี้ 
 1. ปญหาโรงงานท่ีได GMP พบวาปญหาลําดับแรกคือ ดานงบประมาณ โดย
มีผลเก่ียวเนื่องไปสูปญหาดานอ่ืนท่ีจําเปนตองทําไปพรอมกัน และเม่ือได GMP แลว จะมีภาวะ
กดดันมากท่ีจะตองรักษาสถานภาพซ่ึงตองใชงบประมาณเพิ่มตลอดเวลา นอกจากนี้ยังพบปญหา
ดานอ่ืนๆ ไดแก ปญหาการตรวจสอบจากเจาหนาท่ี การสรางความเขาใจใหเกิดแกบุคลากรใน
โรงงาน ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GMP ขาดท่ีปรึกษา เปนตน 
 2. ปญหาของโรงงานท่ีไมได GMP พบวาการขาดท่ีปรึกษาเร่ือง GMP เปน
ปญหาสําคัญลําดับแรก ปญหาอ่ืนๆ เชน การไมมีงบประมาณสําหรับปรับปรุงโรงงานใหไดตาม
เกณฑ การขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ือง GMP ไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรในโรงงาน
เพื่อพัฒนาใหไดตามเกณฑ เปนตน 

นอกจากนี้ยังไดรายงานสภาพปญหาของโรงงานท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาตาม
เกณฑ GMP โดยสามารถสรุปปจจัยท่ีเปนอุปสรรคของโรงงานได 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. นโยบายของเจาของโรงงาน : การพัฒนาใหไดตามเกณฑ GMP ปจจัย
เบ้ืองตนคือ นโยบายของเจาของหรือผูบริหารสูงสุด ซ่ึงพบวาในชวงแรกๆ โรงงานมีปญหาเจาของ
ไมกลาลงทุน ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการพัฒนาโรงงานใหไดตามเกณฑ GMP  

2. งบประมาณ : การพัฒนาโรงงานใหไดตามเกณฑ GMP มีความจําเปนท่ี
จะตองใชงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุง ปญหาสําคัญของหลายๆ โรงงาน ไดแก งบประมาณ
ในการดัดแปลงสถานท่ี และแบบแปลนเดิมใหไดมาตรฐาน ซ่ึงตองใชงบลงทุนสูง งบประมาณ
ลงทุนในสวนวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรท่ีตองพัฒนาใหไดมาตรฐานและมีความทันสมัย 
งบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรเดิมหรือการรับบุคลากรเพิ่มเติม เปนตน 

3. เอกสาร : หลักเกณฑในการจัดทําเอกสาร เพื่อการตรวจสอบ และการ
ควบคุมคุณภาพ เปนข้ันตอนท่ียุงยากตองใชเวลาคอนขางมาก 

4. บุคลากร : ความพรอมทางดานบุคลากรเปนปจจัยหนึ่งของการพัฒนาตาม
เกณฑ GMP โดยปญหาของโรงงาน คือ การตองจางบุคลากรเพิ่ม การติดขัดกับความรวมมือของ
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บุคลากรเดิม ความยากในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ในขณะท่ีบุคลากรดานเภสัชกรโดยเฉพาะ
รุนท่ีจบใหม ยังขาดความรูและทักษะวิชาชีพดานโรงงานหลายดาน 

2.8.1.8 อนัญญา เหลืองอรุณ (2546) ศึกษาสถานการณสถานที่ผลิตยาแผนปจจุบันท่ี
ยังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP และไดรายงานขอบกพรองท่ีพบจากการตรวจแนะนําผูผลิต
ยาท่ียังไมได GMP ดังนี้ 
 1. สถานท่ีผลิตไมเปนระบบปด ไมซอมแซมหรือทําความสะอาดเพียงพอ 
 2. เอกสารแมบทขอกําหนดและบันทึกการผลิตไมครบถวน 
 3. มาตรฐานวิธีปฏิบัติของการดําเนินงานท่ีสําคัญยังไมครบถวน 
 4. การจัดทําปายหรือฉลากติดอุปกรณการผลิตหรือการแสดงสถานภาพ
กักกัน ผาน หรือไมผาน ยังไมควบถวน 
 5. การฝกอบรมยังไมเพียงพอและไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร 
 6. ไมมีการแยกบริเวณใหเปนสัดสวนสําหรับเก็บวัตถุดิบ วัสดุสําหรับการ
บรรจุ ยาระหวางผลิต ยารอการบรรจุ ยาสําเร็จรูปท่ีไมไดมาตรฐาน และยาคืน 
 7. การจัดสถานท่ีสําหรับเปล่ียนเส้ือผาพนักงานกอนเขาบริเวณผลิตยังไมมี
หรือยังไมเหมาะสม 
 8. ขาดวิธีการปฏิบัติและการดําเนินการตรวจสอบตนเอง 
 9. ไมมีบันทึกการประเมินคุณภาพของยาสําเร็จรูป การประเมินเอกสารการ
ผลิตเพื่ออนุมัติปลอยผานยาสําเร็จรูปทุกรุนออกจําหนาย 

นอกจากนี้ยังรายงานวาผูประกอบการท่ีโรงงานยังไมได GMP สวนใหญตองการ
ปรับปรุงเพื่อใหไดรับการรับรอง GMP เพื่อขยายการผลิตและเพ่ิมโอกาสดานการตลาดและสืบทอด
กิจการของบรรพบุรุษ 

2.8.2 การวิเคราะห (SWOT Analysis) อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน 
จากการศึกษาขอมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน พบมีงานวิจัยท่ี

ไดทํา SWOT Analysis ท่ีแสดงถึงจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 
และอุปสรรค (Threat) ของอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน จึงไดทําการรวบรวมขอมูลดังกลาว
จาก (1) ขอมูลจากหนังสือระบบยาของประเทศไทย พ.ศ.2545 (2) การวิเคราะหอุตสาหกรรมยาไทย
ตามแนวคิดการจัดการองคกรอุตสาหกรรมโดย ดร.ไกรสีห อัมพรายน และคณะ พ.ศ.2544 และ (3) 
การศึกษาเพื่อจัดทําแผนแมบทพัฒนาอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย โดยสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 สรุปไดดังนี้ 
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2.8.2.1 จุดแข็ง (Strength)  
1. สามารถผลิตยาสามัญไดดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย และมีประสิทธิผล

ของการรักษา  
2. มีพัฒนาการและความพรอมพื้นฐานของอุตสาหกรรมท่ีดี  เ ม่ือ

เปรียบเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน  
3. ผูประกอบการมีทักษะและประสบการณบริหารการผลิตใหมีความ

ยืดหยุนและรองรับความตองการของตลาด  
4. มีแหลงวัตถุดิบในการทําสารชวยผลิต (Non-active ingredient/diluent) 

และมีความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสารชวยผลิต  
5. มีเทคโนโลยีและข้ันตอนการผลิตบางสวนท่ีทันสมัยกวาประเทศคูแขง

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตอาเซียน สงผลใหมีขีดความสามารถทางดานการผลิตเพียงพอท่ีจะแขงขัน
กับคูแขงในตลาดตางประเทศไดในระดับหนึ่ง  

6. มีองคกรผูประกอบการที่เปนตัวแทนดําเนินการในดานการพัฒนาและ
แขงขัน  

7. มีกําลังการผลิตเพียงพอ (โดยเฉลี่ยปจจุบันโรงงานผลิตยาใชกําลังการ
ผลิตเพียงประมาณรอยละ 50)  

8. มีขอไดเปรียบดานตําแหนงทางภูมิศาสตร ทําใหมีความสะดวกในดาน
การคมนาคมขนสงกับกลุมลูกคาหลักในอาเซียน คือ กลุมประเทศอินโดจีน  

2.8.2.2 จุดออน (Weakness) 
1. ขนาดตลาดภายในประเทศเล็ก ทําใหไมเกิดการประหยัดตอขนาดการ

ผลิต (Economy of Scales) โดยเฉพาะการลงทุนผลิตวัตถุดิบตัวยา  
2. ขาดผูเช่ียวชาญและเทคโนโลยีในการพัฒนาสารวัตถุดิบตัวยา และตอง

พึ่งพาตางประเทศในการนําเขาวัตถุดิบตัวยา ทําใหไมสามารถควบคุมราคาตนทุนท่ีเหมาะสม และ
การขาดแคลนได  

3. การวิจัยและพัฒนาอยูในวงแคบ และมีขอจํากัดในการพัฒนาในระดับ
อุตสาหกรรม  

4. ขาดบุคลากร องคกร หรือสถาบัน ท่ีจะดําเนินการดานการวิจัยและ
พัฒนาดานตางๆ ทําใหขาดขอมูลท่ีดีในการบริหารอุตสาหกรรม  
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5. กฎ ระเบียบของรัฐ กอใหเกิดการผูกขาดในตลาดภาครัฐซ่ึงเปนตลาด
หลัก ทําใหตลาดไมเพียงพอตอความอยูรอดของผูผลิต (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยวัสดุ 
พ.ศ.2535 ขอ 61)  

6. สถานท่ีต้ังโรงงานเดิมถูกจํากัดในการขยาย/พัฒนาปรับปรุง รวมท้ังมี
อุปกรณเคร่ืองมือไมทันสมัย เนื่องจากมีโรงงานท่ีกอต้ังมานานอยูมาก  

7. การควบคุมของภาครัฐในการสรางมาตรฐานการผลิตท่ีดี ยังไมมี
หนวยงานรองรับอยางเพียงพอ เชน การทดสอบ Bioequivalence สําหรับยาผลิตใหม ยังขาดสถาบัน
และบุคลากรในการรับดําเนินงาน  

8. ขาดการเช่ือมโยงระหวางภาคเอกชนและภาครัฐในการวางแผนการ
พัฒนาและการบริหารอุตสาหกรรม  

9. ผูประกอบการขาดความเขาใจถึงความสําคัญของการวิจัยและขาดความ
พรอมในการพัฒนาผลิตภัณฑอยางเปนระบบ  

10. พนักงานมีความรูตํ่ารับเทคโนโลยีไดนอยและบุคลากรที่มีความชํานาญ
เฉพาะทางยังไมมีเพียงพอ  

11. ตนทุนการบริหารจัดการสูง ขาดมืออาชีพ และความรูในการใช IT และ e-
Commerce  

12. ขาดความสามารถในการเขาถึงขอมูลการตลาด การจัดฐานขอมูล และ
ขอมูลอายุการคุมครองยาสิทธิบัตรประกอบการตัดสินใจเขาสูตลาดยาช่ือสามัญ (Generics)  

13. มีขอจํากัดดานภาษา การเจรจาตอรอง ขาดทักษะและความรูในกฎกติกา
และการวางแผนกลยุทธทางการคาระหวางประเทศ  

14. การแขงขันภายในประเทศสูง ทําใหจําหนายสินคาไมไดกําไร สวนใหญ
ยังแขงขันดานราคามากกวาคุณภาพ  

2.8.2.3 โอกาส (Opportunity) 
1. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (The Board of Invesment of 

Thailand : BOI) ใหการสงเสริมการลงทุนการผลิตวัตถุดิบตัวยา และต้ังแตป พ.ศ.2549 BOI ไดเพิ่ม
นโยบายสงเสริมการลงทุนใหกับการผลิตยาสําเร็จรูปดวย จึงทําใหมีโอกาสที่จะมีการลงทุนผลิต
ภายในประเทศเพิ่มมากข้ึน  

2. ความไดเปรียบดานท่ีต้ังภูมิศาสตรของประเทศไทย  และผลของ 
ASEAN Harmonization เชน การปรับลดกําแพงภาษีระหวางกัน และสรางมาตรฐานในการข้ึน
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ทะเบียนยาอาเซียน อาจทําใหประเทศไทยพัฒนาเปนศูนยกลางในการข้ึนทะเบียนยาใหมในภูมิภาค 
และสามารถสงออกไปยังประเทศสมาชิกไดสะดวกยิ่งข้ึน  

3. การสรางความรวมมือระหวางประเทศในลักษณะของการสรางเครือขาย
การผลิต  

4. ขยายตลาดในประเทศอาเซียน จากการเปดเสรีการคา และยังมีโอกาส
ขยายตัวอีกมากในตลาดโลก โดยเฉพาะยาช่ือสามัญท่ีหมดอายุการคุมครองดานสิทธิบัตรแลว  

5. มีหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพที่ไดมาตรฐานอยางพอเพียง และออก
ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหได  

6. นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ทําใหตองใชยาท่ีผลิตภายในประเทศมากข้ึน  
2.8.2.4 อุปสรรค (Threats) 

1. แนวโนมการเพ่ิมข้ึนของมาตรการกีดกันท่ีไมใชภาษี  (Non-Tariff 
Barriers : NTB)  มีเพิ่มมากข้ึน  

2. แนวโนมการใชสิทธิบัตรยอนหลัง  
3. ขาดมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดเล็กอยางท่ัวถึง เนื่องจาก

ผูผลิตภายในประเทศสวนมากเปนผูผลิตขนาดเล็ก  
4. ความไมจริงจังในการแกกฎระเบียบของรัฐ จากการท่ีตลาดยาในสวน

ราชการถูกผูกขาดดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยวัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 61  
5. มีขอจํากัดดานการสนับสนุนดานการเงินจากรัฐ (แหลงเงินกูดอกเบ้ียตํ่า)  
6. มีการนําเขายาสําเร็จรูปท่ีมีราคาตํ่าจากตางประเทศเขามาแขงขันกับยาท่ี

ผลิตภายในประเทศมากและมีแนวโนมสูงข้ึน โดยเฉพาะขอตกลง AFTA และ ASEAN มีผลบังคับ
ใชโดยรัฐไมมีมาตรการดาน NTB รองรับเพื่อชวยผูผลิตภายในประเทศ ซ่ึงตรงกันขามกับการ
สงออกของยาผลิตจากประเทศไทยท่ีถูกกีดกันจากประเทศคูคาในดาน NTB  

7. กฎระเบียบและข้ันตอนการทํางานของหนวยงานราชการไมเอ้ือตอการ
พัฒนาและแกไขปญหาของภาคอุตสาหกรรมยา  

8. Global Source & Investment ทําใหผูผลิตไทยเสียเปรียบคูแขง เพราะ
เคล่ือนยายการลงทุนไปประเทศท่ีมีคาแรงตํ่ากวา เชน อินเดีย จีน และอินโดนีเซีย เปนตน และสงยา
เขามาตีตลาดในประเทศไทย  

9. ผูส่ังใชยายังนิยมใชยานําเขาจากตางประเทศ  
10. ขาดผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย  
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11. ขาดแคลนแหลงบริการวิ เคราะห  ทดสอบ  และสอบเทียบท่ีได
มาตรฐานสากลในประเทศ  

12. เครือขายผูคารายใหญหรือยาสิทธิบัตรตางประเทศยังคงแพรขยายอยาง
รวดเร็ว  

13. ประเทศท่ีมีคาแรงตํ่ากวา กําลังพัฒนาข้ึนมาเปนคูแขงอยางรวดเร็ว  
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันในการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยาของ PIC/S เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive 
study) ซ่ึงวิธีดําเนินการวิจัยเปนดังนี้ 

 
3.1 ประชากรสําหรับการศึกษา 

ประชากรท่ีศึกษา คือ ผูมีอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
โรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน (เจาของโรงงานหรือผูบริหารโรงงาน) ทุกแหงในประเทศไทยท่ีไดรับ
การรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) จํานวน 153 แหง 
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2550) ท้ังนี้เพราะผูบริหารจะมีบทบาทสําคัญตอการผลักดัน
ใหมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑของทางการ  
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมาใชสําหรับงานวิจัยคร้ังนี้ โดยเนื้อหา
ในแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน คือ  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาบรรยาย
คุณลักษณะท่ัวไปของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทย ประกอบดวย ลักษณะของ
โรงงาน กลุมยาท่ีผลิต ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ ผูเปนเจาของโรงงาน ขอมูลตํารับยา จํานวน
บุคลากร มูลคาการผลิตยา สัดสวนยาท่ีผลิตท่ีเขาสูตลาดภายในและภายนอกประเทศ และชองทาง
การจําหนาย 

สวนท่ี 2 ศักยภาพในการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตยา (GMP) ของ 
PIC/S เพื่อเก็บขอมูลศักยภาพของโรงงานผลิตยา โดยขอคําถามในสวนนี้พิจารณาจากลักษณะท่ีคลาย
และลักษณะที่แตกตางระหวางขอกําหนดใน GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การ
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการผลิตยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.
2546 ซ่ึงใชแนวทางตามขอแนะนําขององคการอนามัยโลก ฉบับ พ.ศ.2535 (WHO Technical 
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Report Series, No.823, 1992, Good Manufacturing Practice for Pharmaceutical Products) 
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา 2546 : 7-40)  กับขอกําหนดใน PIC/S -GMP 
ฉบับ พ.ศ.2549 (PE 009-5, 1 August 2006) (PIC/S secretariat 2006) ซ่ึงแบงขอกําหนดออกเปน 12 
หัวขอ มีคําถามท้ังส้ิน 43 ขอ ดังนี้  

หัวขอท่ี 1 การบริหารคุณภาพ จํานวน 1 ขอ 
หัวขอท่ี 2 บุคลากร จํานวน 3 ขอ 
หัวขอท่ี 3 อาคารสถานท่ีและเคร่ืองมือ จํานวน 8 ขอ 
หัวขอท่ี 4 ระบบเอกสาร จํานวน 4 ขอ 
หัวขอท่ี 5 การผลิต จํานวน 6 ขอ 
หัวขอท่ี 6 การควบคุมคุณภาพ จํานวน 2 ขอ 
หัวขอท่ี 7 การจางผลิตและวิเคราะห จํานวน 2 ขอ 
หัวขอท่ี 8 ขอรองเรียนและการเรียกเก็บยาคืน จํานวน 2 ขอ 
หัวขอท่ี 9 การตรวจสอบตนเอง จํานวน 3 ขอ 
หัวขอท่ี 10 การผลิตยาปราศจากเช้ือ จํานวน 8 ขอ 
หัวขอท่ี 11 การผลิตยาชีววัตถุ จํานวน 3 ขอ 
หัวขอท่ี 12 การสุมวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ จํานวน 1 ขอ 

โดยแบงศักยภาพในการปฏิบัติตาม PIC/S-GMP ในแตละขอคําถามเปน 3 ระดับ ดังนี้ ไมสามารถ
ปฏิบัติได, ปฏิบัติไดทันที และปฏิบัติได แตตองใชเวลา 

สวนท่ี 3 สวนท่ีแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับอุปสรรคท่ีสําคัญในการพัฒนาโรงงาน 
เพื่อใหสามารถดําเนินการตาม PIC/S-GMP, ความตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ และความ
เพียงพอของการใช Thai-GMP กับสภาพการแขงขันทางการคากับอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ
และนอกประเทศ โดยสวนนี้ทําเปนคําถามปลายเปดใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็น (แบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณดูในภาคผนวก ข) 
 
3.3 การประเมินคณุภาพของแบบสอบถาม 

ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตยาตามขอกําหนดของ PIC/S 
และตําราตางๆ รวมทั้งงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อสรางแบบสอบถามข้ึนโดยผานการพิจารณา
ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา ตรวจแกไขเนื้อหา ภาษา และรูปแบบจากอาจารยท่ีปรึกษา 
แลวทําการทดสอบแบบสอบถามและเน่ืองจากแบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนชนิดท่ีให
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ผูตอบแสดงความคิดเห็น ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการหาความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) เทานั้น โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 

3.3.1 นําไปใหผูท่ีมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยา
ตามขอกําหนดของ PIC/S ท่ียินดีเปนผูทําการทดสอบแบบสอบถาม จํานวน 10 คน แบงเปน 2 กลุม 
ดังนี้ 

3.3.1.1 เจาหนาท่ีในกลุมงานตรวจสอบติดตามดานผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จํานวน 4 คน ดังนี้ 

1. หัวหนางานตรวจสอบฯ ตําแหนงเภสัชกร 8 วช จํานวน 1 คน 
2. เจาหนาท่ีงานประมวลหลักฐาน ตําแหนงเภสัชกร 7 วช จํานวน 1 คน 
3. เจาหนาท่ีงานตรวจสอบฯ ตําแหนงเภสัชกร 5 จํานวน 1 คน 
4. เจาหนาท่ีงานจัดทําระบบคุณภาพ ตําแหนงเภสัชกร 5 จํานวน 1 คน 

3.3.1.2 เภสัชกรที่ทํางานในโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน จํานวน 6 คน 
โดยใชเวลาในการทําการทดสอบแบบสอบถามเปนเวลา 2 วัน คือวันท่ี 26 และ 27 มีนาคม 

พ.ศ.2550 ในการทดสอบแบบสอบถามผูทําการทดสอบจะพิจารณาตรวจสอบดานเนื้อหา ความ
ถูกตองเหมาะสมของภาษา ความชัดเจนและความครอบคลุมตามเน้ือหา รูปแบบของแบบสอบถาม 
ตลอดจนการปรับขอความใหมีความเหมาะสมทางภาษา ความชัดเจนของเนื้อหา การเรียงลําดับ
ขอความ การแกไขปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือใหเหมาะสมกับประชากร ในการนี้ผูทําการทดสอบ
แบบสอบถามใชระยะเวลาในการทดสอบโดยเฉล่ียคนละ 20 นาที โดยระยะเวลาท่ีใชในการตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุด คือ 30 นาที และนอยท่ีสุด คือ 9 นาที 

3.3.2 ผลการทดสอบแบบสอบถาม 
เนื่องจากแบบสอบถามเปนชนิดท่ีใหผูตอบแสดงความคิดเห็น พรอมเสนอแนะการแกไข

ปรับปรุงแบบสอบถาม ดังนั้นจึงสามารถประเมินไดเฉพาะความถูกตองของภาษาท่ีใชในคําถาม 
และความเขาใจในขอคําถามโดยพิจารณาจากขอเสนอแนะของผูทดสอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

3.3.2.1 ขอเสนอแนะและการปรับปรุงแบบสอบถามสวนท่ี 1  
การเพิ่มคําหรือขอความเพื่อใหมีความชัดเจนและเขาใจตรงกันมากข้ึนในบางขอ

คําถาม ไดแก 
1. คําถามขอ 1.1 ลักษณะของโรงงาน ขอยอยท่ี 1 ในรางแบบสอบถามระบุ

วา “เปนอาคารโรงงานและผานเกณฑต้ังแตเร่ิมกอสราง” ผูทดสอบแบบสอบถามเห็นวาการระบุ
ลักษณะของอาคารโรงงานวามีการผานเกณฑตองระบุใหชัดเจนวาผานเกณฑอะไร เชน เกณฑ 
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GMP เปนตน ดังนั้นการแกไขใหระบุเพิ่มคําวาผานเกณฑ “GMP” เพราะฉะน้ันขอคําถามใหมคือ 
“เปนอาคารโรงงานและผานเกณฑ GMP ต้ังแตเร่ิมกอสราง” 

2. คําถามขอ 1.7 ในรางแบบสอบถามระบุวา “มูลคาการผลิตยาทุกประเภท
ตอปรวมประมาณ” ผูทดสอบแบบสอบถามเห็นวามูลคาการผลิตยาไมมีการระบุวาคิดจากราคาทุน
หรือราคาขาย อาจทําใหไมไดคําตอบท่ีเปนแนวทางเดียวกัน ดังนั้นการแกไขใหระบุเพิ่มวา “โดยคิด
จากราคาทุน” เพราะฉะน้ันขอคําถามใหมคือ “มูลคาการผลิตยาทุกประเภทตอปโดยคิดจากราคาทุน
รวมประมาณ” 

3.3.2.2 ขอเสนอแนะและการปรับปรุงแบบสอบถามสวนท่ี 2 
1. ผูทดสอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเขาใจในความหมายของเน้ือหาใน

ขอคําถาม แตมีบางขอท่ีตองแกไขหรือเพิ่มคําหรือขอความเพื่อใหเขาใจตรงกันมากข้ึน และบางคํา
เม่ือแปลเปนภาษาไทยแลวอาจทําใหไมเขาใจความหมายหรือเขาใจยาก ดังนั้นการระบุภาษาอังกฤษ
กํากับ จะทําใหเขาใจความหมายไดดีข้ึนไดแก  
 1.1 คําถามขอ 7 ในรางแบบสอบถามระบุวา “การจัดใหมีบริเวณแยก
ตางหากสําหรับเก็บวัตถุดิบ, วัสดุการบรรจุ, ผลิตภัณฑท่ีไมผาน, ผลิตภัณฑเรียกเก็บคืน หรือ
ผลิตภัณฑท่ีสงกลับคืน” คําวา “ตางหาก” อาจทําใหเขาใจวาตองแยกบริเวณหรือจัดทําหองแยกออก
จากกัน แตการเก็บวัตถุดิบ, วัสดุการบรรจุและผลิตภัณฑท่ีไมผานนั้นสามารถเก็บในหองเดยีวกนัได 
โดยจัดแยกเปนสัดสวนและมีปายแสดงไวอยางชัดเจน จึงควรแกไขเปน “เปนสัดสวน” และใหระบุ
คําภาษาอังกฤษ “(rejected materials or products)” กํากับตอทาย “วัตถุดิบ, วัสดุการบรรจุ, ผลิตภัณฑ
ท่ีไมผาน” เพื่อทําใหเขาใจความหมายไดดีข้ึน ดังนั้นขอคําถามใหมคือ “การจัดใหมีบริเวณแยกเปน
สัดสวนสําหรับเก็บวัตถุดิบ, วัสดุการบรรจุ, ผลิตภัณฑท่ีไมผาน (rejected materials or products), 
ผลิตภัณฑเรียกเก็บคืน หรือผลิตภัณฑท่ีสงกลับคืน”    
 1.2 คําถามขอ 8 ในรางแบบสอบถามระบุวา “การจัดใหมีบริเวณท่ี
ปลอดภัยสําหรับเก็บวัสดุการบรรจุและฉลากท่ีพิมพขอความแลว ไดแกการหามผูไมเกี่ยวของ
เขาถึง” คําวา “ไดแก” ใหแกไขเปน “เชน” เนื่องจากอาจมีวิธีการอื่นๆ ในการปองกันวัสดุการบรรจุ
และฉลากท่ีพิมพขอความแลว ดังนั้นขอคําถามใหมคือ “การจัดใหมีบริเวณที่ปลอดภัยสําหรับเก็บ
วัสดุการบรรจุและฉลากท่ีพิมพขอความแลว เชนการหามผูไมเกี่ยวของเขาถึง” 
 1.3 คําถามขอ 13 ในรางแบบสอบถามระบุวา “การจัดใหมีการทบทวน
เอกสารอยางนอยทุก 3 ป และการจัดใหมีระบบปองกันไมใหนําเอกสารที่ยกเลิกแลวมาใช” ใหเพิ่ม
คําวา “(review)” กํากับไวดวย ดังนั้นขอคําถามใหมคือ “การจัดใหมีการทบทวน (review) เอกสาร
อยางนอยทุก 3 ป และการจัดใหมีระบบปองกันไมใหนําเอกสารที่ยกเลิกแลวมาใช” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 54 

 1.4 คําถามขอ 18 ในร างแบบสอบถามระบุว า  “การ จัดให มีการ
ตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการผลิต และการตรวจสอบซํ้าเปนระยะๆ หรือเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิต หรืออุปกรณท่ีสําคัญ พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการทดสอบ” ให
ระบุคําภาษาอังกฤษ “(process validation) และ (revalidation)” กํากับตอทาย “การตรวจสอบความ
ถูกตองของกระบวนการผลิต” และ “การตรวจสอบซํ้า” และคําวา“ทดสอบ” เพื่อเพิ่มความชัดเจนวา
เปนบันทึกผลการทดสอบอะไร จึงควรแกไขเปน “ตรวจสอบความถูกตอง” ดังนั้นขอคําถามใหมคือ 
“การจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการผลิต (process validation) และการ
ตรวจสอบซํ้า (revalidation) เปนระยะๆ หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิต หรือ
อุปกรณท่ีสําคัญ พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการตรวจสอบความถูกตอง” 
 1.5 คําถามขอ 19 ในรางแบบสอบถามระบุวา “การจัดใหมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของวิธีวิเคราะห และการตรวจสอบซํ้าอยางนอยปละ 1 คร้ัง พรอมการจัดใหมีบันทึก
ผลการทดสอบ” ใหระบุคําภาษาอังกฤษ คือ (analytical validation) และ (revalidation) กํากับตอทาย 
“การตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห” และ “การตรวจสอบซํ้า” และคําวา“ทดสอบ” เพื่อเพิ่ม
ความชัดเจนวาเปนบันทึกผลการทดสอบอะไร จึงควรแกไขเปน “ตรวจสอบความถูกตอง” ดังนั้น
ขอคําถามใหมคือ “การจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห (analytical validation) 
และการตรวจสอบซํ้า (revalidation) อยางนอยปละ 1 คร้ัง พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการ
ตรวจสอบความถูกตอง” 
 1.6 คําถามขอ 22 ในรางแบบสอบถามระบุวา “การสงมอบวัตถุดิบหนึ่ง
ชนิดท่ีมีรุนการผลิตตางกัน ตองจัดใหมีการแยกแตละรุนสําหรับการสุมตัวอยาง การทดสอบ และ
การปลอยผาน” คําวา “การสงมอบ” ใหความหมายถึงผูผลิตหรือผูนําเขาวัตถุดิบท่ีนําวัตถุดิบมาสง 
แตถาจะใหหมายถึงโรงงาน ควรแกไขเปน “การรับ” ดังนั้นขอคําถามใหมคือ “การรับวัตถุดิบหนึ่ง
ชนิดท่ีมีรุนการผลิตตางกัน ตองจัดใหมีการแยกแตละรุนสําหรับการสุมตัวอยาง การทดสอบ และ
การปลอยผาน” 
 1.7 คําถามขอ 23 ในรางแบบสอบถามระบุวา “การจัดใหมีฉลากสําหรับ
วัตถุดิบท่ีรับเขามา ตองมีขอมูลอยางนอยดังนี้ ช่ือท่ีกําหนด, หมายเลขรุนท่ีใหเม่ือทําการรับ, สถานะ
ของวัตถุดิบ, วันส้ินอายุ และวันครบกําหนดวันทดสอบซํ้า” คําวา “ช่ือท่ีกําหนด” เนื่องจากเปนเร่ือง
ของการรับวัตถุดิบ ดังนั้นเพื่อใหเขาใจงายช่ือท่ีกําหนดจึงควรแกไขเปน “ช่ือวัตถุดิบ” ดังนั้นขอ
คําถามใหมคือ “การจัดใหมีฉลากสําหรับวัตถุดิบท่ีรับเขามา ตองมีขอมูลอยางนอยดังนี้ ช่ือวัตถุดิบ, 
หมายเลขรุนท่ีใหเม่ือทําการรับ, สถานะของวัตถุดิบ, วันส้ินอายุ และวันครบกําหนดวันทดสอบซํ้า” 
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 1.8 คําถามขอ 24 ในรางแบบสอบถามระบุวา “การจัดใหมีการเก็บรักษา
ตัวอยางของวัตถุดิบ (ไมรวมตัวทําละลาย กาซ และนํ้า) ไวอยางนอย 2 ป หลังจากมีการปลอยผาน
ผลิตภัณฑ” เนื่องจากวัตถุดิบบางชนิดในหนึ่งรุนสามารถใชผลิตยาไดหลายรุนการผลิต ดังนั้นจึง
ควรเพิ่มประโยคตอทายวา “สําเร็จรูปท่ีผลิตจากวัตถุดิบรุนนั้นๆ” ดังนั้นขอคําถามใหมคือ “การจัด
ใหมีการเก็บรักษาตัวอยางของวัตถุดิบ (ไมรวมตัวทําละลาย กาซ และนํ้า) ไวอยางนอย 2 ป หลังจาก
มีการปลอยผานผลิตภัณฑสําเร็จรูปท่ีผลิตจากวัตถุดิบรุนนั้นๆ”  
 1.9 คําถามขอ 33 ในรางแบบสอบถามระบุวา “การผลิตยาปราศจากเช้ือ
ในแตละข้ันตอน ตองมีระดับความสะอาดในระดับเดียวกันกับสภาวะท่ีอุปกรณติดต้ังมีการเปดให
ทํางานพรอมท้ังมีผูปฏิบัติงานในจํานวนท่ีระบุกําลังปฏิบัติงาน” เนื่องจาก “สภาวะท่ีอุปกรณติดต้ังมี
การเปดใหทํางานพรอมท้ังมีผูปฏิบัติงานในจํานวนท่ีระบุกําลังปฏิบัติงาน” ผูทดสอบแบบสอบถาม
เห็นวาสภาวะดังกลาวคือ สภาวะท่ีกําลังปฏิบัติงาน หรือ in operation ซ่ึงจะทําใหเขาใจไดงายกวา
และควรใหความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา in operation ไวทายแบบสอบถามดวย ดังนั้นขอ
คําถามใหมคือ “การผลิตยาปราศจากเช้ือในแตละข้ันตอน ตองมีระดับความสะอาดในระดับ
เดียวกันกับสภาวะท่ีมีการดําเนินการผลิตยาปราศจากเช้ือ (in operation)” โดยท่ี in operation หรือ 
กําลังปฏิบัติงาน หมายถึง สภาวะท่ีอุปกรณการผลิตท่ีติดต้ังมีการเปดใหทํางานตามท่ีกําหนด พรอม
ท้ังมีผูปฏิบัติงานในจํานวนท่ีระบุกําลังปฏิบัติงาน 
 1.10 คําถามขอ 34 ในรางแบบสอบถามระบุวา “การบรรจุผลิตภัณฑท่ี
ตองทําใหปราศจากเช้ือในข้ันตอนสุดทายตองจัดทําในหองสะอาดอยางนอยระดับ C” ใหระบุคํา
ภาษาอังกฤษ “(terminally sterilized products)” กํากับตอทาย “ผลิตภัณฑท่ีตองทําใหปราศจากเช้ือ
ในข้ันตอนสุดทาย” ดังนั้นขอคําถามใหมคือ “การบรรจุผลิตภัณฑท่ีตองทําใหปราศจากเช้ือใน
ข้ันตอนสุดทาย (terminally sterilized products) ตองจัดทําในหองสะอาดอยางนอยระดับ C” 

1.11 คําถามขอ 36 ในรางแบบสอบถามระบุวา “การเตรียมและบรรจุ
ผลิตภัณฑโดยวิธีปราศจากเชื้อ ตองทําในสภาวะแวดลอมระดับ A ท่ีอยูในหองระดับ B” ใหระบุคํา
ภาษาอังกฤษ “(aseptically prepared products)” กํากับตอทาย “ผลิตภัณฑโดยวิธีปราศจากเช้ือ” 
ดังนั้นขอคําถามใหมคือ “การเตรียมและบรรจุผลิตภัณฑโดยวิธีปราศจากเช้ือ (aseptically prepared 
products) ตองทําในสภาวะแวดลอมระดับ A ท่ีอยูในหองระดับ B” 

1.12 คําถามขอ 40 ในรางแบบสอบถามระบุวา “การจัดใหมีการผลิต เก็บ
รักษา และกระจายนํ้าสําหรับผลิตยาฉีดไปยังจุดท่ีใช โดยใหมีการไหลเวียนน้ําตลอดเวลาท่ีอุณหภูมิ
สูงกวา 70oc” เนื่องจากการไหลเวียนน้ําตลอดเวลาท่ีอุณหภูมิสูงกวา 70oc  เปนวิธีการหนึ่งในการ
ปองกันการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย ดังนั้นขอคําถามใหมคือ “การจัดใหมีการผลิต เก็บรักษา 
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และจายน้ําสําหรับการผลิตยาฉีดไปยังจุดท่ีใช โดยการจัดใหมีวิธีการปองกันการเจริญเติบโตของ
เช้ือจุลินทรีย (microbial growth) เชนการไหลเวียนน้ําตลอดเวลา ณ อุณหภูมิท่ีสูงกวา 70oc” 

2. ควรเพิ่มขอคําถามเกี่ยวกับขอกําหนดในเกณฑ GMP ของ PIC/S 
ดังตอไปนี้ เพื่อใหเนื้อหาในแบบสอบถามมีความครบถวน         

2.1 ระบบนํ้าในโรงงานซ่ึงถือวามีความสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการ
ผลิตยา ซ่ึงเดิมท่ีไมมีขอกําหนดเร่ืองของระบบน้ําในแบบสอบถามนั้น เนื่องจากวาเปนขอกําหนดท่ี
มีระบุไวอยูแลวใน GMP ฉบับป พ.ศ.2546 ดังนั้นเพื่อใหแบบสอบถามมีความครบถวนมากข้ึน ผู
ทดสอบแบบสอบถามจึงเห็นควรเพ่ิมขอกําหนดที่เกี่ยวกับระบบนํ้า คือ “การจัดใหมีการฆาเช้ือ 
(sanitized) ของทอน้ํากล่ัน ทอน้ําบริสุทธ์ิ และทอน้ําชนิดอ่ืนๆ ตามวิธีการปฏิบัติ (SOP) และการจัด
ใหมีวิธีการปองกันการปนเปอนของเช้ือจุลินทรีย (microbial contamination)” 

2.2 เนื่องจากในเกณฑ GMP ของ PIC/S version 2007 ไดเพิ่มขอกําหนด
เร่ือง “การจัดใหมีการทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑยา (product quality review) เปนระยะๆ เพือ่ให
แนใจวาผลิตภัณฑยามีคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ” ดังนั้นจึงเห็นควรเพิ่มขอกําหนดดังกลาวไวใน
แบบสอบถามดวย 

2.3 การตรวจสอบความถูกตองมี  3 ประเภทหลักๆ  เนื่องจากใน
แบบสอบถามไดมีขอคําถามถึงการตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการผลิต และการวิเคราะห
แลวนั้น เพื่อใหครอบคลุมในเร่ืองของการตรวจสอบความถูกตองผูทดสอบแบบสอบถามสวนใหญ
จึงเห็นวาควรเพ่ิมขอกําหนดในเร่ืองการตรวจสอบความถูกตองของการทําความสะอาดคือ “การจัด
ใหมีการตรวจสอบความถูกตองของการทําความสะอาด (cleaning validation) และการตรวจสอบ
ซ้ําเปนระยะๆ พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการตรวจสอบความถูกตอง”  

2.4 ในการผลิตยาปราศจากเชื้อ ผูผลิตตองมีการจัดทําหองและระบบ
ควบคุมตางๆ เปนพิเศษ เพื่อปองกันไมใหผลิตภัณฑเกิดการปนเปอนจากส่ิงแวดลอมตางๆ ซ่ึง
ระบบแจงเตือนเปนระบบท่ีมีความสําคัญ จะเห็นไดจากการที่เกณฑ GMP ของ PIC/S มีขอกําหนด
เร่ือง “การจัดใหมีระบบแจงเตือน (warning system) ท่ีแสดงถึงความผิดพลาดของอากาศท่ีจายเขามา 
(air supply) ในบริเวณผลิตยาปราศจากเช้ือ” จึงเห็นควรเพ่ิมขอกําหนดนี้ลงในแบบสอบถาม          
 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
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3.4.1 ขอหนังสือนําสงแบบสอบถาม (ภาคผนวก  ก) ท่ีมีการช้ีแจงวัตถุประสงคของ
การศึกษา เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงลงนามโดยรองคณบดีฝายบริหาร รักษา
ราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใชแนบพรอมกับแบบสอบถาม 

3.4.2 ดําเนินการสงหนังสือนําสงพรอมแบบสอบถาม เม่ือวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2550 
จํานวน 153 ฉบับ โดยวิธีสงไปรษณียใหกลุมประชากรตอบและสงกลับภายในวันท่ี 4 พฤษภาคม 
พ.ศ.2550 ในการตามแบบสอบถามกรณีท่ีไมตอบกลับภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะดําเนินการ
ติดตามแบบสอบถามคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 14 และ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2550 กอนติดตามไดรับ
แบบสอบถามคืนจํานวนท้ังส้ิน 24 ฉบับ คิดเปน 15.69% วิธีการในการติดตามแบบสอบถาม
ประกอบดวย 

วิธีท่ี 1 โทรศัพทไปยังโรงงานน้ันโดยตรง เพื่อติดตอสอบถามวาไดรับแบบสอบถาม
หรือไม และขอความอนุเคราะหในการใหขอมูลเทาท่ีจะใหไดและสงแบบสอบถามกลับคืน หาก
ไมไดรับแบบสอบถามจะดําเนินการสงแบบสอบถามไปใหใหม โดยขอชื่อของผูตอบเพื่อสงไปให
ใหมโดยตรงทางไปรษณีย  

จากการติดตามแบบสอบถามผลปรากฏวา โรงงาน 20 แหง ไดรับแบบสอบถามและ
สงกลับคืนมาใหแลว, โรงงาน 67 แหง ไดรับแบบสอบถามแลวและอยูในชวงของการตอบ
แบบสอบถามโดยเหตุผลท่ีสงกลับคืนชากวากําหนด เนื่องจากเปนชวงท่ีมีงานมาก และมีการตรวจ
ประเมิน GMP, โรงงาน 38 แหง ยังไมไดรับแบบสอบถาม จึงไดดําเนินการจัดสงแบบสอบถามให
ใหม เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2550 และมีโรงงาน 4 แหง ท่ียืนยันการไมตอบแบบสอบถาม 

วิธีท่ี 2 ติดตามโดยผานเจาหนาท่ีกลุมตรวจสอบติดตามดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยใหแบบสอบถามไปกับเจาหนาท่ีเม่ือไปตรวจโรงงาน 
และขอใหทางเจาของหรือผูบริหารโรงงานหรือผูท่ีไดรับมอบหมายชวยตอบและสงกลับคืน   

วิธีท่ี 3 ติดตามโดยไปยังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อพบเจาของหรือ
ผูบริหารหรือเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตยา ในขณะท่ีมาประชุมหรือมาพบเจาหนาท่ี  

วิธีท่ี 4 ติดตามแบบสอบถามจากเจาของหรือผูบริหารหรือเภสัชกร และติดตอขอ
สัมภาษณกลุมตัวอยาง (กลุมประชากรท่ียังไมตอบแบบสอบถาม) ท่ีเขารวมประชุมในโครงการ 
“การพัฒนาหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) คร้ังท่ี 5” ท่ีทางสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจัดข้ึนในวันท่ี 8-10 สิงหาคม พ.ศ.2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ถนนวิภาวดีรังสิต 
กรุงเทพฯ 

3.4.3 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ดําเนินการต้ังแตวันท่ี 18 
เมษายน พ.ศ.2550  ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ.2550 
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3.5 สถิติและการวิเคราะห 
ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC for 

Windows (Statistical Package for the Social Science/Personal Computer) ซ่ึงใชสถิติเชิงพรรณนาใน
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย ฐานนิยม และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานโดยการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 3 สวน ไดแก 

3.5.1 ขอมูลท่ัวไปของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน 
นําขอมูลท่ัวไปของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน มาแจกแจงในรูปของความถ่ี คํานวณเปนรอยละ 

คาเฉล่ีย ฐานนิยม และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3.5.2 ศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน 
นําขอมูลศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน มาแจกแจงในรูปของความถ่ี โดยหารอยละ 

คาเฉล่ีย ฐานนิยม และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันตามศักยภาพเปน 
3 ระดับ ดังนี้ กลุมโรงงานผลิตยาท่ีมีศักยภาพสูง กลุมโรงงานผลิตยาท่ีมีศักยภาพปานกลาง และ
กลุมโรงงานผลิตยาท่ีมีศักยภาพต่ํา 

3.5.3 ขอมูลจากคําถามเปดและการสัมภาษณ 
นําขอมูลท่ีไดจําแนกเปนหมวดหมู และสรุปบรรยายผล 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทยในการปฏิบัติตาม 
PIC/S-GMP โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรโดยใชแบบสอบถามสงทางไปรษณีย จํานวน 
153 ฉบับ ไดรับคืนจํานวนท้ังส้ิน 64 ฉบับ (รอยละ 41.8) และจากการสัมภาษณตามแบบสอบถาม
เพิ่มเติมอีก 15 ฉบับ รวมไดขอมูลสําหรับการวิเคราะหท้ังหมด 79 ฉบับ คิดเปนรอยละ 51.6 ของกลุม
ตัวอยางท้ังหมด การนําเสนอผลการศึกษามีดังนี้ 

4.1 ขอมูลพื้นฐานของโรงงานผลิตยา 
4.1.1 สถานภาพของโรงงานผลิตยา 
4.1.2 บุคลากรในโรงงานผลิตยา 
4.1.3 การผลิตของโรงงานผลิตยา 
4.1.4 การตลาดของโรงงานผลิตยา 

4.2 ศักยภาพของโรงงานผลิตยาในการปฏิบัติตาม PIC/S-GMP   
4.3 อุปสรรคในการพัฒนาโรงงานใหไดตาม PIC/S-GMP 
4.4 มาตรการสงเสริมการพัฒนาโรงงาน 
4.5 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ GMP ในปจจุบัน 

 
4.1 ขอมูลพื้นฐานของโรงงานผลิตยา 

4.1.1 สถานภาพของโรงงานผลิตยา 
 การศึกษาสภาพท่ัวไปของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน จากโรงงานจํานวน 79 แหง ลักษณะ
ของโรงงานสวนใหญ (รอยละ 63.3) เปนอาคารหรือสถานท่ีผลิตยาท่ีกอสรางสําหรับใชเปนโรงงาน
แตตองปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑ GMP มีเพียงรอยละ 31.6 ท่ีมีอาคารโรงงานผานเกณฑ GMP 
ต้ังแตตรวจประเมินคร้ังแรก รอยละ 5.1 เปนโรงงานท่ีอาคารโรงงาน ดัดแปลงมาจากอาคารอ่ืนๆ 
ไดแก ท่ีอยูอาศัย อาคารพานิชย อาคารสํานักงาน และอาคารวิจัย โรงงานเกือบท้ังหมดคือรอยละ 91.1 
มีเจาของเปนคนไทยท้ังหมด และรอยละ 2.5 มีผูประกอบการเปนคนตางชาติท้ังหมด รอยละ 54.6 
เปนโรงงานยาท่ีเปดดําเนินงานมาเปนเวลานานกวา 30 ป สวนใหญรอยละ 88.6 ผลิตยาสําหรับมนุษย 
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และรอยละ 5.1 เปนโรงงานผลิตเภสัชเคมีภัณฑ นอกจากนี้ยังมีการผลิตอ่ืนๆ รวมดวย ไดแก 
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร รอยละ 1.3 (ตารางท่ี 7) 

ตารางท่ี 7 ขอมูลท่ัวไปของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน  

(รอยละ) 
หมายเหตุ 

ลักษณะของโรงงาน   
เปนอาคารโรงงานและผานเกณฑ GMP ต้ังแตเร่ิมตน 25 (31.6)  
เปนอาคารโรงงานและเคยปรับปรุงจนผานตามเกณฑ GMP 50 (63.3)  
ไมไดเปนอาคารโรงงาน แตเปนอาคารดัดแปลง 4 (5.1)  
รวม 79   

ผูเปนเจาของโรงงาน   
คนไทยท้ังหมด 72 (91.1)  
คนไทยและคนตางชาติ 5 (6.3)  
คนตางชาติท้ังหมด 2 (2.5)  
รวม 79   

ระยะเวลาดําเนินงาน   คาเฉล่ีย = 29.6 ป  
มากกวา 30 ป 42 (54.6) คาเบ่ียงเบน 
อยูระหวาง 20-29 ป 17 (22.1) มาตรฐาน = 15.9 ป 
อยูระหวาง 10-19 ป 8 (10.4) ระยะเวลาดําเนิน 
อยูระหวาง 1-9 ป 10 (13.0) งานตํ่าสุด-สูงสุด 
รวม 77  = 3 - 80 ป 

กลุมยาท่ีผลิต (แตละโรงงานอาจผลิตยาหลายกลุม)   
ยาสําหรับมนษุย  70 (88.6)  
ยาสําหรับสัตว  29 (36.7)  
เภสัชเคมีภณัฑ  4 (5.1)  
อ่ืนๆ ไดแก ผลิตภัณฑเสริมอาหาร  1 (1.3)  
รวม 104   
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 4.1.2 บุคลากรในโรงงานผลิตยา 
 การศึกษาขอมูลจํานวนบุคลากรในโรงงานผลิตยา พบวาจํานวนบุคลากรท้ังหมดอยูระหวาง 
2 – 1,015 คน (58.7 ±131.3 คน) ซ่ึงพบวาโรงงานท่ีมีจํานวนบุคลากรมากกวา 500 คน มีเพียงแหง
เดียว คือ หนวยงานผลิตยาของรัฐ (ตารางท่ี 8) อยางไรก็ตามจากขอมูลท่ีไดสามารถแบงบุคลากร
เปนฝายตางๆ (ตารางท่ี 9) ไดดังนี้  
 บุคลากรในฝายผลิต มีจํานวนบุคลากรท้ังหมดอยูระหวาง 1-765 คน โดยมีจํานวนเภสัชกรใน
ฝายผลิตเฉล่ีย 3 คน นักวิทยาศาสตรสวนใหญ 1 คน และอ่ืนๆ สวนใหญ 2 คน จากขอมูลพบวามี
โรงงาน 3 แหง มีการจางเภสัชกร part time โรงงานละ 1 คน 
 บุคลากรในฝายควบคุมคุณภาพ มีจํานวนบุคลากรท้ังหมดอยูระหวาง 1-157 คน โดยมีจํานวน
เภสัชกรในฝายควบคุมคุณภาพเฉล่ีย 2 คน นักวิทยาศาสตรสวนใหญ 1 คน และอ่ืนๆ สวนใหญ 3 
คน จากขอมูลพบวามีโรงงาน 2 แหง มีการจางเภสัชกร part time โรงงานละ 1 คน 
 บุคลากรในฝายประกันคุณภาพ มีจํานวนบุคลากรท้ังหมดอยูระหวาง 1-23 คน โดยมีจํานวน
เภสัชกรในฝายประกันคุณภาพเฉล่ีย 1 คน นักวิทยาศาสตรสวนใหญ 1 คน และอ่ืนๆ สวนใหญ 3 คน  
 บุคลากรในฝายวิจัยและพัฒนา มีจํานวนบุคลากรท้ังหมดอยูระหวาง 1-70 คน โดยมีจํานวน
เภสัชกรในฝายวิจัยและพัฒนาเฉล่ีย 3 คน นักวิทยาศาสตรสวนใหญ 1 คน และอ่ืนๆ สวนใหญ 1 คน 
จากขอมูลพบวามีโรงงาน 5 แหง มีการจางเภสัชกร part time โรงงานละ 1 คน 

ตารางท่ี 8 จําแนกโรงงานตามจํานวนบุคลากร 
จํานวนบุคลากร (คน) จํานวนโรงงาน (รอยละ) 

1-10 23 (30.7) 
11-100 40 (53.3) 
101-500 11 (14.7) 

มากกวา 500 1 (1.3) 
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ตารางท่ี 9 จํานวนบุคลากรเฉล่ียในโรงงานผลิตยา  
บุคลากร จํานวนบุคลากร

เฉล่ีย (คน) 
จํานวนบุคลากร
สวนใหญ (คน) 

จํานวนบุคลากร
ต่ําสุด-สูงสุด (คน) 

บุคลากรฝายผลิตรวม 39 2 1-765 
เภสัชกรประจํา 3 1 1-40 
เภสัชกร part time 1 1 1-2 
นักวิทยาศาสตร 3 1 1-25 
อ่ืนๆ เชน พนักงาน 71 2 2-700 

บุคลากรฝายควบคุมคุณภาพรวม 10 2 1-157 
เภสัชกรประจํา 2 1 1-46 
เภสัชกร part time 1 1 1 
นักวิทยาศาสตร 5 1 1-24 
อ่ืนๆ เชน พนักงาน 7 3 1-103 

บุคลากรฝายประกันคุณภาพรวม 3 1 1-23 
เภสัชกรประจํา 1 1 1-21 
นักวิทยาศาสตร 2 1 1-8 
อ่ืนๆ เชน พนักงาน 4 3 1-9 

บุคลากรฝายวิจัยและพัฒนารวม 4 1 1-70 
เภสัชกรประจํา 3 1 1-45 
เภสัชกร part time 1 1 1 
นักวิทยาศาสตร 2 1 1-10 
อ่ืนๆ เชน พนักงาน 5 3 1-25 

บุคลากรในฝ าย อ่ืนๆ  เชน  ขึ้น
ทะเบียนยา บริหาร จัดซ้ือ รวม 

 
11 

 
1 

 
1-72 

เภสัชกรประจํา 1 1 1-4 
เภสัชกร part time 1 1 1-2 
นักวิทยาศาสตร 3 1 1-7 
อ่ืนๆ เชน พนักงาน  16 2 1-70 
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4.1.2 การผลิตของโรงงานผลิตยา 
การศึกษาการผลิตยาของโรงงาน จากโรงงานท้ังหมด 79 แหง พบวาโรงงานรอยละ 82.3 

ผลิตยาน้ํา รอยละ 78.5 ผลิตยาเม็ด และรอยละ 65.8 ผลิตยาแคปซูล นอกจากนี้ มีบางโรงงานท่ีมีการ
ผลิตยาในหมวดยาอ่ืนๆ ไดแก ยาเหน็บ ยาฆาเช้ือ ยาสัตว เคร่ืองสําอาง และผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
คิดเปนรอยละ 6.5 (ตารางท่ี 10)  

ตารางท่ี 10 จําแนกโรงงานตามหมวดยาท่ีผลิต (ขอมูลจากโรงงานท้ังหมด 79 แหง) 
หมวดยาท่ีผลิต จํานวนโรงงานท่ีผลิต (รอยละ)* 

ยาน้ํา 65 (82.3) 
ยาเม็ด 62 (78.5) 
ยาแคปซูล 52 (65.8) 
ยาผง 49 (62.0) 
ยาข้ีผ้ึง/ครีม 47 (59.5) 
ยาปราศจากเช้ือ 24 (30.4) 
เภสัชเคมีภณัฑ 5 (6.5) 
ยาอ่ืนๆ ไดแก ยาเหน็บ ยาฆาเช้ือ ยาสัตว เคร่ืองสําอาง 
และผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

5 (6.5) 

ยาชีววัตถุ 2 (2.5) 
ยาสกัด 2 (2.5) 
หมายเหตุ * แตละโรงงานผลิตยาไดหลายประเภท 

 
โรงงาน 37 แหง ท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับมูลคาการผลิตยา (โดยคิดจากราคาทุน) พบวาอยูในชวง 

1-800 ลานบาท (คาเฉล่ีย 108.1±146.7 ลานบาท) โดยมีโรงงานรอยละ 16.2 ท่ีมีมูลคาการผลิตยา
รวมทุกประเภทตอปประมาณ 1-10 ลานบาท, 11-20 ลานบาท รอยละ 13.5, 21-30 ลานบาท รอยละ 
5.4 และ มากกวา 200 ลานบาท รอยละ 8.1 (ตารางท่ี 11)  
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ตารางท่ี 11 มูลคาการผลิตยาทุกประเภทตอปโดยคิดจากราคาทุน (ลานบาท) 
มูลคาการผลิตยาทุกประเภทตอป (ลานบาท) จํานวน (รอยละ) 

1 - 10  6 (16.2) 
11 – 20 5 (13.5) 
21 – 30 2 (5.4) 
31 – 50 5 (13.5) 
51-100  6 (16.2) 

101- 150 3 (8.1) 
151- 200 7 (18.9) 

มากกวา 200  3 (8.1) 
 

4.1.3 การตลาดของโรงงานผลิตยา 
การศึกษาดานการตลาด ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการสงเสริมใหโรงงานตองการพัฒนาใหได 

GMP ผลจากการศึกษาสามารถแบงออกไดเปนการตลาดภายในประเทศ และการตลาดภายนอก
ประเทศ ดังนี้  

4.1.3.1 การตลาดภายในประเทศ 
ขอมูลการตลาดภายในประเทศไดมาจากโรงงานท้ังหมด 61 แหง พบวามูลคาการผลิต

ยาท่ีผลิตไดมีสัดสวนเขาสูตลาดภายในประเทศ รอยละ 91.6 โดยในการเลือกชองทางการจําหนาย
ยาท่ีใชบอยท่ีสุดของโรงงานสวนใหญ (รอยละ 50.6) คือการขายผานรานขายยา รอยละ 31.6 ขาย
ผานโรงพยาบาลของรัฐ และเม่ือนํามาถวงน้ําหนักของชองทางพบวา รานขายยา เปนชองทางการ
จําหนายยาท่ีใชมากท่ีสุด รองลงมา คือ โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิก 
ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีชองทางการจําหนายอ่ืนๆ เชน ฟารม รานคาปลีก หางสรรพสินคา เปนตน 
(ตารางท่ี 12)  
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ตารางท่ี 12 จํานวนโรงงาน (รอยละ) ท่ีมีชองทางการจําหนายยาของโรงงานสําหรับตลาด
ภายในประเทศ 

ชองทางการจําหนายยาท่ีใช 

บอยท่ีสุด บอย คอนขางนอย นอย 
รวม  

ชองทางการ
จําหนาย จํานวน

โรงงาน 
% จํานวน

โรงงาน 
% จํานวน

โรงงาน 
% จํานวน

โรงงาน 
% จํานวน

โรงงาน 
% 

รานขายยา 40 50.6 8 10.1 12 15.2 2 2.5 62  78.4 

โรงพยาบาลเอกชน 7  8.9 17  21.5 21  26.6 4  5.1 49  62.1 

โรงพยาบาลของรัฐ 25  31.6 13  16.5 5  6.3 3  3.8 46  58.2 

คลินิก 1  1.3 6  7.6 3  3.8 4  5.1 14  17.8 

รับจางผลิต 2  2.5 0 0 0 0 2  2.5 4  5.0 

หางสรรพสินคา 1  1.3 1  1.3 0 0 1  1.3 3  3.9 

ตางประเทศ 1  1.3 0 0 1  1.3 1  1.3 3  3.9 

ฟารม 3  3.8 0 0 0 0 0 0 3  3.8 

ตัวแทนจําหนาย 3  3.8 0 0 0 0 0 0 3  3.8 

บริษัทภายนอก 1  1.3 2  2.5 0 0 0 0 3  3.8 

หนวยงานของรัฐ 0 0 1  1.3 0 0 1  1.3 2  2.6 

รานคาปลีก 1  1.3 0 0 0 0 0 0 1  1.3 

โรงงาน 1  1.3 0 0 0 0 0 0 1  1.3 

รานขายสง 0 0 0 0 0 0 1  1.3 1  1.3 

4.1.3.2 การตลาดภายนอกประเทศ 
ขอมูลการตลาดภายนอกประเทศไดจากโรงงานท้ังหมด 61 แหง โดยมูลคาการผลิตยา

ท่ีผลิตไดมีสัดสวนเขาสูตลาดภายนอกประเทศ รอยละ 8.4 โดยโรงงาน 32 แหง ไดใหขอมูลเกี่ยวกับ
ประเทศท่ีสงออกผลิตภัณฑยาไปจําหนาย พบวามีการสงออกผลิตภัณฑไปยังประเทศตางๆ จํานวน 
25 ประเทศท่ัวโลก ประเทศท่ีเปนแหลงการตลาดสําคัญในระดับตนๆ คือ มาเลเซีย พมา ลาว ฮองกง 
กัมพูชา และเวียดนาม ตามลําดับ สวนการตลาดในประเทศอ่ืนๆ เชน สิงคโปร ศรีลังกา เกาหลี 
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ญ่ีปุน จีน ไตหวัน มาเกา ปากีสถาน เปนตน (ตารางท่ี 13) 
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ตารางท่ี 13 ประเทศท่ีเปนตลาดสงออกผลิตภัณฑยา (จากขอมูลโรงงานผลิตยาจํานวน 32 แหง) 
ประเทศ จํานวน (รอยละ) 

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
มาเลเซีย 14 (43.8) 
พมา 13 (40.6) 
ลาว 11 (34.4) 
ฮองกง 9 (28.1) 
กัมพูชา 8 (25.0) 
เวียดนาม 8 (25.0) 
สิงคโปร 7 (21.9) 
ฟลิปปนส 5 (15.6) 
ประเทศใน ASEAN 2 (6.3) 
อินโดนีเซีย 1 (3.1) 
ประเทศในอินโดจีน 1 (3.1) 

ประเทศในเอเชียใต  
ศรีลังกา 5 (15.6) 
ปากีสถาน 2 (6.3) 

ประเทศในเอเชียตะวันตกเฉยีงใต  
เยเมน 4 (12.5) 
ตะวนัออกกลาง 2 (6.3) 

ประเทศในเอเชียตะวันออก  

เกาหลี 3 (9.4) 
ญ่ีปุน 1 (3.1) 
จีน 1 (3.1) 
ไตหวนั 1 (3.1) 
มาเกา 1 (3.1) 
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ตารางท่ี 13 (ตอ)  

ประเทศ จํานวน (รอยละ) 

ประเทศในแอฟริกา  

ปาปวกิน ี 1 (3.1) 
ซูดาน 2 (6.3) 
ไนจีเรีย 1 (3.1) 

ประเทศในยุโรป  

เยอรมันน ี 1 (3.1) 
ประเทศในอเมริกาเหนือ  

แคนาดา 1 (3.1) 
 

อยางไรก็ตามในกลุมตัวอยางของการศึกษาคร้ังนี้มีหนวยงานผูผลิตยาภาครัฐรายใหญอยูดวย 
ซ่ึงหนวยงานนี้ มีขอมูลท่ัวไปที่แตกตางจากโรงงานอ่ืนคอนขางมาก คือ มีอาคารโรงงานสําหรับ
ผลิตยาแตเปนอาคารท่ีตองปรับปรุงเพื่อใหเปนไปตามเกณฑ GMP มีการดําเนินงานมาเปน
ระยะเวลา 40 ป กลุมยาท่ีผลิตเปนยาสําหรับมนุษย โดยมีการผลิตยาในหมวดยาหลักๆ ทุกหมวด คือ 
ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ํา ยาข้ีผ้ึงหรือครีม ยาปราศจากเช้ือ ยาสกัด เภสัชเคมีภัณฑ และยาชีววัตถุ 

ดานบุคลากรรวมท้ังในฝายการผลิต การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการวิจัย
และพัฒนา มีมากถึง 1,015 คน โดยมีเภสัชกรมากถึง 152 คน แบงเปนเภสัชกรในฝายผลิต 40 คน 
เภสัชกรฝายควบคุมคุณภาพ 46 คน เภสัชกรฝายประกันคุณภาพ 21 คน และเภสัชกรฝายวิจัยและ
พัฒนา 45 คน  

ดานการตลาดมีการจําหนายผลิตภัณฑยาในตลาดภายในประเทศถึงรอยละ 98 โดยมีชอง
ทางการจําหนายยาผานทางโรงพยาบาลของรัฐมากท่ีสุด รองลงมาคือ โรงพยาบาลเอกชน รานขายยา 
และหนวยงานอื่นของรัฐ นอกจากนี้ รอยละ 2 เปนการสงผลิตภัณฑยาไปจําหนายยังตลาด
ตางประเทศ โดยสงออกไปยังประเทศกัมพูชา พมา มาเลเซีย และศรีลังกา 
 
4.1 ศักยภาพของโรงงานผลิตยาในการปฏิบัติตาม PIC/S-GMP 

จากการศึกษาศักยภาพของโรงงานผลิตยาในการปฏิบัติตาม PIC/S-GMP มีคําถามท้ังหมด 
43 ขอ เปนหัวขอเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ (Quality Management) บุคลากร (Personnel) อาคาร
สถานท่ีและเคร่ืองมือ (Premises and equipment) ระบบเอกสาร (Documentation) การผลิต 
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(Production) การควบคุมคุณภาพ (Quality control) สัญญาจางการผลิตและการวิเคราะห (Contract 
Manufacture and Analysis) ขอรองเรียนและการเรียกยาคืนจากทองตลาด (Complaints and Product 
Recalls) การตรวจสอบตนเอง (Self inspection) การผลิตยาปราศจากเช้ือ (Manufacture of sterile 
medicinal products) การผลิตยาชีววัตถุ (Manufacture of biological medicinal products for human 
use) และการสุมตัวอยางวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ (Sampling of starting and packaging materials) 

ในการพิจารณาศักยภาพของโรงงานผลิตยาในการปฏิบัติตาม PIC/S-GMP ท้ังหมด 79 แหง 
ไดนําประสบการณในการพัฒนาโรงงานเม่ือคร้ังท่ีกระทรวงสาธารณสุขใหการรับรองมาตรฐานการ
ผลิตยา (GMP Certificate) คร้ังแรก (พ.ศ.2531) มาใชในการแบงกลุมโรงงานออกเปน 4 กลุม ดังนี้  

กลุมท่ี 1 กลุมท่ีใชระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ GMP อยูในชวง 0-4 ป มี
จํานวนท้ังหมด 38 แหง  

กลุมท่ี 2 กลุมท่ีใชระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ GMP อยูในชวง 5-9 ป มี
จํานวนท้ังหมด 5 แหง  

กลุมท่ี 3 กลุมท่ีใชระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ GMP มากกวา 10 ป มี
จํานวนท้ังหมด 14 แหง  

กลุมท่ี 4 กลุมโรงงานผลิตยาท่ีไมสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับปท่ีไดรับ GMP Certificate 
คร้ังแรกได มีจํานวนท้ังหมด 22 แหง  

ผลการศึกษาศักยภาพของโรงงานผลิตยาในการปฏิบัติตาม PIC/S-GMP ไดขอมูลดังนี้ 

4.2.1 การบริหารคุณภาพ (Quality Management) 
จากโรงงานท้ังหมด 76 แหง ท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 

ในหัวขอการบริหารคุณภาพ พบวาโรงงานสวนใหญ (รอยละ 64.5) สามารถดําเนินการตาม
ขอกําหนดเร่ืองการจัดใหมีการทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑยาเปนระยะๆ เพื่อใหแนใจวา
ผลิตภัณฑยามีคุณภาพอยางสมํ่าเสมอไดทันที สําหรับกลุมท่ียังไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑนี้ได
ทันทีมีโรงงานรอยละ 35.5 ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 10.4 เดือน (ระยะเวลาตํ่าสุด-สูงสุด=6-24 เดือน, 
SD=4.4 เดือน) สําหรับการเตรียมตัวเพื่อดําเนินการใหไดตามเกณฑ และไมพบวามีโรงงานใดท่ีไม
สามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได 

เม่ือทําการแยกการปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอการบริหารคุณภาพตามกลุมโรงงาน 
สามารถสรุปไดดังนี้  

กลุมท่ี 1 โรงงานท้ังหมด 38 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 76.3) สามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดเร่ืองการทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑยาไดทันที และโรงงาน (รอยละ 
23.7) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 11.1 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ  
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กลุมท่ี 2 โรงงานท้ังหมด 5 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 40.0) สามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดเรื่องการทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑยาไดทันที และโรงงาน (รอยละ 60.0) ตอง
ใชระยะเวลาเฉล่ีย 10 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ  

กลุมท่ี 3 โรงงานท้ังหมด 14 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 57.1) สามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดเร่ืองการทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑยาไดทันที และโรงงาน (รอยละ 
42.9) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 7.5 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ  

กลุมท่ี 4 โรงงานท้ังหมด 19 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 52.6) สามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดเร่ืองการทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑยาไดทันที และโรงงาน (รอยละ 
47.4) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 12 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ 

ตารางท่ี 14 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 เร่ืองการจัดใหมีการ
ทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑยาเปนระยะๆ เพื่อใหแนใจวาผลิตภัณฑยามีคุณภาพอยาง
สมํ่าเสมอ 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติไดแตตองใชระยะเวลา กลุม 
โรงงาน จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลา

เฉลี่ย±SD 
ระยะเวลาตํ่าสุด-สูงสุด 

(เดือน) 

รวม 
(แหง) 

กลุมท่ี 1 29 76.3 9 23.7 11.1 ± 2.3 6-12 38 
กลุมท่ี 2 2 40.0 3 60.0 10.0 ± 3.5 6-12 5 
กลุมท่ี 3 8 57.1 6 42.9 7.5 ± 3.0 6-12 14 
กลุมท่ี 4 10 52.6 9 47.4 12.0 ± 7.3 6-24 19 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.2.2 บุคลากร (Personnel)  
จากโรงงานท้ังหมด 79 แหง ท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดในเกณฑ GMP ของ PIC/S ท่ีวา

ดวยเร่ืองบุคลากร พบวาโรงงานสวนใหญสามารถดําเนินการไดทันที เชน การจัดใหมีการตรวจ
สุขภาพพนักงานทุกคนกอนรับเขาทํางานและการจัดใหมีการตรวจเปนประจําอยางนอยปละคร้ัง 
สามารถปฏิบัติไดถึงรอยละ 97.5 แตก็มีบางขอกําหนดท่ีโรงงานไมสามารถปฏิบัติไดทันที ตองอาศัย
ระยะเวลาในการปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 22.8) ตองอาศัยระยะเวลาเฉล่ีย 7.8 เดือน ในการ
จัดการอบรมเร่ือง GMP และหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติใหกับพนักงานทุก
คน และการจัดฝกอบรมอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได (ตารางท่ี 15) 
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ตารางท่ี 15 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอบุคลากร 
ขอ 

กําหนด 
ที่ 

ขอกําหนด จํานวน
โรงงานท่ี
ใหขอมูล 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติได

ทันที (รอยละ) 

จํานวนโรงงาน
ที่ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา 

(รอยละ) 

ระยะเวลา
เฉลีย่ 

(เดือน) ± 
SD 

ระยะเวลา   
ตํ่าสุด-
สูงสุด 
(เดือน) 

2.2 การจัดทําผังองคกรพรอมกําหนด
หนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร
ในตําแหนงน้ันๆ  เปนลายลักษณ
อักษร 

79 68 (86.1) 11 (13.9) 7.4 ± 4.1 2 – 12 

2.9 การจัดการอบรมเร่ือง GMP และ
ห น า ท่ี ที่ ไ ด รั บ ม อ บ ห ม า ย ท้ั ง
ภ า ค ท ฤ ษ ฎี  ภ า ค ป ฏิ บั ติ ใ ห กั บ
พนักงานทุกคนและการจัดฝกอบรม
อยางตอเน่ือง 

79 61 (77.2) 18 (22.8) 7.8 ± 2.9 6 – 12 

2.14 การจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงาน
ทุกคนกอนรับเขาทํางานและการจัด
ใหมีการตรวจอยางนอยปละคร้ัง 

79 77 (97.5) 2 (2.5) 1.0 ± 0 1  

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เม่ือทําการแยกการปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอบุคลากรตามกลุมโรงงาน สามารถสรุปได
ดังนี้  

กลุมท่ี 1 โรงงานท้ังหมด 38 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานสวนใหญสามารถดําเนินการตาม
ขอกําหนดตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอบุคลากรไดทันที เชน การจัดใหมีการตรวจ
สุขภาพพนักงานทุกคนกอนรับเขาทํางานและการจัดใหมีการตรวจเปนประจําอยางนอยปละคร้ัง 
สามารถปฏิบัติไดถึงรอยละ 94.7 แตก็มีบางขอกําหนดท่ีโรงงานไมสามารถปฏิบัติไดทันที ตองอาศัย
ระยะเวลาในการปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 23.7) ตองอาศัยระยะเวลาเฉล่ีย 7.5 เดือน ในการ
จัดการอบรมเร่ือง GMP และหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติใหกับพนักงานทุก
คน และการจัดฝกอบรมอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได   
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ตารางท่ี 16 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอบุคลากร
ของโรงงานกลุมท่ี 1 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลา

เฉลี่ย±SD 
ระยะเวลาตํ่าสุด-สูงสุด 

(เดือน) 

รวม 
(แหง) 

กลุมท่ี 1 2.2 32 84.2 6 15.8 6.8 ± 3.8 3-12 38 
 2.9 29 76.3 9 23.7 7.5 ± 3.0 6-12  38 
 2.14 36 94.7 2 5.3 1.0 ± 0 1 38 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมท่ี 2 โรงงานท้ังหมด 5 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานท้ังหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพพนักงาน แตก็มีบางขอกําหนดท่ีโรงงานไม
สามารถปฏิบัติไดทันที ตองอาศัยระยะเวลาในการปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 40.0) ตองอาศัย
ระยะเวลาเฉลี่ย 9.0 เดือน ในการจัดการอบรมพนักงาน อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดที่ไม
สามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได  

ตารางท่ี 17 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอบุคลากร
ของโรงงานกลุมท่ี 2 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลา

เฉลี่ย±SD 
ระยะเวลาตํ่าสุด-
สูงสุด (เดือน) 

รวม 
(แหง) 

กลุมท่ี 2 2.2 4 80.0 1 20.0 12.0 ± 0 12 5 
 2.9 3 60.0 2 40.0 9.0 ± 4.2 6-12 5 
 2.14 5 100.0 - - - - 5 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมท่ี 3 โรงงานทั้งหมด 14 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานท้ังหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพพนักงาน แตก็มีบางขอกําหนดท่ีโรงงานไม
สามารถปฏิบัติไดทันที ตองอาศัยระยะเวลาในการปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 14.3) ตองอาศัย
ระยะเวลาเฉลี่ย 6.0 เดือน ในการจัดการอบรมพนักงาน อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดที่ไม
สามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได   
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ตารางท่ี 18 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอบุคลากร
ของโรงงานกลุมท่ี 3 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลา

เฉลี่ย±SD 
ระยะเวลาตํ่าสุด-สูงสุด 

(เดือน) 

รวม 
(แหง) 

กลุมท่ี 3 2.2 13 92.9 1 7.1 6.0 ± 0 6 14 
 2.9 12 85.7 2 14.3 6.0 ± 0 6 14 
 2.14 14 100.0 - - - - 14 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมท่ี 4 โรงงานท้ังหมด 22 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานท้ังหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพพนักงาน แตก็มีบางขอกําหนดท่ีโรงงานไม
สามารถปฏิบัติไดทันที ตองอาศัยระยะเวลาในการปรับปรุง ไดแก โรงงาน (รอยละ 13.6) ตองอาศัย
ระยะเวลาเฉล่ีย 7.0 เดือน ในการจัดทําผังองคกรพรอมกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร
ในตําแหนงนั้นๆ เปนลายลักษณอักษร อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได  

ตารางท่ี 19 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอบุคลากร
ของโรงงานกลุมท่ี 4 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลาเฉล่ีย±SD ระยะเวลาตํ่าสุด-สูงสุด 

(เดือน) 

รวม 
(แหง) 

กลุมท่ี 4 2.2 19 86.4 3 13.6 7.0 ± 7.1 2-12 22 
 2.9 17 77.3 5 22.7 9.0 ± 4.2 6-12 22 
 2.14 22 100.0 - - - - 22 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.2.3 อาคารสถานท่ีและเคร่ืองมือ (Premises and equipment)  
จากขอมูลในแบบสอบถามพบวาโรงงานสวนใหญสามารถดําเนินการตามขอกําหนดใน 

PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในเร่ืองอาคารสถานท่ีและเคร่ืองมือไดทันที เชน การจัดใหมีการสอบ
เทียบ (calibration) และการตรวจสอบเครื่องมือวัด เคร่ืองช่ัง เคร่ืองบันทึก และเครื่องควบคุมใน
ชวงเวลาท่ีกําหนดโดยวิธีท่ีเหมาะสม พรอมบันทึกการทดสอบเก็บไว (รอยละ 97.5) แตในบาง
ขอกําหนดพบวาโรงงานตองใชระยะเวลาในการปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 48.7) ตองใช
ระยะเวลาเฉล่ีย 12.7 เดือน ในการจัดบริเวณผลิตใหมีอากาศท่ีผานการกรองอากาศโดยผานแผนกรอง
เพื่อดักฝุนละออง แมวาโรงงานสวนใหญจะสามารถปฏิบัติได แตอยางไรก็ดีมีขอกําหนดบางขอท่ี
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โรงงานบางแหงไมสามารถปฏิบัติตามได ไดแก การจัดหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพแยกจาก
บริเวณผลิต โดยเฉพาะการจัดหองปฏิบัติการทางชีววิทยา และจุลชีววิทยาแยกจากกัน (รอยละ 3.9) 
การจัดไมใหหองสุขาอยูติดตอโดยตรงกับบริเวณผลิตและคลังสินคา (รอยละ 3.9) และการจัดบริเวณ
ผลิตใหมีอากาศท่ีผานการกรองอากาศโดยผานแผนกรองเพื่อดักฝุนละออง (รอยละ 1.3) (ตารางท่ี 20) 

ตารางท่ี 20 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขออาคาร
สถานท่ีและเคร่ืองมือ 

ขอ 
กําหนด 

ที่ 

ขอกําหนด จํานวน
โรงงานท่ี
ใหขอมูล 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติได
ทันที  

(รอยละ) 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา 

(รอยละ) 

ระยะเวลา
เฉลีย่ 

(เดือน) ± 
SD 

ระยะเวลา   
ตํ่าสุด-
สูงสุด 
(เดือน) 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติ
ไมได  

(รอยละ) 
3.3 การจัดบริเวณผลิตใหมีอากาศท่ี

ผานการกรองอากาศโดยผาน
แผนกรองเพื่อดักฝุนละออง 

78 39 (50.0) 38 (48.7) 12.7 ± 6.8 2 – 24 1 (1.3) 

3.4 การจัดอาคารสถานท่ีให เปน
ระบบปดและการจัดใหมีอุปกรณ
ปองกันสัตวและแมลง 

79 70 (88.6) 9 (11.4) 14.4 ± 9.1 6 – 24 - 

3.5 การจัดใหมีการปองกันไมใหผูที่
ไมเก่ียวของเขามาในบริเวณผลิต
,คลังสินคาและบริเวณควบคุม
คุณภาพ 

79 75 (94.9) 4 (5.1) 6.0 ± 0 6  - 

3.18 การจั ดให มี บ ริ เวณแยกเป น
สัดสวนสําหรับเก็บวัตถุดิบ,วัสดุ
การบรรจุ, ผลิตภัณฑที่ไมผาน,
ผลิ ตภัณฑ เ รี ยกเ ก็บคืน  หรือ
ผลิตภัณฑที่สงกลับคืน 

79 71 (89.9) 8 (10.1) 10.4 ± 8.2 4 – 24 - 

3.25 การจัดใหมีบริเวณท่ีปลอดภัย
สําหรับเก็บวัสดุการบรรจุและ
ฉลากท่ีพิมพขอความแลว เชน
การหามผูไมเก่ียวของเขาถึงได 

79 71 (89.9) 8 (10.1) 4.8 ± 2.5 1 – 6 - 

3.26 การจัดหองปฏิบัติการควบคุม
คุณภาพแยกจากบริ เวณผลิต
โดยเฉพาะการจัดหองปฏิบัติการ
ทางชีววิทยาและจุลชีววิทยาแยก
จากกัน 

79 68 (86.1) 8 (10.1) 197±11.3 12 - 36 3 (3.9) 
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ตารางท่ี 20  (ตอ) 
ขอ 

กําหนด 
ที่ 

ขอกําหนด จํานวน
โรงงานท่ี
ใหขอมูล 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติได
ทันที  

(รอยละ) 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา 

(รอยละ) 

ระยะเวลา
เฉลีย่ 

(เดือน) ± 
SD 

ระยะเวลา   
ตํ่าสุด-
สูงสุด 
(เดือน) 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติ
ไมได  

(รอยละ) 
3.31 การจัดไมใหหองสุขาอยูติดตอ

โดยตรงกับบริ เวณผลิตและ
คลังสินคา 

77 65 (84.4) 9 (11.7) 12.0 ± 6.0 6 - 24 3 (3.9) 

3.41 การจัดใหมีการสอบเทียบและการ
ตรวจสอบเคร่ืองมือวัด เคร่ืองช่ัง 
เคร่ืองบันทึกและเคร่ืองควบคุม
ในชวงเวลาท่ีกําหนดโดยวิธีที่
เ หมาะสมพร อมบั นทึ กการ
ทดสอบเก็บไว 

79 77 (97.5) 2 (2.5) 7.5 ± 6.4 3 - 12 - 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เม่ือทําการแยกการปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขออาคารสถานท่ีและเคร่ืองมือตามกลุม
โรงงาน สามารถสรุปไดดังนี้  

กลุมท่ี 1 โรงงานท้ังหมด 38 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานท้ังหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเร่ืองการจัดใหมีการสอบเทียบ (calibration) และการตรวจสอบเคร่ืองมือ
วัด เคร่ืองช่ัง เคร่ืองบันทึก และเคร่ืองควบคุมในชวงเวลาท่ีกําหนดโดยวิธีท่ีเหมาะสม พรอมบันทึก
การทดสอบเก็บไว และโรงงานสวนใหญสามารถดําเนินการตามขอกําหนดไดทันที เชน การจัด
อาคารสถานท่ีใหเปนระบบปดและการจัดใหมีอุปกรณปองกันสัตวและแมลง (รอยละ 94.7) แตใน
บางขอกําหนดพบวาโรงงานตองใชระยะเวลาในการปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 44.7) ตองใช
ระยะเวลาเฉล่ีย 12.5 เดือน ในการจัดบริเวณผลิตใหมีอากาศท่ีผานการกรองอากาศโดยผานแผน
กรองเพ่ือดักฝุนละออง แมวาโรงงานสวนใหญจะสามารถปฏิบัติได แตอยางไรก็ดีมีขอกําหนดบาง
ขอท่ีโรงงานบางแหงไมสามารถปฏิบัติตามได ไดแก การจัดหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพแยกจาก
บริเวณผลิต โดยเฉพาะการจัดหองปฏิบัติการทางชีววิทยา และจุลชีววิทยาแยกจากกัน (รอยละ 5.3) 
การจัดไมใหหองสุขาอยูติดตอโดยตรงกับบริเวณผลิตและคลังสินคา (รอยละ 2.7) และการจัดบริเวณ
ผลิตใหมีอากาศท่ีผานการกรองอากาศโดยผานแผนกรองเพื่อดักฝุนละออง (รอยละ 2.6)  
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ตารางท่ี 21 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขออาคาร
สถานท่ีและเคร่ืองมือของโรงงานกลุมท่ี 1 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา ปฏิบัติไมได กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลา

เฉลี่ย±SD 
ระยะเวลาตํ่าสุด-
สูงสุด (เดือน) 

จํานวน
(แหง) 

% 
รวม 

(แหง) 

กลุมท่ี 1 3.4 36 94.7 2 5.3 15.0 ± 12.7 6-24 - - 38 
 3.5 35 92.1 3 7.9 6.0 ± 0 6 - - 38 
 3.3 20 52.6 17 44.7 12.5 ± 7.7 3-24 1 2.6 38 
 3.18 36 94.7 2 5.3 5.0 ± 1.4 4-6 - - 38 
 3.25 35 92.1 3 73.9 3.5 ± 3.5 1-6 - - 38 
 3.26 31 81.6 5 13.2 19.5±11.4 12-36 2 5.3 38 
 3.31 35 94.6 1 2.7 6.0 ± 0 6 1 2.7 37 
 3.41 38 100.0 - - - - - - 38 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมท่ี 2 โรงงานท้ังหมด 5 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานท้ังหมดไมมีปญหาในการดําเนินการ
ตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีการปองกันไมใหผูท่ีไมเกี่ยวของเขามาในบริเวณผลิต,คลังสินคาและ
บริเวณควบคุมคุณภาพ และโรงงานสวนใหญสามารถดําเนินการตามขอกําหนดไดทันที เชน การจัด
อาคารสถานท่ีใหเปนระบบปดและการจัดใหมีอุปกรณปองกันสัตวและแมลง (รอยละ 80.0) แตในบาง
ขอกําหนดพบวาโรงงานตองใชระยะเวลาในการปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 60.0) ตองใชระยะเวลา
เฉล่ีย 10.0 เดือน ในการจัดบริเวณผลิตใหมีอากาศท่ีผานการกรองอากาศโดยผานแผนกรองเพื่อดักฝุน
ละออง อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได 

ตารางท่ี 22 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขออาคาร
สถานท่ีและเคร่ืองมือของโรงงานกลุมท่ี 2 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลาเฉล่ีย±SD ระยะเวลาตํ่าสุด-สูงสุด 

(เดือน) 

รวม 
(แหง) 

กลุมท่ี 2 3.4 4 80.0 1 20.0 12.0 ± 0  12 5 
 3.5 5 100.0 - - - - 5 
 3.3 2 40.0 3 60.0 10.0 ± 3.5 6-12 5 
 3.18 4 80.0 1 20.0 6.0 ± 0 6 5 
 3.25 4 80.0 1 20.0 6.0 ± 0 6 5 
 3.26 4 80.0 1 20.0 12.0 ± 0 12 5 
 3.31 4 80.0 1 20.0 12.0 ± 0 12 5 
 3.41 4 80.0 1 20.0 3.0 ± 0 3 5 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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กลุมท่ี 3 โรงงานท้ังหมด 14 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานท้ังหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีบริเวณแยกเปนสัดสวนสําหรับเก็บวัตถุดิบ,วัสดุการบรรจุ, 
ผลิตภัณฑท่ีไมผาน,ผลิตภัณฑเรียกเก็บคืน หรือผลิตภัณฑท่ีสงกลับคืน, การจัดใหมีบริเวณท่ีปลอดภัย
สําหรับเก็บวัสดุการบรรจุและฉลากท่ีพิมพขอความแลว เชนการหามผูไมเกี่ยวของเขาถึงได และ
การจัดใหมีการสอบเทียบ (calibration) และการตรวจสอบเคร่ืองมือวัด เคร่ืองช่ัง เคร่ืองบันทึก และ
เครื่องควบคุมในชวงเวลาท่ีกําหนดโดยวิธีท่ีเหมาะสม พรอมบันทึกการทดสอบเก็บไว แตในบาง
ขอกําหนดพบวาโรงงานตองใชระยะเวลาในการปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 35.7) ตองใช
ระยะเวลาเฉล่ีย 12.0 เดือน ในการจัดบริเวณผลิตใหมีอากาศท่ีผานการกรองอากาศโดยผานแผน
กรองเพ่ือดักฝุนละออง แมวาโรงงานสวนใหญจะสามารถปฏิบัติได อยางไรก็ตามไมพบวามี
โรงงานใดท่ีไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได 

ตารางท่ี 23 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขออาคาร
สถานท่ีและเคร่ืองมือของโรงงานกลุมท่ี 3 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลาเฉล่ีย±SD ระยะเวลาตํ่าสุด-สูงสุด 

(เดือน) 

รวม 
(แหง) 

กลุมท่ี 3 3.4 12 85.7 2 14.3 6.0 ± 0 6 14 
 3.5 13 92.9 1 7.1 6.0 ± 0 6 14 
 3.3 9 64.3 5 35.7 12.0 ± 0 12 14 
 3.18 14 100.0 - - - - 14 
 3.25 14 100.0 - - - - 14 
 3.26 13 92.9 1 7.1 36.0 ± 0 36 14 
 3.31 11 78.6 3 21.4 10.0 ± 3.5 6-12 14 
 3.41 14 100.0 - - - - 14 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมท่ี 4 โรงงานท้ังหมด 22 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานท้ังหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเร่ืองการจัดใหมีการปองกันไมใหผูท่ีไมเกี่ยวของเขามาในบริเวณผลิต,
คลังสินคาและบริเวณควบคุมคุณภาพ แตในบางขอกําหนดพบวาโรงงานตองใชระยะเวลาในการ
ปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 61.9) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 14.2 เดือน ในการจัดบริเวณผลิตใหมี
อากาศท่ีผานการกรองอากาศโดยผานแผนกรองเพื่อดักฝุนละออง แมวาโรงงานสวนใหญจะ
สามารถปฏิบัติได แตอยางไรก็ดีมีขอกําหนดบางขอท่ีโรงงานบางแหงไมสามารถปฏิบัติตามได 
ไดแก การจัดหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพแยกจากบริเวณผลิต โดยเฉพาะการจัดหองปฏิบัติการ
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ทางชีววิทยา และจุลชีววิทยาแยกจากกัน (รอยละ 4.5) และการจัดไมใหหองสุขาอยูติดตอโดยตรงกับ
บริเวณผลิตและคลังสินคา (รอยละ 9.5)  

ตารางท่ี 24 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขออาคาร
สถานท่ีและเคร่ืองมือของโรงงานกลุมท่ี 4 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา ปฏิบัติไมได กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลา

เฉลี่ย±SD 
ระยะเวลาตํ่าสุด-
สูงสุด (เดือน) 

จํานวน
(แหง) 

% 
รวม 

(แหง) 

กลุมท่ี 4 3.4 18 81.8 4 18.2 24.0 ± 0 24 - - 22 
 3.5 22 100.0 - - - - - - 22 
 3.3 8 38.1 13 61.9 14.2 ± 8.1 2-24 - - 21 
 3.18 17 77.3 5 22.7 18.0 ± 8.5 12-24 - - 22 
 3.25 18 81.8 4 18.2 6.0 ± 0 6 - - 22 
 3.26 20 90.9 1 4.5 12.0 ± 0 12 1 4.5 22 
 3.31 15 71.4 4 19.0 18.0 ± 8.5 12-24 2 9.5 21 
 3.41 21 95.5 1 4.5 12. ± 0 12 - - 22 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.2.4 ระบบเอกสาร (Documentation) 
จากโรงงานท้ังหมด 79 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานสวนใหญสามารถดําเนินการตาม

ขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในเร่ืองระบบเอกสารไดทันที เชน การจัดใหมีบันทึกการ
ตรวจสอบเคร่ืองมือและสถานท่ีปฏิบัติงานกอนเร่ิมทําการผลิตและการบรรจุวาไมมีผลิตภัณฑ 
เอกสาร วัตถุดิบ และวัสดุการบรรจุท่ีไมเกี่ยวของตกคางอยู (line-clearance) สามารถปฏิบัติไดถึง
รอยละ 97.5 แตในบางขอกําหนดท่ีพบวาโรงงานตองใชระยะเวลาในการปรับปรุงใหสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดได เชน โรงงาน (รอยละ 21.5) ท่ีตองอาศัยระยะเวลาเฉล่ีย 13.0 เดือนใน
การดําเนินการจัดใหมีการทบทวน (review) เอกสารอยางนอยทุก 3 ป และการจัดใหมีระบบปองกัน
ไมใหนําเอกสารที่ยกเลิกแลวมาใช อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถดําเนินการตาม
ขอกําหนดในหัวขอนี้ได (ตารางท่ี 25) 
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ตารางท่ี 25 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอระบบเอกสาร 
ขอ 

กําหนด 
ที่ 

ขอกําหนด จํานวน
โรงงานท่ี
ใหขอมูล 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติได
ทันที  

(รอยละ) 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา 

(รอยละ) 

ระยะเวลา
เฉลีย่ (เดือน) 

± SD 

ระยะเวลา   
ตํ่าสุด-
สูงสุด 
(เดือน) 

4.5 การจัดใหมีการทบทวนเอกสารอยางนอย
ทุก 3 ปและการจัดใหมีระบบปองกัน
ไมใหนําเอกสารท่ียกเลิกแลวมาใช 

79 62 (78.5) 17 (21.5) 13.0 ± 7.2 6 - 24 

4.10 การจัดใหมีขอกําหนดของวัตถุดิบและ
วัสดุการบรรจุทุกชนิด 

79 69 (87.3) 10 (12.7) 9.4 ± 7.4 3 – 24 

4.16 การจัดใหมีการตรวจสอบและบันทึกความ
ถูกตองของวัสดุการบรรจุและฉลากที่พิมพ
ขอความแลว เชน รุนการผลิต, วันสิ้นอายุ 
เปนตน 

79 75 (94.9) 4 (5.1) 6.5 ± 7.8 1 - 12 

4.18 ก า ร จั ด ใ ห มี บั น ทึ ก ก า ร ต ร ว จสอบ
เคร่ืองมือและสถานท่ีปฏิบั ติงานกอน
เ ร่ิมทําการผลิตและการบรรจุว าไมมี
ผลิตภัณฑ, เอกสาร, วัตถุดิบ และวัสดุการ
บรรจุที่ไมเก่ียวของตกคางอยู  

79 77 (97.5) 2 (2.5) 6.0 ± 0 6 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เม่ือทําการแยกการปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอระบบเอกสารตามกลุมโรงงาน สามารถ
สรุปไดดังนี้  

กลุมท่ี 1 โรงงานท้ังหมด 38 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานสวนใหญสามารถดําเนินการตาม
ขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในเร่ืองระบบเอกสารไดทันที เชน การจัดใหมีบันทึกการ
ตรวจสอบเคร่ืองมือและสถานท่ีปฏิบัติงานกอนเร่ิมทําการผลิตและการบรรจุวาไมมีผลิตภัณฑ 
เอกสาร วัตถุดิบ และวัสดุการบรรจุท่ีไมเกี่ยวของตกคางอยู (line-clearance) สามารถปฏิบัติไดถึง
รอยละ 97.4 แตในบางขอกําหนดท่ีพบวาโรงงานตองใชระยะเวลาในการปรับปรุงใหสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดได เชน โรงงาน (รอยละ 21.1) ท่ีตองอาศัยระยะเวลาเฉล่ีย 14.0 เดือนใน
การดําเนินการจัดใหมีการทบทวน (review) เอกสารอยางนอยทุก 3 ป และการจัดใหมีระบบปองกัน
ไมใหนําเอกสารที่ยกเลิกแลวมาใช อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถดําเนินการตาม
ขอกําหนดในหัวขอนี้ได  
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ตารางท่ี 26 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอระบบ
เอกสารของโรงงานกลุมท่ี 1 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลาเฉล่ีย±SD ระยะเวลาตํ่าสุด-สูงสุด 

(เดือน) 

รวม 
(แหง) 

กลุมท่ี 1 4.5 30 78.9 8 21.1 14.0 ± 8.2 6-24 38 
 4.10 34 89.5 4 10.5 15.0 ± 12.7 6-24 38 
 4.16 36 94.7 2 5.3 6.5 ± 7.8 1-12 38 
 4.18 37 97.4 1 2.6 6.0 ± 0 6 38 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมท่ี 2 โรงงานท้ังหมด 5 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานท้ังหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีการตรวจสอบและบันทึกความถูกตองของวัสดุการบรรจุ
และฉลากท่ีพิมพขอความแลว เชน รุนการผลิต, วันส้ินอายุ เปนตน และการจัดใหมีบันทึกการ
ตรวจสอบเครื่องมือและสถานท่ีปฏิบัติงานกอนเร่ิมทําการผลิตและการบรรจุวาไมมีผลิตภัณฑ, 
เอกสาร, วัตถุดิบ และวัสดุการบรรจุท่ีไมเกี่ยวของตกคางอยู แตในบางขอกําหนดท่ีพบวาโรงงานตอง
ใชระยะเวลาในการปรับปรุงใหสามารถดําเนินการตามขอกําหนดได เชน โรงงาน (รอยละ 40.0) ท่ี
ตองอาศัยระยะเวลาเฉล่ีย 9.0 เดือนในการดําเนินการจัดใหมีการทบทวนเอกสารอยางนอยทุก 3 ป 
และการจัดใหมีระบบปองกันไมใหนําเอกสารท่ียกเลิกแลวมาใช อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใด
ท่ีไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได  

ตารางท่ี 27 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอระบบ
เอกสารของโรงงานกลุมท่ี 2 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลาเฉล่ีย±SD ระยะเวลาตํ่าสุด-สูงสุด 

(เดือน) 

รวม 
(แหง) 

กลุมท่ี 2 4.5 3 60.0 2 40.0 9.0 ± 4.2 6-12 5 
 4.10 4 80.0 1 20.0 3.0 ± 0 3 5 
 4.16 5 100.0 - - - - 5 
 4.18 5 100.0 - - - - 5 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมท่ี 3 โรงงานท้ังหมด 14 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานท้ังหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีการตรวจสอบและบันทึกความถูกตองของวัสดุการบรรจุ
และฉลากท่ีพิมพขอความแลว เชน รุนการผลิต, วันส้ินอายุ เปนตน และการจัดใหมีบันทึกการ
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ตรวจสอบเครื่องมือและสถานท่ีปฏิบัติงานกอนเร่ิมทําการผลิตและการบรรจุวาไมมีผลิตภัณฑ, 
เอกสาร, วัตถุดิบ และวัสดุการบรรจุท่ีไมเกี่ยวของตกคางอยู แตในบางขอกําหนดท่ีพบวาโรงงานตอง
ใชระยะเวลาในการปรับปรุงใหสามารถดําเนินการตามขอกําหนดได เชน โรงงาน (รอยละ 14.3) ตอง
อาศัยระยะเวลาเฉล่ีย 9.0 เดือนในการดําเนินการจัดใหมีขอกําหนดของวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุทุก
ชนิด อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได 

ตารางท่ี 28 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอระบบ
เอกสารของโรงงานกลุมท่ี 3 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลาเฉล่ีย±SD ระยะเวลาตํ่าสุด-สูงสุด 

(เดือน) 

รวม 
(แหง) 

กลุมท่ี 3 4.5 12 85.7 2 14.3 12.0 ± 0 12 14 
 4.10 12 85.7 2 14.3 9.0 ± 4.2 - 14 
 4.16 14 100.0 - - - - 14 
 4.18 14 100.0 - - - - 14 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมท่ี 4 โรงงานท้ังหมด 22 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานสวนใหญสามารถดําเนินการตาม
ขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในเร่ืองระบบเอกสารไดทันที เชน การจัดใหมีการ
ตรวจสอบและบันทึกความถูกตองของวัสดุการบรรจุและฉลากท่ีพิมพขอความแลว เชน รุนการ
ผลิต, วันส้ินอายุ เปนตน สามารถปฏิบัติไดถึงรอยละ 90.9 แตในบางขอกําหนดพบวาโรงงานตอง
ใชระยะเวลาในการปรับปรุงใหสามารถดําเนินการตามขอกําหนดได เชน โรงงาน (รอยละ 22.7) 
ตองอาศัยระยะเวลาเฉล่ีย 14.0 เดือนในการดําเนินการจัดใหมีการทบทวนเอกสารอยางนอยทุก 3 ป 
และการจัดใหมีระบบปองกันไมใหนําเอกสารที่ยกเลิกแลวมาใช อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใด
ท่ีไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได 

ตารางท่ี 29 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอระบบ
เอกสารของโรงงานกลุมท่ี 4 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลาเฉล่ีย±SD ระยะเวลาตํ่าสุด-สูงสุด 

(เดือน) 

รวม 
(แหง) 

กลุมท่ี 4 4.5 17 77.3 5 22.7 14.0 ± 9.2 6-24 22 
 4.10 19 86.4 3 13.6 7.5 ± 6.4 3-12 22 
 4.16 20 90.9 2 9.1 - - 22 
 4.18 21 95.5 1 4.5 - - 22 
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หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.2.5 การผลิต (Production)  
จากโรงงานท้ังหมดท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานสวนใหญสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดใน 

PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ท่ีวาดวยการผลิตไดทันที โดยเฉพาะการปฏิบัติตามขอกําหนดเร่ืองการ
รับวัตถุดิบหนึ่งชนิดท่ีมีรุนการผลิตตางกัน ตองจัดใหมีการแยกแตละรุนสําหรับการสุมตัวอยาง การ
ทดสอบ และการปลอยผาน พบวาโรงงานท้ังหมดไมมีปญหาในการปฏิบัติตาม แตก็พบวาในบาง
ขอกําหนดท่ีโรงงานไมสามารถปฏิบัติไดทันที ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ เชน โรงงาน (รอย
ละ 55.7) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 13.8 เดือน ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดใหมีการตรวจสอบความ
ถูกตองของกระบวนการผลิต (process validation) และการตรวจสอบซํ้า  (revalidation) เปนระยะๆ 
หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิต หรืออุปกรณท่ีสําคัญ พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการ
ตรวจสอบความถูกตอง และโรงงาน (รอยละ 59.0) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 16.1 เดือน สําหรับการ
เตรียมตัวเพื่อดําเนินการใหไดตามขอกําหนดเร่ืองการจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของการทํา
ความสะอาด (cleaning validation) และการตรวจสอบซํ้าเปนระยะๆ พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการ
ตรวจสอบความถูกตอง แตก็มีบางขอกําหนดท่ีโรงงานไมสามารถปฏิบัติได เชนโรงงาน (รอยละ 
1.3) ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดเร่ือง cleaning validation ได และโรงงาน (รอยละ 3.9) ไม
สามารถดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดใหมีการฆาเช้ือ (sanitized) ของทอน้ํากล่ัน ทอน้ํา
บริสุทธ์ิ และทอน้ําชนิดอ่ืนๆ ตามวิธีการปฏิบัติ (SOP) และการจัดใหมีวิธีการปองกันการปนเปอน
ของเช้ือจุลินทรียได (ตารางท่ี 30) 
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ตารางท่ี 30 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการผลิต 
ขอ 

กําหนด 
ที่ 

ขอกําหนด จํานวน
โรงงานท่ี
ใหขอมูล 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติได
ทันที 

 (รอยละ) 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา 

(รอยละ) 

ระยะเวลา
เฉลีย่ (เดือน) 

± SD 

ระยะเวลา   
ตํ่าสุด-
สูงสุด 
(เดือน) 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติ
ไมได 

(รอยละ) 
5.10 การจัดใหมีการฆาเช้ือของ

ทอนํ้ากล่ัน ทอนํ้าบริสุทธิ์
และทอน้ําชนิดอื่นๆ  ตาม
วิธีการปฏิบัติและจัดใหมี
วิธีการปองกันการปนเปอน
ของเช้ือจุลินทรีย 

77 40 (51.9) 34 (44.2) 11.0 ± 5.9 3 – 24 3 (3.9) 

5.12 การจัดใหมีฉลาก/ปายบงช้ี
ผลิตภัณฑห รือวัต ถุ ดิบ ท่ี
กํา ลังอยู ในกระบวนการ
ความแรง หมายเลขรุนและ
ระบุขั้น ตอนการดําเนินการ
ผลิ ต ติ ด ท่ี วั ต ถุ ทุ ก อ ย า ง 
ภาชนะใส ผลิ ตภัณฑ รอ
บรรจุ  เค ร่ืองมือการผลิต
และหองท่ีใชผลิต 

79 72 (91.1) 7 (8.9) 6.0 ± 3.3 3 – 12 - 

5.19 (e) การจัดใหมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของการทํ า
ค ว า มส ะอ า ด  แล ะก า ร
ตรวจสอบซ้ํ า เปนระยะๆ 
พรอมการจัดใหมีบันทึกผล
การตรวจสอบความถูกตอง 

78 31 (39.7) 46 (59.0) 16.1±14.9 2-60 1 (1.3) 

5.23 การจัดใหมีการตรวจสอบ
ค ว า ม ถู ก ต อ ง ข อ ง
กระบวนการผลิตและการ
ตรวจสอบซํ้าเปนระยะๆ
หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ในกระบวนการผลิตหรือ
อุปกรณที่สําคัญ พรอมการ
จั ด ใ ห มี บั น ทึ ก ผ ล ก า ร
ตรวจสอบความถูกตอง 

79 35 (44.3) 44 (55.7) 13.8 ± 9.9 3 – 36 - 
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ตารางท่ี 30 (ตอ) 
ขอ 

กําหนด 
ที่ 

ขอกําหนด จํานวน
โรงงานท่ี
ใหขอมูล 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติได
ทันที 

 (รอยละ) 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา 

(รอยละ) 

ระยะเวลา
เฉลีย่ (เดือน) 

± SD 

ระยะเวลา   
ตํ่าสุด-
สูงสุด 
(เดือน) 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติ
ไมได 

(รอยละ) 
5.28 การรับวัตถุดิบหนึ่งชนิดท่ีมี

รุนการผลิตตางกันตองจัด
ใ ห มี ก า ร แ ย ก แ ต ล ะ รุ น
สําหรับการสุมตัวอยาง การ
ทดสอบและการปลอยผาน 

79 79 (100.0) - - - - 

5.29 การจัดใหมีฉลากสําหรับ
วัตถุดิบที่ รับเขามาตองมี
ขอมูลอย างนอยดังน้ี  ชื่อ
วัตถุดิบ,หมายเลขรุนที่ให
เมื่อทําการรับ,สถานะของ
วัตถุดิบ,วันสิ้นอายุ และวัน
ครบกําหนดวันทดสอบซํ้า  

79 78 (98.7) 1 (1.3) 6.0 ± 0 6 - 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เม่ือทําการแยกการปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอการผลิตตามกลุมโรงงาน สามารถสรุปไดดังนี้  
กลุมท่ี 1 โรงงานท้ังหมด 38 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานสวนใหญสามารถปฏิบัติตาม

ขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ท่ีวาดวยการผลิตไดทันที โดยเฉพาะการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดเรื่องการรับวัตถุดิบหนึ่งชนิดท่ีมีรุนการผลิตตางกันตองจัดใหมีการแยกแตละรุนสําหรับ
การสุมตัวอยาง การทดสอบ และการปลอยผาน พบวาโรงงานท้ังหมดไมมีปญหาในการปฏิบัติตาม 
แตก็พบวาในบางขอกําหนดท่ีโรงงานไมสามารถปฏิบัติไดทันที ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ 
เชน โรงงาน (รอยละ 55.3) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 15.7 เดือน ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดใหมี
การตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการผลิต (process validation) และการตรวจสอบซํ้า  
(revalidation) เปนระยะๆ หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิต หรืออุปกรณท่ีสําคัญ 
พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการตรวจสอบความถูกตอง และโรงงาน (รอยละ 55.3) ตองใชระยะเวลา
เฉล่ีย 16.2 เดือน สําหรับการเตรียมตัวเพื่อดําเนินการใหไดตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีการ
ตรวจสอบความถูกตองของการทําความสะอาด (cleaning validation) และการตรวจสอบซํ้าเปน
ระยะๆ พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการตรวจสอบความถูกตอง แตก็มีบางขอกําหนดท่ีโรงงานไม
สามารถปฏิบัติได เชนโรงงาน (รอยละ 5.4) ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดใหมี
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การฆาเช้ือ (sanitized) ของทอน้ํากล่ัน ทอน้ําบริสุทธ์ิ และทอน้ําชนิดอ่ืนๆ ตามวิธีการปฏิบัติ (SOP) 
และการจัดใหมีวิธีการปองกันการปนเปอนของเช้ือจุลินทรียได   

ตารางท่ี 31 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการผลิต
ของโรงงานกลุมท่ี 1 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา ปฏิบัติไมได กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลา

เฉลี่ย±SD 
ระยะเวลาตํ่าสุด-
สูงสุด (เดือน) 

จํานวน
(แหง) 

% 
รวม 

(แหง) 

กลุมท่ี 1 5.10 24 64.9 11 29.7 10.0 ± 6.5 3-24 2 5.4 37 
 5.12 35 92.1 3 7.9 8.0 ± 3.5 6-12 - - 38 
 5.19 (e) 17 44.7 21 55.3 16.2±11.3 6-36 - - 38 
 5.23 17 44.7 21 55.3 15.7±11.3 3-36 - - 38 
 5.28 38 100.0 - - - - - - 38 
 5.29 37 97.4 1 2.6 6.0 6 - - 38 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมท่ี 2 โรงงานท้ังหมด 5 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานท้ังหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเร่ืองการจัดใหมีฉลาก/ปายบงช้ีผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบท่ีกําลังอยูใน
กระบวนการความแรง หมายเลขรุนและระบุข้ัน ตอนการดําเนินการผลิตติดท่ีวัตถุทุกอยาง ภาชนะ
ใสผลิตภัณฑรอบรรจุ เคร่ืองมือการผลิตและหองท่ีใชผลิต, การรับวัตถุดิบหนึ่งชนิดท่ีมีรุนการผลิต
ตางกันตองจัดใหมีการแยกแตละรุนสําหรับการสุมตัวอยาง การทดสอบและการปลอยผาน และการ
จัดใหมีฉลากสําหรับวัตถุดิบท่ีรับเขามาตองมีขอมูลอยางนอยดังนี้ ช่ือวัตถุดิบ,หมายเลขรุนท่ีใหเม่ือ
ทําการรับ,สถานะของวัตถุดิบ,วันส้ินอายุ และวันครบกําหนดวันทดสอบซํ้า แตก็พบวาในบาง
ขอกําหนดท่ีโรงงานไมสามารถปฏิบัติไดทันที ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ เชน โรงงาน (รอย
ละ 80.0) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 9.8 เดือน ในการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกตองของ
กระบวนการผลิต (process validation) และการตรวจสอบซํ้า (revalidation) เปนระยะๆ อยางไรก็ตาม
ไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได 
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ตารางท่ี 32 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการผลิต
ของโรงงานกลุมท่ี 2 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลาเฉล่ีย±SD ระยะเวลาตํ่าสุด-สูงสุด 

(เดือน) 

รวม 
(แหง) 

กลุมท่ี 2 5.10 2 40.0 3 60.0 9.0 ± 5.2 3-12 5 
 5.12 5 100.0 - - - - 5 
 5.19 (e) 1 20.0 4 80.0 9.5 ± 5.0 2-12 5 
 5.23 1 20.0 4 80.0 9.8 ± 4.5 3-12 5 
 5.28 5 100.0 - - - - 5 
 5.29 5 100.0 - - - - 5 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมท่ี 3 โรงงานท้ังหมด 14 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานท้ังหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเร่ืองการรับวัตถุดิบหนึ่งชนิดท่ีมีรุนการผลิตตางกันตองจัดใหมีการแยก
แตละรุนสําหรับการสุมตัวอยาง การทดสอบและการปลอยผาน และการจัดใหมีฉลากสําหรับ
วัตถุดิบท่ีรับเขามาตองมีขอมูลอยางนอยดังนี้ ช่ือวัตถุดิบ, หมายเลขรุนท่ีใหเม่ือทําการรับ, สถานะ
ของวัตถุดิบ, วันส้ินอายุ และวันครบกําหนดวันทดสอบซํ้า แตก็พบวาในบางขอกําหนดท่ีโรงงานไม
สามารถปฏิบัติไดทันที ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ เชน โรงงาน (รอยละ 71.4) ตองใช
ระยะเวลาเฉล่ีย 10.0 เดือน สําหรับการเตรียมตัวเพื่อดําเนินการใหไดตามขอกําหนดเร่ืองการจัดใหมี
การฆาเช้ือของทอน้ํากล่ัน ทอน้ําบริสุทธ์ิ และทอน้ําชนิดอ่ืนๆ ตามวิธีการปฏิบัติ และการจัดใหมี
วิธีการปองกันการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได  

ตารางท่ี 33 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการผลิต
ของโรงงานกลุมท่ี 3 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลาเฉล่ีย±SD ระยะเวลาตํ่าสุด-สูงสุด 

(เดือน) 

รวม 
(แหง) 

กลุมท่ี 3 5.10 4 28.6 10 71.4 10.0 ± 3.0 6-12 14 
 5.12 11 78.6 3 21.4 4.0 ± 1.7 3-6 14 
 5.19 (e) 6 42.9 8 57.1 17.5±21.5 3-60 14 
 5.23 6 42.9 8 57.1 8.5 ± 5.5 3-18 14 
 5.28 14 100.0 - - - - 14 
 5.29 14 100.0 - - - - 14 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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กลุมท่ี 4 โรงงานท้ังหมด 22 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานท้ังหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเร่ืองการรับวัตถุดิบหนึ่งชนิดท่ีมีรุนการผลิตตางกันตองจัดใหมีการแยก
แตละรุนสําหรับการสุมตัวอยาง การทดสอบและการปลอยผาน และการจัดใหมีฉลากสําหรับ
วัตถุดิบท่ีรับเขามาตองมีขอมูลอยางนอยดังนี้ ช่ือวัตถุดิบ,หมายเลขรุนท่ีใหเม่ือทําการรับ,สถานะ
ของวัตถุดิบ,วันส้ินอายุ และวันครบกําหนดวันทดสอบซํ้า แตก็พบวาในบางขอกําหนดท่ีโรงงานไม
สามารถปฏิบัติไดทันที ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ เชน โรงงาน (รอยละ 61.9) ตองใช
ระยะเวลาเฉล่ีย 18.4 เดือน สําหรับการเตรียมตัวเพื่อดําเนินการใหไดตามขอกําหนดเร่ืองการจัดใหมี
การตรวจสอบความถูกตองของการทําความสะอาด (cleaning validation) และการตรวจสอบซํ้าเปน
ระยะๆ พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการตรวจสอบความถูกตอง แตก็มีบางขอกําหนดท่ีโรงงานไม
สามารถปฏิบัติได เชนโรงงาน (รอยละ 4.8) ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดเร่ือง cleaning 
validation ได และขอกําหนดเร่ืองการจัดใหมีการฆาเช้ือของทอน้ํากล่ัน ทอน้ําบริสุทธ์ิ และทอน้ํา
ชนิดอ่ืนๆ ตามวิธีการปฏิบัติ และการจัดใหมีวิธีการปองกันการปนเปอนของเช้ือจุลินทรีย 

ตารางท่ี 34 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการผลิต
ของโรงงานกลุมท่ี 4 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา ปฏิบัติไมได กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลา

เฉลี่ย±SD 
ระยะเวลาตํ่าสุด-
สูงสุด (เดือน) 

จํานวน
(แหง) 

% 
รวม 

(แหง) 

กลุมท่ี 4 5.10 10 47.6 10 47.6 14.6 ± 7.6 6-24 1 4.8 21 
 5.12 21 95.5 1 4.5 - - - - 22 
 5.19 (e) 7 33.3 13 61.9 18.4±19.5 3-60 1 4.8 21 
 5.23 11 50.0 11 50.0 16.3±10.8 6-36 - - 22 
 5.28 22 100.0 - - - - - - 22 
 5.29 22 100.0 - - - - - - 22 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.2.6 การควบคุมคุณภาพ (Quality control)  
จากขอมูลในแบบสอบถาม พบวาโรงงานสวนใหญสามารถดําเนินการตามขอกําหนดใน 

PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการควบคุมคุณภาพไดทันที เชน โรงงาน (รอยละ 94.9) 
สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดเร่ืองการจัดใหมีการเก็บรักษาตัวอยางของวัตถุดิบ (ไมรวมตัวทําละลาย 
กาซ และน้ํา) ไวอยางนอย 2 ป หลังจากมีการปลอยผานผลิตภัณฑสําเร็จรูปท่ีผลิตจากวัตถุดิบรุน
นั้นๆ ไดทันที ในขณะท่ีโรงงาน (รอยละ 3.8) ไมสามารถปฏิบัติไดทันทีตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 24 
เดือนในการดําเนินการ และโรงงาน (รอยละ 1.3) ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได 
นอกจากนี้ยังพบวาโรงงาน (รอยละ 2.5) ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดเร่ืองการจัดใหมีการ
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ตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห (analytical validation)  และการตรวจสอบซํ้าอยางนอยปละ 
1 คร้ัง พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการตรวจสอบความถูกตองได (ตารางท่ี 35) 

ตารางท่ี 35 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการ
ควบคุมคุณภาพ 

ขอ 
กําหนด 

ที่ 

ขอกําหนด จํานวน
โรงงานท่ี
ใหขอมูล 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติได
ทันที 

 (รอยละ) 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา 

(รอยละ) 

ระยะเวลา
เฉลีย่ 

(เดือน) ± 
SD 

ระยะเวลา   
ตํ่าสุด-
สูงสุด 
(เดือน) 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติ
ไมได  

(รอยละ) 
6.14 ก า ร จั ด ใ ห มี ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า

ตัวอยางของวัตถุดิบ (ไมรวมตัว
ทําละลาย กาซและนํ้า)ไวอยาง
นอย 2 ป หลังจากมีการปลอย
ผานผลิตภัณฑสําเร็จรูปท่ีผลิต
จากวัตถุดิบรุนน้ันๆ 

78 74 (94.9) 3 (3.8) 24 ± 0 24 1 (1.3) 

6.15 การจัดใหมีการตรวจสอบความ
ถูกตองของวิธีวิเคราะหและการ
ตรวจสอบซ้ําอยางนอยปละ 1 
คร้ัง พรอมการจัดใหมีบันทึกผล
การตรวจสอบความถูกตอง 

79 37 (46.8) 40 (50.6) 13.2 ± 8.3 2 – 36 2 (2.5) 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เม่ือทําการแยกการปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอการควบคุมคุณภาพตามกลุมโรงงาน 
สามารถสรุปไดดังนี้   

กลุมท่ี 1 โรงงานท้ังหมด 38 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 97.3) สามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 เร่ืองการจัดใหมีการเก็บรักษาตัวอยางของ
วัตถุดิบ (ไมรวมตัวทําละลาย กาซ และนํ้า) ไวอยางนอย 2 ป หลังจากมีการปลอยผานผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปท่ีผลิตจากวัตถุดิบรุนนั้นๆ ไดทันที ในขณะท่ีโรงงาน (รอยละ 2.7) ไมสามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดนี้ได แตพบวาขอกําหนดเร่ืองการจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห 
(analytical validation) และการตรวจสอบซํ้าอยางนอยปละ 1 คร้ัง พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการ
ตรวจสอบความถูกตอง โรงงาน (รอยละ 50.0) ไมสามารถปฏิบัติไดทันที ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 14.4 
เดือน สําหรับการเตรียมตัวเพื่อดําเนินการใหไดตามเกณฑ และโรงงาน (รอยละ 2.6) ไมสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได  
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ตารางท่ี 36 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนด PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการควบคุม
คุณภาพของโรงงานกลุมท่ี 1 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา ปฏิบัติไมได กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลา

เฉลี่ย±SD 
ระยะเวลาตํ่าสุด-
สูงสุด (เดือน) 

จํานวน
(แหง) 

% 
รวม 

(แหง) 

กลุมท่ี 1 6.14 36 97.3 - - - - 1 2.7 38 
 6.15 18 47.4 19 50.0 14.4 ± 9.9 2-36 1 2.6 38 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมท่ี 2 โรงงานท้ังหมด 5 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานท้ังหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเร่ืองการจัดใหมีการเก็บรักษาตัวอยางของวัตถุดิบ (ไมรวมตัวทําละลาย 
กาซ และน้ํา) ไวอยางนอย 2 ป หลังจากมีการปลอยผานผลิตภัณฑสําเร็จรูปท่ีผลิตจากวัตถุดิบรุน
นั้นๆ แตพบวาขอกําหนดเกี่ยวกับ analytical validation โรงงาน (รอยละ 60.0) ไมสามารถปฏิบัติได
ทันที ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 10.0 เดือน สําหรับการเตรียมตัวเพื่อดําเนินการใหไดตามเกณฑ อยางไร
ก็ตามไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได  

ตารางท่ี 37 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการ
ควบคุมคุณภาพของโรงงานกลุมท่ี 2 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลาเฉล่ีย±SD ระยะเวลาตํ่าสุด-สูงสุด 

(เดือน) 

รวม 
(แหง) 

กลุมท่ี 2 6.14 5 100.0 - - - - 5 
 6.15 2 40.0 3 60.0 10.0 ± 3.5 6-12 5 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมท่ี 3 โรงงานท้ังหมด 14 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานท้ังหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเร่ืองการจัดใหมีการเก็บรักษาตัวอยางของวัตถุดิบ (ไมรวมตัวทําละลาย 
กาซ และน้ํา) ไวอยางนอย 2 ป หลังจากมีการปลอยผานผลิตภัณฑสําเร็จรูปท่ีผลิตจากวัตถุดิบรุน
นั้นๆ แตพบวาขอกําหนดเกี่ยวกับ analytical validation โรงงาน (รอยละ 64.3) ไมสามารถปฏิบัติได
ทันที ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 7.5 เดือน สําหรับการเตรียมตัวเพื่อดําเนินการใหไดตามเกณฑ อยางไรก็
ตามไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได  
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ตารางท่ี 38 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการ
ควบคุมคุณภาพของโรงงานกลุมท่ี 3 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลาเฉล่ีย±SD ระยะเวลาตํ่าสุด-สูงสุด 

(เดือน) 

รวม 
(แหง) 

กลุมท่ี 3 6.14 14 100.0 - - - - 14 
 6.15 5 35.7 9 64.3 7.5 ± 3.7 3-12 14 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมท่ี 4 โรงงานท้ังหมด 22 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 86.4) สามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 เร่ืองการจัดใหมีการเก็บรักษาตัวอยางของ
วัตถุดิบ (ไมรวมตัวทําละลาย กาซ และนํ้า) ไวอยางนอย 2 ป หลังจากมีการปลอยผานผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปท่ีผลิตจากวัตถุดิบรุนนั้นๆ ไดทันที ในขณะท่ีโรงงาน (รอยละ 13.6) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 
24.0 เดือน สําหรับการเตรียมตัวเพื่อดําเนินการใหไดตามเกณฑ แตพบวาขอกําหนดเก่ียวกับ 
analytical validation โรงงาน (รอยละ 54.5) สามารถดําเนินการไดทันที, โรงงาน (รอยละ 40.9) ) ตอง
ใชระยะเวลาเฉล่ีย 19.2 เดือน สําหรับการเตรียมตัวเพื่อดําเนินการใหไดตามเกณฑ และโรงงาน (รอย
ละ 4.5) ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได  

ตารางท่ี 39 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการ
ควบคุมคุณภาพของโรงงานกลุมท่ี 4 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา ปฏิบัติไมได กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลา

เฉลี่ย±SD 
ระยะเวลาตํ่าสุด-
สูงสุด (เดือน) 

จํานวน
(แหง) 

% 
รวม 

(แหง) 

กลุมท่ี 4 6.14 19 86.4 3 13.6 24.0 ± 0 24 - - 22 
 6.15 12 54.5 9 40.9 19.2 ± 6.6 12-24 1 4.5 22 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.2.7 การจางการผลิตและการวิเคราะห (Contract Manufacture and Analysis)  
จากโรงงานท้ังหมด 63 แหง ท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 

ท่ีวาดวยการจัดใหมีสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรสําหรับการวาจางผลิตหรือวิเคราะห ครอบคลุม
ขอตกลงของการผลิต/วิเคราะห รวมถึงกําหนดอํานาจหนาท่ีของผูวาจางและผูรับจางอยางชัดเจน 
พบวาโรงงาน (รอยละ 74.6) สามารถปฏิบัติไดทันที โรงงาน (รอยละ 15.9) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 
6.5 เดือน ในการดําเนินการ และโรงงาน (รอยละ 9.5) ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได และ
พบวาโรงงานรอยละ 61.7 (จากขอมูล 60 โรงงาน) สามารถดําเนินการในขอกําหนดท่ีวาดวยการ
วาจางผลิต/วิเคราะห ผูวาจางตองทําการประเมินวาผูรับจางมีการปฏิบัติตาม PIC/S-GMP ไดทันที 
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โรงงาน(รอยละ 28.3) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 11.3 เดือนในการดําเนินการ และโรงงาน (รอยละ 
10.0) ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได (ตารางท่ี 40) 

ตารางท่ี 40 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการจางการ
ผลิตและการวิเคราะห 

ขอ 
กําหนด 

ที่ 

ขอกําหนด จํานวน
โรงงานท่ี
ใหขอมูล 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติได
ทันที  

(รอยละ) 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา 

(รอยละ) 

ระยะเวลา
เฉลีย่ 

(เดือน) ± 
SD 

ระยะเวลา   
ตํ่าสุด-
สูงสุด 
(เดือน) 

จํานวน
โรงงาน
ที่ปฏิบัติ
ไมได  

(รอยละ) 
7.1 การจัดใหมีสัญญาจาง เปนลาย

ลักษณอักษรสําหรับการวาจางผลิต
หรือวิเคราะห ครอบคลุมขอตกลง
ของการผลิต /วิ เคราะห  รวมถึง
กําหนดอํานาจหนาท่ีของผูวาจาง
และผูรับจางอยางชัดเจน 

63 47 (74.6) 10 (15.9) 6.5 ± 3.0 3 – 12 6 (9.5) 

7.3 หากมีการวาจางผลิต/วิเคราะห ผูวา
จางตองทําการประเมินวาผูรับจาง
มีการปฏิบัติตาม GMP ที่กําหนด
ตาม PIC/S 

60 37 (61.7) 17 (28.3) 11.3 ± 6.8 3 - 24 6 (10.0) 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เม่ือทําการแยกการปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอการจางการผลิตและการวิเคราะหตามกลุม
โรงงาน สามารถสรุปไดดังนี้  

กลุมท่ี 1 จากโรงงานท้ังหมดท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 
ท่ีวาดวยการจัดใหมีสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรสําหรับการวาจางผลิตหรือวิเคราะห ครอบคลุม
ขอตกลงของการผลิต/วิเคราะห รวมถึงกําหนดอํานาจหนาท่ีของผูวาจางและผูรับจางอยางชัดเจน 
พบวาโรงงาน (รอยละ 82.8) สามารถปฏิบัติไดทันที, โรงงาน (รอยละ 13.8) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 
6.0 เดือนในการดําเนินการ และโรงงาน (รอยละ 3.4) ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได และ
พบวาโรงงานรอยละ 70.4 (จากขอมูล 27 โรงงาน) สามารถดําเนินการในขอกําหนดท่ีวาดวยการ
วาจางผลิต/วิเคราะห ผูวาจางตองทําการประเมินวาผูรับจางมีการปฏิบัติตาม PIC/S-GMP ไดทันที 
โรงงานรอยละ 29.6 ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 13.5 เดือนในการดําเนินการ  และไมพบวามีโรงงานใด
ท่ีไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได 
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ตารางท่ี 41 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการจางการ
ผลิตและการวิเคราะหของโรงงานกลุมท่ี 1 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา ปฏิบัติไมได กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลา

เฉลี่ย±SD 
ระยะเวลาตํ่าสุด-
สูงสุด (เดือน) 

จํานวน
(แหง) 

% 
รวม 

(แหง) 

กลุมท่ี 1 7.1 24 82.8 4 13.8 6.0 ± 0 6 1 3.4 29 
 7.3 19 70.4 8 29.6 13.5 ± 7.6 6-24 - - 27 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมท่ี 2 โรงงานท้ังหมด 5 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 80.0) สามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดใหมีสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรไดทันที และโรงงาน (รอยละ 
20.0) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 6.0 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ ในขณะท่ีโรงงาน (รอยละ 
20.0) สามารถดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการประเมินวาผูรับจางมีการปฏิบัติตาม PIC/S-
GMP ไดทันที และโรงงาน (รอยละ 80.0) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 7.5 เดือน ในการดําเนินการใหได
ตามเกณฑ อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได 

ตารางท่ี 42 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการจางการ
ผลิตและการวิเคราะหของโรงงานกลุมท่ี 2 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลาเฉล่ีย±SD ระยะเวลาตํ่าสุด-สูงสุด 

(เดือน) 

รวม 
(แหง) 

กลุมท่ี 2 7.1 4 80.0 1 20.0 6.0 ± 0 6 5 
 7.3 1 20.0 4 80.0 7.5 ± 3.0 6-12 5 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมท่ี 3 จากโรงงานท้ังหมด 11 แหง ท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ 
พ.ศ.2549 ท่ีเกี่ยวกับการจัดใหมีสัญญาจางเปนลายลักษณอักษร พบวาโรงงาน (รอยละ 63.6) 
สามารถปฏิบัติไดทันที, โรงงาน (รอยละ 27.3) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 7.5 เดือนในการดําเนินการ 
และโรงงาน (รอยละ 9.1) ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได และพบวาโรงงานรอยละ 50.0 
(จากขอมูล 10 โรงงาน) สามารถดําเนินการในขอกําหนดเกี่ยวกับการประเมินวาผูรับจางมีการ
ปฏิบัติตาม PIC/S-GMP ไดทันที โรงงาน (รอยละ 40.0) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 9.0 เดือนในการ
ดําเนินการ และโรงงาน (รอยละ 10.0) ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได 
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ตารางท่ี 43 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการจางการ
ผลิตและการวิเคราะหของโรงงานกลุมท่ี 3 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา ปฏิบัติไมได กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลา

เฉลี่ย±SD 
ระยะเวลาตํ่าสุด-
สูงสุด (เดือน) 

จํานวน
(แหง) 

% 
รวม 

(แหง) 

กลุมท่ี 3 7.1 7 63.6 3 27.3 7.5 ± 6.4 3-12 1 9.1 11 
 7.3 5 50.0 4 40.0 9.0 ± 5.2 3-12 1 10.0 10 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมท่ี 4 โรงงานท้ังหมด 18 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 66.7) สามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดใหมีสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรไดทันที, โรงงาน (รอย
ละ 11.1) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 6.0 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ และโรงงาน (รอยละ 
22.2) ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได ในขณะท่ีโรงงาน (รอยละ 66.7) สามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดเกี่ยวกับการประเมินวาผูรับจางมีการปฏิบัติตาม PIC/S-GMP ไดทันที, โรงงาน (รอย
ละ 5.6) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 24.0 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ และโรงงาน (รอยละ 
27.8) ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได 

ตารางท่ี 44 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการจางการ
ผลิตและการวิเคราะหของโรงงานกลุมท่ี 4 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา ปฏิบัติไมได กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลา

เฉลี่ย±SD 
ระยะเวลาตํ่าสุด-
สูงสุด (เดือน) 

จํานวน
(แหง) 

% 
รวม 

(แหง) 

กลุมท่ี 4 7.1 12 66.7 2 11.1 6.0 ± 0 6 4 22.2 18 
 7.3 12 66.7 1 5.6 24.0 ± 0 24 5 27.8 18 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.2.8 ขอรองเรียนและการเรียกเก็บยาคืน (Complaints and Product Recalls)  
จากโรงงานท้ังหมด 79 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานสวนใหญสามารถปฏิบัติตาม

ขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ท่ีวาดวยขอรองเรียนและการเรียกยาคืนไดทันที เชน 
โรงงาน (รอยละ 94.9) สามารถดําเนินการการจัดใหมีข้ันตอนการปฏิบัติและการรายงานผลการ
จัดการเร่ืองรองเรียนและการเรียกเก็บยาคืนเปนลายลักษณอักษร ในขณะท่ีโรงงาน (รอยละ 5.1) 
ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 8.0 เดือนในการดําเนินการ อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได (ตารางท่ี 45) 
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ตารางท่ี 45 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอขอรองเรียน
และการเรียกเก็บยาคืน 

ขอ 
กําหนด 

ที่ 

ขอกําหนด จํานวน
โรงงานท่ี
ใหขอมูล 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติได

ทันที (รอยละ) 

จํานวนโรงงาน
ที่ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา 

(รอยละ) 

ระยะเวลา
เฉลีย่ (เดือน) 

± SD 

ระยะเวลา   
ตํ่าสุด-
สูงสุด 
(เดือน) 

8.2+8.10 การจัดใหมีขั้นตอนการปฏิบัติและการ
รายงานผลการจัดการเร่ืองรองเรียนและ
การเรียกเก็บยาคืนเปนลายลักษณอักษร 

79 75 (94.9) 4 (5.1) 8.0 ± 3.5 6 – 12 

8.3 การจัดใหมีการสอบสวนหาสาเหตุของ
เร่ืองรองเรียนรวมถึงการจัดใหมี
มาตรการในการจัดการกับผลิตภัณฑที่
มีปญหา 

79 71 (89.9) 8 (10.1) 6.0 ± 3.0 3 - 12 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เม่ือทําการแยกการปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอขอรองเรียนและการเรียกเก็บยาคืนตาม
กลุมโรงงาน สามารถสรุปไดดังนี้    

กลุมท่ี 1 โรงงานท้ังหมด 38 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานท้ังหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ท่ีวาดวยการจัดใหมีข้ันตอนการปฏิบัติ
และการรายงานผลการจัดการเร่ืองรองเรียนและการเรียกเก็บยาคืนเปนลายลักษณอักษร ในขณะท่ี
โรงงาน (รอยละ 94.7) สามารถดําเนินการตามขอกําหนดเร่ืองการจัดใหมีการสอบสวนหาสาเหตุของ
เร่ืองรองเรียนรวมถึงการจัดใหมีมาตรการในการจัดการกับผลิตภัณฑท่ีมีปญหาไดทันที และโรงงาน 
(รอยละ 5.3) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 9.0 เดือนในการดําเนินการ อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใด
ท่ีไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได  

ตารางท่ี 46 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอขอรองเรียน
และการเรียกเก็บยาคืนของโรงงานกลุมท่ี 1 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลาเฉล่ีย±SD ระยะเวลาตํ่าสุด-สูงสุด 

(เดือน) 

รวม 
(แหง) 

กลุมท่ี 1 8.2+8.10 38 100.0 - - - - 38 
 8.3 36 94.7 2 5.3 9.0 ± 4.2 6-12 38 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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กลุมท่ี 2 โรงงานท้ังหมด 5 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานสวนใหญสามารถปฏิบัติตาม
ขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ท่ีวาดวยขอรองเรียนและการเรียกยาคืนไดทันที เชน 
โรงงาน (รอยละ 60.0) สามารถดําเนินการการจัดใหมีข้ันตอนการปฏิบัติและการรายงานผลการ
จัดการเร่ืองรองเรียนและการเรียกเก็บยาคืนเปนลายลักษณอักษร ในขณะท่ีโรงงาน (รอยละ 40.0) 
ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 6.0 เดือนในการดําเนินการ อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได   

ตารางท่ี 47 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอขอรองเรียน
และการเรียกเก็บยาคืนของโรงงานกลุมท่ี 2 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลาเฉล่ีย±SD ระยะเวลาตํ่าสุด-สูงสุด 

(เดือน) 

รวม 
(แหง) 

กลุมท่ี 2 8.2+8.10 3 60.0 2 40.0 6.0 ± 0 6 5 
 8.3 2 40.0 3 60.0 5.0 ± 1.7 3-6 5 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมท่ี 3 โรงงานท้ังหมด 14 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานท้ังหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ท่ีวาดวยการจัดใหมีข้ันตอนการปฏิบัติ
และการรายงานผลการจัดการเร่ืองรองเรียนและการเรียกเก็บยาคืนเปนลายลักษณอักษร ในขณะท่ี
โรงงาน (รอยละ 92.9) สามารถดําเนินการตามขอกําหนดเร่ืองการจัดใหมีการสอบสวนหาสาเหตุของ
เร่ืองรองเรียนรวมถึงการจัดใหมีมาตรการในการจัดการกับผลิตภัณฑท่ีมีปญหาไดทันที และโรงงาน 
(รอยละ 7.1) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 3.0 เดือนในการดําเนินการ อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใด
ท่ีไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได  

ตารางท่ี 48 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอขอรองเรียน
และการเรียกเก็บยาคืนของโรงงานกลุมท่ี 3 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลาเฉล่ีย±SD ระยะเวลาตํ่าสุด-สูงสุด 

(เดือน) 

รวม 
(แหง) 

กลุมท่ี 3 8.2+8.10 14 100.0 - - - - 14 
 8.3 13 92.9 1 7.1 3.0 ± 0 3 14 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมท่ี 4 โรงงานท้ังหมด 22 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานสวนใหญสามารถปฏิบัติตาม
ขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ท่ีวาดวยขอรองเรียนและการเรียกยาคืนไดทันที เชน 
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โรงงาน (รอยละ 90.9) สามารถดําเนินการการจัดใหมีการสอบสวนหาสาเหตุของเร่ืองรองเรียนรวมถึง
การจัดใหมีมาตรการในการจัดการกับผลิตภัณฑท่ีมีปญหา ในขณะท่ีโรงงาน (รอยละ 9.1) ตองใช
ระยะเวลาเฉล่ีย 6.0 เดือนในการดําเนินการ อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได  

ตารางท่ี 49 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอขอรองเรียน
และการเรียกเก็บยาคืนของโรงงานกลุมท่ี 4 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลาเฉล่ีย±SD ระยะเวลาตํ่าสุด-สูงสุด 

(เดือน) 

รวม 
(แหง) 

กลุมท่ี 4 8.2+8.10 20 90.9 2 9.1 12.0 ± 0 12 22 
 8.3 20 90.9 2 9.1 6.0 ± 0 6 22 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.2.9 การตรวจสอบตนเอง (Self inspection) 
จากขอมูลในแบบสอบถาม พบวาโรงงานสวนใหญสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอ

การตรวจสอบตนเองไดทันที โดยเฉพาะขอกําหนดเร่ืองการจัดทําแผนหรือโปรแกรมการตรวจสอบ
ตนเองเปนประจําทุกป (รอยละ 94.9) อยางไรก็ตาม พบวาโรงงานรอยละ 10.5 ไมสามารถปฏิบัติ
ตามขอกําหนดเร่ืองการจัดใหมีผูท่ีทําการตรวจสอบตนเองหรือการจัดจางผูตรวจสอบภายนอกท่ีมี
การทํางานอยางเปนอิสระได (ตารางท่ี 50) 
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ตารางท่ี 50 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการ
ตรวจสอบตนเอง 

ขอ 
กําหนด 

ที่ 

ขอกําหนด จํานวน
โรงงานท่ี
ใหขอมูล 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติได
ทันที  

(รอยละ) 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา 

(รอยละ) 

ระยะเวลา
เฉลีย่ 

(เดือน) ± 
SD 

ระยะเวลา   
ตํ่าสุด-
สูงสุด 
(เดือน) 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติ
ไมได 

(รอยละ) 
9.1 การจัดทําแผนหรือโปรแกรมการ

ตรวจสอบตนเองเปนประจําทุกป 
78 74 (94.9) 4 (5.1) 12.0 ± 0 12 - 

9.2 การจัดใหผูที่ทําการตรวจสอบ
ตนเองหรือการจัดจางผูตรวจ
สอบภายนอกที่มีการทํ างาน
อยางเปนอิสระ  

76 48 (63.2) 20 (26.3) 9.8 ± 6.6 2 – 24 8 (10.5) 

9.3 การ จัด ให มี ร า ย ง านผลการ
ตรวจสอบตนเองท่ีระบุถึงส่ิงท่ี
ตรวจพบท้ังหมดและขอเสนอ
สําหรับดําเนินการแกไข 

78 70 (89.7) 8 (10.3) 11.0 ± 4.5 6 - 18 - 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เม่ือทําการแยกการปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอการตรวจสอบตนเองตามกลุมโรงงาน 
สามารถสรุปไดดังนี้  

กลุมท่ี 1 โรงงานท้ังหมด 37 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานท้ังหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 เร่ืองการจัดทําแผนหรือโปรแกรมการ
ตรวจสอบตนเองเปนประจําทุกป และจากขอมูลโรงงานท้ังหมด 38 แหง พบวาในบางขอกําหนดท่ี
โรงงานไมสามารถปฏิบัติไดทันที ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ เชน การจัดใหผูท่ีทําการ
ตรวจสอบตนเองหรือการจัดจางผูตรวจสอบภายนอกท่ีมีการทํางานอยางเปนอิสระ โรงงาน (รอยละ 
21.1) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 5.3 เดือนในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ และโรงงาน (รอยละ 10.5) 
ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได  
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ตารางท่ี 51 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการ
ตรวจสอบตนเองของโรงงานกลุมท่ี 1 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา ปฏิบัติไมได กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลา

เฉลี่ย±SD 
ระยะเวลาตํ่าสุด-
สูงสุด (เดือน) 

จํานวน
(แหง) 

% 
รวม 

(แหง) 

กลุมท่ี 1 9.1 37 100.0 - - - - - - 37 
 9.2 26 68.4 8 21.1 5.3 ± 4.6 2-12 4 10.5 38 
 9.3 37 97.4 1 2.6 6.0 ± 0 6 - - 38 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมท่ี 2 โรงงานท้ังหมด 5 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานสวนใหญสามารถปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในหัวขอการตรวจสอบตนเองไดทันที เชน ขอกําหนดเร่ืองการจัดทําแผนหรือโปรแกรม
การตรวจสอบตนเองเปนประจําทุกป (รอยละ 80.0) แตก็พบวาในบางขอกําหนดท่ีโรงงานไม
สามารถปฏิบัติไดทันที ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ เชน โรงงาน (รอยละ 20.0) ตองใช
ระยะเวลาเฉล่ีย 12.0 เดือนในการจัดใหมีรายงานผลการตรวจสอบตนเองที่ระบุถึงส่ิงท่ีตรวจพบ
ท้ังหมดและขอเสนอสําหรับดําเนินการแกไข อยางไรก็ตามพบวาโรงงาน (รอยละ 20.0) ไมสามารถ
ปฏิบัติตามขอกําหนดเร่ืองการจัดใหมีผูท่ีทําการตรวจสอบตนเองหรือการจัดจางผูตรวจสอบ
ภายนอกท่ีมีการทํางานอยางเปนอิสระได  

ตารางท่ี 52 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการ
ตรวจสอบตนเองของโรงงานกลุมท่ี 2 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา ปฏิบัติไมได กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลา

เฉลี่ย±SD 
ระยะเวลาตํ่าสุด-
สูงสุด (เดือน) 

จํานวน
(แหง) 

% 
รวม 

(แหง) 

กลุมท่ี 2 9.1 4 80.0 1 20.0 12.0 ± 0 12 - - 5 
 9.2 1 20.0 3 60.0 9.0 ± 4.2 6-12 1 20.0 5 
 9.3 4 80.0 1 20.0 12.0 ± 0 12 - - 5 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมท่ี 3 โรงงานท้ังหมด 14 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานท้ังหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 เร่ืองการจัดทําแผนหรือโปรแกรมการ
ตรวจสอบตนเองเปนประจําทุกป แตพบวาในบางขอกําหนดท่ีโรงงานไมสามารถปฏิบัติไดทันที 
ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ เชน โรงงาน (รอยละ 25.0) (จากขอมูล 12 โรงงาน) ตองใช
ระยะเวลาเฉล่ีย 15.0 เดือนในการจัดใหผูท่ีทําการตรวจสอบตนเองหรือการจัดจางผูตรวจสอบ
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ภายนอกท่ีมีการทํางานอยางเปนอิสระ อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได   

ตารางท่ี 53 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการ
ตรวจสอบตนเองของโรงงานกลุมท่ี 3 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลาเฉล่ีย±SD ระยะเวลาตํ่าสุด-สูงสุด 

(เดือน) 

รวม 
(แหง) 

กลุมท่ี 3 9.1 14 100.0 - - - - 14 
 9.2 9 75.0 3 25.0 15.0 ± 4.2 12-18 12 
 9.3 12 92.3 1 7.7 18.0 ± 0 18 13 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมท่ี 4 โรงงานท้ังหมด 22 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานสวนใหญสามารถปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในหัวขอการตรวจสอบตนเองไดทันที เชน ขอกําหนดเร่ืองการจัดทําแผนหรือโปรแกรม
การตรวจสอบตนเองเปนประจําทุกป (รอยละ 86.4) แตก็พบวาในบางขอกําหนดท่ีโรงงานไม
สามารถปฏิบัติไดทันที ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ เชน โรงงาน (รอยละ 22.7) ตองใช
ระยะเวลาเฉล่ีย 10.0 เดือนในการจัดใหมีรายงานผลการตรวจสอบตนเองที่ระบุถึงส่ิงท่ีตรวจพบ
ท้ังหมดและขอเสนอสําหรับดําเนินการแกไข อยางไรก็ตามพบวาโรงงาน (รอยละ 14.3) (จากขอมูล 
21 โรงงาน) ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดเร่ืองการจัดใหมีผูท่ีทําการตรวจสอบตนเองหรือการ
จัดจางผูตรวจสอบภายนอกท่ีมีการทํางานอยางเปนอิสระได 

ตารางท่ี 54 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการ
ตรวจสอบตนเองของโรงงานกลุมท่ี 4 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา ปฏิบัติไมได กลุม
โรงงาน 

ขอ 
กําหนด จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลา

เฉลี่ย±SD 
ระยะเวลาตํ่าสุด-
สูงสุด (เดือน) 

จํานวน
(แหง) 

% 
รวม 

(แหง) 

กลุมท่ี 4 9.1 19 86.4 3 13.6 12.0 ± 0 12 - - 22 
 9.2 12 57.1 6 28.6 12.0 ± 8.5 6-24 3 14.3 21 
 9.3 17 77.3 5 22.7 10.0 ± 3.5 6-12 - - 22 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.2.10 การผลิตยาปราศจากเชื้อ (Manufacture of sterile medicinal products)   
จากขอมูลในแบบสอบถาม พบวาโรงงานสวนใหญ (จากขอมูลโรงงาน 24 แหง) สามารถ

ปฏิบัติในการผลิตยาปราศจากเช้ือไดทันที เชน การจัดใหมีอากาศท่ีผานเคร่ืองกรองและจายเขาไปใน
หองผลิตยาปราศจากเช้ือเกิดความดันแบบบวก (positive pressure) และเกิดการไหลของอากาศไปสู
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หองติดกันท่ีมีระดับความสะอาดตํ่ากวาในทุกสภาวะท่ีมีการปฏิบัติงาน (รอยละ 95.8) แตกพ็บวามีบาง
ขอกําหนดท่ีโรงงานตองใชระยะเวลาในการปรับปรุง เชน โรงงานรอยละ 18.2 ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 
20.0 เดือน ในการปฏิบัติตามขอกําหนดเรื่องการผลิตยาปราศจากเชื้อในแตละข้ันตอน ตองมีระดับ
ความสะอาดในระดับเดียวกันกับสภาวะท่ีมีการดําเนินการผลิตยาปราศจากเช้ือ (in operation) โดยท่ี in 
operation หรือ กําลังปฏิบัติงาน หมายถึง สภาวะท่ีอุปกรณการผลิตท่ีติดต้ังมีการเปดใหทํางานตามท่ี
กําหนด พรอมท้ังมีผูปฏิบัติงานในจํานวนท่ีระบุกําลังปฏิบัติงาน อยางไรก็ตาม พบวาโรงงานรอยละ 
8.7 ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดเร่ืองการจัดใหมีระบบแจงเตือน (warning system) ท่ีแสดงถึง
ความผิดพลาดของอากาศท่ีจายเขามา (air supply) ในบริเวณผลิตยาปราศจากเช้ือได  (ตารางท่ี 55) 

ตารางท่ี 55 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการผลิตยา
ปราศจากเช้ือ 

ขอ 
กําหนด 

ที่ 

ขอกําหนด จํานวน
โรงงานท่ี
ใหขอมูล 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติได
ทันที 

(รอยละ) 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา 

(รอยละ) 

ระยะเวลา
เฉลีย่ 

(เดือน) ± 
SD 

ระยะเวลา   
ตํ่าสุด-
สูงสุด 
(เดือน) 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติ
ไมได 

(รอยละ) 
3  การผลิตยาปราศจากเช้ือในแตละขั้น 

ตอนตองมีระดับความสะอาดในระดับ
เดียวกันกับสภาวะที่มีการดําเนินการ
ผลิตยาปราศจากเช้ือ (in operation) 

22 18 (81.8) 4 (18.2) 20.0±12.5 6 – 30 - 

11 (1) การเตรียมสารละลายและสวนประกอบ
ตางๆ สําหรับการบรรจุตองจัดทําใน
หองสะอาดอยางนอยระดับ D  

23 21 (91.3) 1 (4.3) 12.0 ± 0 12 1 (4.3) 

11 (2) การบรรจุผลิตภัณฑที่ตองทําใหปราศ 
จากเชื้อในขั้นตอนสุดทาย ตองทําใน
หองสะอาดอยางนอยระดับ C  

23 19 (82.6) 4 (17.4) 17.0 ± 6.2 12 – 24 - 

12 การเตรียมและบรรจุผลิตภัณฑโดยวิธี
ปราศจากเช้ือตองทําในสภาวะแวด 
ลอมระดับ A ที่อยูในหองระดับ B 

24 13 (54.2) 10 (41.7) 16.3 ± 7.5 12 – 30 1 (4.2) 

27 หองเปลี่ยนเคร่ืองแตงกายในขั้นตอน
ทายสุด สําหรับผลิตยาปราศจากเช้ือ
ตองมีความสะอาดเทียบเทากับบริเวณ
ที่จะเขาไปปฏิบัติงานในขณะท่ียังไมมี
ผูปฏิบัติงาน (at rest) 

24 19 (79.2) 5 (20.8) 16.0 ± 6.9 12 – 24 - 
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ตารางท่ี 55 (ตอ) 
ขอ 

กําหนด 
ที่ 

ขอกําหนด จํานวน
โรงงานท่ี
ใหขอมูล 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติได
ทันที 

(รอยละ) 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา 

(รอยละ) 

ระยะเวลา
เฉลีย่ 

(เดือน) ± 
SD 

ระยะเวลา   
ตํ่าสุด-
สูงสุด 
(เดือน) 

จํานวน
โรงงานท่ี
ปฏิบัติ
ไมได 

(รอยละ) 
29 การจัดใหมีอากาศท่ีผานเคร่ืองกรอง

และจายเขาไปในหองผลิตยาปราศจาก
เชื้อเกิดความดันแบบบวกและเกิดการ
ไหลของอากาศไปสูหองติดกันที่มีระ 
ดับความสะอาดตํ่ากวาในทุกสภาวะที่มี
การปฏิบัติงาน 

24 23 (95.8) - - - 1 (4.2) 

31 การจัดใหมีระบบแจงเตือนที่แสดงถึง
ความผิดพลาดของอากาศที่จายเขามาใน
บริเวณผลิตยาปราศจากเช้ือ  

23 10 (43.5) 11 (47.8) 9.0 ± 4.6 3 – 15 2 (8.7) 

35 การจัดใหมีการผลิต เก็บรักษาและจาย
น้ําสําหรับการผลิตยาฉีดไปยังจุดท่ีใช
โดยการจัดใหมีวิธีการปองกันการเจริญ 
เ ติบโตของ เ ช้ือจุ ลิ นทรี ย  เชนการ
ไหลเวียนนํ้าตลอดเวลา ณ อุณหภูมิที่สูง
กวา 70oc 

23 19 (82.6) 4 (17.4) 14.0 ± 9.2 6 - 24 - 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เม่ือทําการแยกการปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอการผลิตยาปราศจากเชื้อตามกลุมโรงงาน 
สามารถสรุปไดดังนี้                

กลุมท่ี 1 จากขอมูลในแบบสอบถามพบวาโรงงานสวนใหญสามารถปฏิบัติในการผลิตยา
ปราศจากเช้ือไดทันที เชน การจัดใหมีอากาศท่ีผานเคร่ืองกรองและจายเขาไปในหองผลิตยา
ปราศจากเชื้อเกิดความดันแบบบวก (positive pressure) และเกิดการไหลของอากาศไปสูหองติดกันท่ี
มีระดับความสะอาดตํ่ากวาในทุกสภาวะท่ีมีการปฏิบัติงาน (รอยละ 93.3) (จากขอมูล 15 โรงงาน) แต
ก็พบวามีบางขอกําหนดท่ีโรงงานตองใชระยะเวลาในการปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 15.4) (จาก
ขอมูล 13 โรงงาน) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 15.0 เดือน ในการปฏิบัติตามขอกําหนดเร่ืองการผลิตยา
ปราศจากเช้ือในแตละข้ันตอน ตองมีระดับความสะอาดในระดับเดียวกันกับสภาวะท่ีมีการดําเนินการ
ผลิตยาปราศจากเช้ือ (in operation) อยางไรก็ตาม พบวาโรงงาน (รอยละ 13.3) (จากขอมูล 15 
โรงงาน) ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดเร่ืองการจัดใหมีระบบแจงเตือน (warning system) ท่ีแสดง
ถึงความผิดพลาดของอากาศท่ีจายเขามา (air supply) ในบริเวณผลิตยาปราศจากเช้ือได   
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ตารางท่ี 56 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการผลิตยา
ปราศจากเช้ือของโรงงานกลุมท่ี 1 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา ปฏิบัติไมได กลุม
โรงงาน 

ภาคผนวก 
1 ขอท่ี จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลา

เฉลี่ย±SD 
ระยะเวลาตํ่าสุด-
สูงสุด (เดือน) 

จํานวน
(แหง) 

% 
รวม 

(แหง) 

กลุมท่ี 1 3  11 84.6 2 15.4 15.0±12.7  6-24 - - 13 
 11 (1) 13 92.9 1 7.1 24.0 ± 0 24 - - 14 
 11 (2) 13 92.9 - - - - 1 7.1 14 
 12 8 53.3 7 46.7 15.0 ± 6.0 12-24 - - 15 
 27 11 73.3 4 26.7 16.0 ± 6.9 12-24 - - 15 
 29 14 93.3 - - - - 1 6.7 15 
 31 7 46.7 6 40.0 7.0 ± 4.6 3-12 2 13.3 15 
 35 12 85.7 2 14.3 12.0 ± 0 12 - - 14 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมท่ี 2 ไมมีโรงงานใดในกลุมนี้ท่ีทําการผลิตยาปราศจากเช้ือ 
กลุมท่ี 3 โรงงานท้ังหมด 3 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานท้ังหมดไมมีปญหาในการ

ดําเนินการตามขอกําหนดเร่ืองหองเปล่ียนเคร่ืองแตงกายในข้ันตอนทายสุด สําหรับผลิตยาปราศจาก
เช้ือตองมีความสะอาดเทียบเทากับบริเวณที่จะเขาไปปฏิบัติงานในขณะท่ียังไมมีผูปฏิบัติงาน (at 
rest) และการจัดใหมีอากาศท่ีผานเคร่ืองกรองและจายเขาไปในหองผลิตยาปราศจากเช้ือเกิดความดัน
แบบบวก (positive pressure) และเกิดการไหลของอากาศไปสูหองติดกันท่ีมีระดับความสะอาดตํ่า
กวาในทุกสภาวะท่ีมีการปฏิบัติงาน แตพบวามีบางขอกําหนดท่ีโรงงานตองใชระยะเวลาในการ
ปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 66.7) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 15.0 เดือน ในการจัดใหมีการผลิต เก็บ
รักษาและจายน้ําสําหรับการผลิตยาฉีดไปยังจุดท่ีใชโดยการจัดใหมีวิธีการปองกันการเจริญ เติบโต
ของเช้ือจุลินทรีย เชนการไหลเวียนน้ําตลอดเวลา ณ อุณหภูมิท่ีสูงกวา 70oc อยางไรก็ตามไมพบวามี
โรงงานใดท่ีไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได 
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ตารางท่ี 57 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการผลิตยา
ปราศจากเช้ือของโรงงานกลุมท่ี 3 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา กลุม
โรงงาน 

ภาคผนวก 1 
ขอท่ี จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลาเฉล่ีย±SD ระยะเวลาตํ่าสุด-สูงสุด 

(เดือน) 

รวม 
(แหง) 

กลุมท่ี 3 3  2 66.7 1 33.3 30.0 ± 0 30 3 
 11 (1) 1 33.3 2 66.7 13.5 ± 2.1 12-15 3 
 11 (2) 2 66.7 1 33.3 12.0 ± 0 12 3 
 12 1 33.3 2 66.7 21.0±12.7 12-30 3 
 27 3 100.0 - - - - 3 
 29 3 100.0 - - - - 3 

 31 1 33.3 2 66.7 13.5 ± 2.1 12-15 3 
 35 1 33.3 2 66.7 15.0±12.7 6-24 3 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมท่ี 4 โรงงานท้ังหมด 6 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงานท้ังหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเรื่องการเตรียมสารละลายและสวนประกอบตางๆ สําหรับการบรรจุตอง
จัดทําในหองสะอาดอยางนอยระดับ D, การจัดใหมีอากาศท่ีผานเคร่ืองกรองและจายเขาไปในหอง
ผลิตยาปราศจากเช้ือเกิดความดันแบบบวก (positive pressure) และเกิดการไหลของอากาศไปสูหอง
ติดกันท่ีมีระดับความสะอาดตํ่ากวาในทุกสภาวะท่ีมีการปฏิบัติงาน และการจัดใหมีการผลิต เก็บ
รักษาและจายน้ําสําหรับการผลิตยาฉีดไปยังจุดท่ีใชโดยการจัดใหมีวิธีการปองกันการเจริญ เติบโต
ของเช้ือจุลินทรีย เชนการไหลเวียนน้ําตลอดเวลา ณ อุณหภูมิท่ีสูงกวา 70oc แตพบวามีบางขอกําหนด
ท่ีโรงงานตองใชระยะเวลาในการปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 60.0) (จากขอมูล 5 โรงงาน) ตองใช
ระยะเวลาเฉล่ีย 6.0 เดือน ในการจัดใหมีระบบแจงเตือน (warning system) ท่ีแสดงถึงความผิดพลาด
ของอากาศท่ีจายเขามา (air supply) ในบริเวณผลิตยาปราศจากเช้ือ อยางไรก็ตามพบวามีโรงงาน 
(รอยละ 16.7) ท่ีไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดเรื่องการเตรียมและบรรจุผลิตภัณฑโดยวิธี
ปราศจากเช้ือตองทําในสภาวะแวด ลอมระดับ A ท่ีอยูในหองระดับ B ได 
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ตารางท่ี 58 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการผลิตยา
ปราศจากเช้ือของโรงงานกลุมท่ี 4 

ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา ปฏิบัติไมได กลุม
โรงงาน 

ภาคผนวก 1 
ขอท่ี จํานวน

(แหง) 
% จํานวน

(แหง) 
% ระยะเวลา

เฉลี่ย±SD 
ระยะเวลาตํ่าสุด-
สูงสุด (เดือน) 

จํานวน
(แหง) 

% 
รวม 

(แหง) 

กลุมท่ี 4 3  5 83.3 1 16.7 - - - - 6 
 11 (1) 5 83.3 1 16.7 - - - - 6 
 11 (2) 6 100.0 - - - - - - 6 
 12 4 66.7 1 16.7 12.0 ± 0 12 1 16.7 6 
 27 5 83.3 1 16.7 - - - - 6 
 29 6 100.0 - - - - - - 6 

 31 2 40.0 3 60.0 6.0 ± 0 6 - - 5 
 35 6 100.0 - - - - - - 6 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.2.11 การผลิตยาชีววัตถุสําหรับมนุษย (Manufacture of biological medicinal products 
for human use) 

จากการสํารวจคร้ังนี้ พบวามีโรงงานผลิตชีววัตถุ 2 แหง และท้ัง 2 แหงไมพบปญหาในการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 เร่ือง “การดูแลพนักงานท่ีปฏิบัติงานในสวน
การผลิต การซอมบํารุง การทดสอบผลิตภัณฑ และการเล้ียงดูสัตว ทดลองสําหรับการผลิตยาชีว
วัตถุใหไดรับวัคซีนท่ีเหมาะสม และไดรับการตรวจสุขภาพอยางสม่ําเสมอ” เร่ือง “การจัดใหบริเวณ
ท่ีมีการควบคุมความดันแบบลบ หรือมีการใช safety cabinets เพื่อทํางานกับสารกอโรคดวยเทคนิค
ปราศจากเชื้อ ของการผลิตยาชีววัตถุ ตองมีการลอมรอบดวยโซนปราศจากเช้ือท่ีใชการควบคุมความ
ดันแบบบวก” และเร่ือง “โรงเล้ียงสัตวทดลองเพื่อใชในการผลิตและควบคุมคุณภาพยาชีววัตถุตอง
แยกตางหากจากบริเวณผลิตและบริเวณควบคุมคุณภาพ รวมทั้งจัดใหมีชุดปฏิบัติงานและบริเวณ
เปล่ียนเส้ือผาเฉพาะ”  

อยางไรก็ตามเม่ือจําแนกตามกลุมโรงงานในการปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอการผลิตยาชีว
วัตถุ พบวาโรงงานในกลุมท่ี 1, 2 และ 4 ไมมีโรงงานใดท่ีมีการผลิตยาชีววัตถุ มีเพียงโรงงานในกลุม
ท่ี 3 จํานวน 2 แหง ซ่ึงเปนหนวยงานผูผลิตยาภาครัฐ ซ่ึงไมพบปญหาในการปฏิบัติตามขอกําหนด
ใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 
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4.2.12 การสุมตัวอยางวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ (Sampling of starting and packaging  
materials)  

จากโรงงานท้ังหมด 79 แหง ท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 
ในหัวขอการสุมตัวอยางวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ ในขอกําหนดเร่ือง “การจัดใหมีการพิสูจน
เอกลักษณ (identification) ของวัตถุดิบในแตละรุนดวยกระบวนการที่ผานการตรวจสอบความ
ถูกตอง (validated procedure) แลวเทานั้น” พบวาโรงงานสวนใหญ (รอยละ 70.9) สามารถ
ดําเนินการไดทันที ในขณะท่ีโรงงาน (รอยละ 26.6) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 9.9 เดือน (ระยะเวลา
ตํ่าสุด-สูงสุด= 3-24 เดือน, SD= 6.0 เดือน) สําหรับการเตรียมตัวเพื่อดําเนินการใหไดตามเกณฑ 
และโรงงาน (รอยละ 2.5) ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได 

เม่ือทําการแยกการปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอการสุมตัวอยางวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ
ตามกลุมโรงงาน สามารถสรุปไดดังนี้             

กลุมท่ี 1 โรงงานท้ังหมด 38 แหง ท่ีใหขอมูล พบวาโรงงาน (รอยละ 73.7) สามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดในภาคผนวกท่ี 8 ขอ 2 เร่ือง “การจัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณ (identification) ของ
วัตถุดิบในแตละรุนดวยกระบวนการที่ผานการตรวจสอบความถูกตอง (validated procedure) แลว
เทานั้น” ไดทันที ในขณะท่ีโรงงาน (รอยละ 23.7) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 7.0 เดือน ในการดําเนินการ
ใหไดตามเกณฑ และโรงงาน (รอยละ 2.6) ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได 

กลุมท่ี 2 โรงงานท้ังหมด 5 แหง ท่ีใหขอมูล พบวาโรงงาน (รอยละ 60.0) สามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดในภาคผนวกท่ี 8 ขอ 2 ไดทันที และโรงงาน (รอยละ 40.0) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 
15.0 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ   

กลุมท่ี 3 โรงงานท้ังหมด 14 แหง ท่ีใหขอมูล พบวาโรงงาน (รอยละ78.6) สามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดในภาคผนวกท่ี 8 ขอ 2 ไดทันที และโรงงาน (รอยละ 21.4) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 
12.0 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ  

กลุมท่ี 4 โรงงานท้ังหมด 22 แหง ท่ีใหขอมูล พบวาโรงงาน (รอยละ 63.6) สามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดในภาคผนวกที่ 8 ขอ 2 ไดทันที ในขณะท่ีโรงงาน (รอยละ 31.8) ตองใชระยะเวลา
เฉล่ีย 9.0 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ และโรงงาน (รอยละ 4.5) ไมสามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดนี้ได 
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ตารางท่ี 59 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 เร่ืองการจัดใหมีการ
พิสูจนเอกลักษณของวัตถุดิบในแตละรุนดวยกระบวนการที่ผานการตรวจสอบความ
ถูกตองแลวเทานั้น 
ปฏิบัติไดทันที ปฏิบัติไดแตตองใชระยะเวลา ปฏิบัติไมได กลุม

โรงงาน จํานวน
(แหง) 

% จํานวน
(แหง) 

% ระยะเวลา
เฉลี่ย±SD 

ระยะเวลาตํ่าสุด-
สูงสุด (เดือน) 

จํานวน
(แหง) 

% 
รวม 

(แหง) 

กลุมท่ี 1 28 73.7 9 23.7 7.0 ± 4.6 3-12 1 2.6 38 
กลุมท่ี 2 3 60.0 2 40.0 15.0±12.7 6-24 - - 5 
กลุมท่ี 3 11 78.6 3 21.4 12.0 ± 0 12 - - 14 
กลุมท่ี 4 14 63.6 7 31.8 9.0 ± 3.5 6-12 1 4.5 22 

หมายเหตุ SD = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
4.3 อุปสรรคในการพัฒนาโรงงานใหไดตาม PIC/S-GMP  

จากการศึกษาขอมูลท่ีไดจากโรงงานจํานวน 79 แหง เกี่ยวกับอุปสรรคในการพัฒนา
โรงงานใหไดตามขอกําหนดตาม PIC/S-GMP พบวาโรงงานมีอุปสรรคที่หลากหลายโดยโรงงาน
รอยละ 59.5 พบปญหามากในเร่ืองของงบประมาณในการดําเนินการ รอยละ 25.4 พบปญหามากใน
เร่ืองของโรงงานท่ีมีสภาพเกาและติดขอกฎหมายหามการขยายหรือตอเติมโรงงานในเขตผังเมือง จงึ
ทําใหยากตอการปรับปรุง และเม่ือนํามาถวงน้ําหนักของอุปสรรค พบวาโรงงานมีอุปสรรคในดาน
งบประมาณในการดําเนินการมากท่ีสุด รองลงมาคือ โรงงานมีสภาพเกาและติดขอกฎหมายหามการ
ขยายหรือตอเติมโรงงานในเขตผังเมืองทําใหยากตอการปรับปรุง การขาดแคลนบุคลากรท้ังในดาน
จํานวนและความรูความสามารถของบุคลากร และอุปกรณ เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรเกาขาดความ
ทันสมัยและการตรวจสอบความถูกตอง (validation) ของคร่ืองมือ ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบ
ปญหาและอุปสรรคอื่นๆ เชน สภาพการแขงขันในตลาดโดยเฉพาะในเร่ืองของราคาขาย การจัดทํา
ระบบเอกสาร การพัฒนาระบบนํ้า ท้ังในเร่ืองเงินลงทุนและผูเช่ียวชาญในการจัดทําระบบ เปนตน 
(ตารางท่ี 60)  
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ตารางท่ี 60 จํานวนโรงงาน (รอยละ) ท่ีพบอุปสรรคในการพัฒนาโรงงานใหไดตาม PIC/S-GMP  
อุปสรรคที่พบ 

มาก ปานกลาง นอย 

รวม อุปสรรค 

จํานวน
โรงงาน 

% จํานวน
โรงงาน 

% จํานวน
โรงงาน 

% จํานวน
โรงงาน 

% 

งบประมาณในการดําเนินการ 47 59.5 16 20.2 7 8.8 70 88.5 

โรงงานมีสภาพเกาและติดกฎหมาย
หามการขยายหรือตอเติมโรงงานใน
เขตผังเมืองทําใหยากตอการปรับปรุง  

20 25.4 9 11.4 3 3.8 32 40.6 

การขาดแคลนบุคลากร 8 10.1 13 16.5 8 10.1 29 36.7 

อุปกรณ, เครื่องมือและเครื่องจักรเกา 
ไมทันสมัยและขาดการ validation  

2 2.5 5 6.4 4 4.8 11 13.9 

สภาพการแขงขันในตลาดโดยเฉพาะ
ในเรื่องของราคาขาย 

4 5.1 3 3.8 3 3.8 10 12.7 

การจัดทําระบบเอกสาร 0 0 5 6.3 3 3.8 8 10.1 

ความไมแนนอนในนโยบายของ อย. 1 1.3 2 2.5 3 3.8 6 7.6 

การขาดความชวยเหลือของภาครัฐ 1 1.3 0 0 3 3.8 4 5.1 

การขาดการประสานงานกันของทุก
ฝายที่เก่ียวของ 

0 0 2 2.5 1 1.3 3 3.8 

ความไมมั่นใจในการเขาเปน PIC/S 1 1.3 1 1.3 0 0 2 2.6 

ระยะเวลาในการปรับปรุงใหไดตาม
เกณฑ 

0 0 2 2.5 0 0 2 2.5 

ความลาชาของเจาหนาที่ อย.ในการ
พิจารณาแบบแปลน 

1 1.3 0 0 0 0 1 1.3 
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เม่ือทําการแยกอุปสรรคในการพัฒนาโรงงานใหไดตาม PIC/S-GMP ตามกลุมโรงงาน 
สามารถสรุปไดดังนี้        

กลุมท่ี 1 โรงงานท้ังหมด 38 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 60.6) พบปญหามาก
ในเร่ืองของงบประมาณในการดําเนินการ รอยละ 26.4 พบปญหามากในเร่ืองของโรงงานท่ีมีสภาพ
เกา จึงทําใหยากตอการปรับปรุง และเม่ือนํามาถวงน้ําหนักของอุปสรรค พบวาโรงงานมีอุปสรรค
ในดานงบประมาณในการดําเนินการมากที่สุด รองลงมาคือ โรงงานมีสภาพเกาและติดขอกฎหมาย
หามการขยายหรือตอเติมโรงงานในเขตผังเมืองทําใหยากตอการปรับปรุงและการขาดแคลน
บุคลากรท้ังในดานจํานวนและความรูความสามารถของบุคลากร ตามลําดับ 

กลุมท่ี 2 โรงงานท้ังหมด 5 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 60.0) พบปญหามาก
ในเร่ืองของโรงงานมีสภาพเกาและติดขอกฎหมายหามการขยายหรือตอเติมโรงงานในเขตผังเมือง
ทําใหยากตอการปรับปรุง รอยละ 20.0 พบปญหามากในเร่ืองงบประมาณในการดําเนินการ, การ
ขาดแคลนบุคลากร และอุปกรณ เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรเกาขาดความทันสมัยและการ validation 
และเม่ือนํามาถวงน้ําหนักของอุปสรรค พบวาโรงงานมีอุปสรรคในดานโรงงานมีสภาพเกาและติด
ขอกฎหมายหามการขยายหรือตอเติมโรงงานในเขตผังเมืองทําใหยากตอการปรับปรุงมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ งบประมาณในการดําเนินการ, การขาดแคลนบุคลากร และอุปกรณ เคร่ืองมือและ
เคร่ืองจักรเกาขาดความทันสมัย  

กลุมท่ี 3 โรงงานท้ังหมด 14 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 78.6) พบปญหามาก
ในเร่ืองของงบประมาณในการดําเนินการ รอยละ 21.4 พบปญหามากในเรื่องของโรงงานมีสภาพ
เกาและติดขอกฎหมายหามการขยายหรือตอเติมโรงงานในเขตผังเมืองทําใหยากตอการปรับปรุง
และเม่ือนํามาถวงน้ําหนักของอุปสรรค พบวาโรงงานมีอุปสรรคในเร่ืองของงบประมาณในการ
ดําเนินการมากท่ีสุด รองลงมาคือ การขาดแคลนบุคลากร และโรงงานมีสภาพเกาและติดขอ
กฎหมายหามการขยายหรือตอเติมโรงงานในเขตผังเมืองทําใหยากตอการปรับปรุงตามลําดับ 

กลุมท่ี 4 โรงงานท้ังหมด 22 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 54.6) พบปญหามาก
ในเร่ืองของของงบประมาณในการดําเนินการ รอยละ 18.2 พบปญหามากในเร่ืองของโรงงานมี
สภาพเกาและติดขอกฎหมายหามการขยายหรือตอเติมโรงงานในเขตผังเมืองทําใหยากตอการ
ปรับปรุง และเม่ือนํามาถวงน้ําหนักของอุปสรรค พบวาโรงงานมีอุปสรรคในเร่ืองของงบประมาณ
ในการดําเนินการมากท่ีสุด รองลงมาคือ โรงงานมีสภาพเกาและติดขอกฎหมายหามการขยายหรือ
ตอเติมโรงงานในเขตผังเมืองทําใหยากตอการปรับปรุง, การขาดแคลนบุคลากร และอุปกรณ 
เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรเกาขาดความทันสมัยและการ validation ตามลําดับ 
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4.4 มาตรการสงเสริมการพัฒนาโรงงาน 
จากการศึกษาขอมูลท่ีไดจากโรงงานจํานวน 79 แหง เกี่ยวกับความตองการของ

โรงงานผลิตยาใหภาครัฐชวยสงเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาโรงงาน เร่ืองท่ีโรงงานตองการ คือ เงิน
ลงทุนท่ีมีดอกเบ้ียตํ่า (รอยละ 52.1) การจัดอบรม สัมมนา และการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ขอกําหนดตางๆ (รอยละ 34.2) การจัดใหมีท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําในการปรับปรุง
โรงงาน (รอยละ 27.4) การเพิ่มระยะเวลาในการปรับปรุงโรงงานใหไดตามมาตรฐาน PIC/S (รอยละ 
15.1) การตั้งราคาขายอยางยุติธรรม (รอยละ 13.7) การลดภาษีการนําเขาอุปกรณ, เคร่ืองมือ, 
เคร่ืองจักร (รอยละ 12.3) การจัดเยี่ยมชมโรงงานท่ีไดมาตรฐาน (รอยละ 11.0) การจัดใหมีเอกสาร 
คูมือความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีทันสมัย (รอยละ 11.0) เปนตน (ตารางท่ี 61)  

ตารางท่ี 61 จํานวนโรงงาน (รอยละ) ท่ีตองการการสนับสนุนจากภาครัฐในดานตางๆ   
มาตรการสงเสริมการพัฒนาโรงงาน จํานวน (รอยละ) 

แหลงเงินทุนท่ีมีดอกเบ้ียตํ่า 38 (52.1) 
การจัดอบรม สัมมนา และการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับขอกําหนดตางๆ 27 (34.2) 
การจัดใหมีท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําในการปรับปรุงโรงงาน 20 (27.4) 
การเพิ่มระยะเวลาในการปรับปรุงโรงงานใหไดตามมาตรฐาน PIC/S 11 (15.1) 
การตั้งราคาขายอยางยุติธรรม  10 (13.7) 
การลดภาษีการนําเขาอุปกรณ, เคร่ืองมือ, เคร่ืองจักร  9 (12.3) 
การจัดใหมีการเขาเยี่ยมชมโรงงานท่ีไดมาตรฐาน 8 (11.0) 
การจัดใหมีเอกสาร คูมือความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีทันสมัย 8 (11.0) 
การปรับปรุงขอกําหนดตางๆ ตาม PIC/S ใหเหมาะสมกับประเทศไทย  7 (9.6) 
การจัดใหมีมาตรฐานในการตรวจท่ีแนนอนของเจาหนาท่ี อย.  6 (8.2) 
การเปดเสรีการขายยา 6 (8.2) 
การจัดใหมีมาตรฐาน หรือขอกําหนดตางๆ ท่ีแนนอน 6 (8.2) 
การลดหยอนภาษีในราคาท่ีจูงใจ 5 (6.8) 
การไมบังคับใหทุกโรงงานตองปฏิบัติตามมาตรฐาน PIC/S (ในกรณีท่ี
โรงงานไมมีการสงออกผลิตภัณฑยา) 

5 (6.8) 

การพิจารณาวาการเขาเปนสมาชิก PIC/S จําเปนหรือไม 4 (5.5) 
การจัดใหมีการเรียนการสอน GMP ในมหาวิทยาลัย 4 (5.5) 
การจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณ 4 (5.5) 
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ตารางท่ี 61 (ตอ)  

มาตรการสงเสริมการพัฒนาโรงงาน จํานวน (รอยละ) 
การจัดใหมีการสงเสริมการผลิตวัตถุดิบและอุปกรณข้ึนใชเอง เพื่อทดแทน
การนําเขา 

4 (5.5) 

การจัดทํารายช่ือบริษัทท่ีรับออกแบบและจัดทําระบบนํ้าและระบบอากาศ 
เพื่อใหเปนทางเลือกของโรงงาน 

4 (5.5) 

การจัดใหมีการตรวจแนะนํา (Pre-audit) กอนการตรวจจริง 3 (4.1) 
ไมตองการการสนับสนุน 3 (4.1) 
การรักษาตลาดยาในประเทศและขยายตลาดตางประเทศ และการใช
มาตรการที่ไมใชภาษีกับยาตางชาติท่ีขอข้ึนทะเบียนยาในไทย 

3 (4.1) 

การจัดลําดับความสําคัญในการนําแผนงานไปปฏิบัติ 3 (4.1) 
การขยายหรือตอเติมโรงงานในเขตผังเมือง 3 (4.1) 
การสนับสนุนโรงงานใหสามารถอยูไดโดยไมตองปดตัวลง 3 (4.1) 
การแกไขแบบแปลนใหมีความรวดเร็ว 2 (2.7) 
การคัดเลือกวัตถุดิบใหโรงงาน 2 (2.7) 
การลดตนทุนแรงงานและตนทุนพลังงาน 2 (2.7) 
การสนับสนุนงานวิจัยใหมากข้ึน 2 (2.7) 

เม่ือทําการแยกมาตรการสงเสริมการพัฒนาโรงงานตามกลุมโรงงาน สามารถสรุปไดดังนี้        
กลุมท่ี 1 โรงงานท้ังหมด 38 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาเร่ืองท่ีโรงงานตองการการสนับสนุน 

3 ลําดับแรกคือ แหลงเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า (รอยละ 59.5) การจัดใหมีท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญให
คําแนะนําในการปรับปรุงโรงงาน (รอยละ 32.4) และการจัดอบรม สัมมนาและการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับขอกําหนดตางๆ (รอยละ 32.4) ตามลําดับ 

กลุมท่ี 2 โรงงานท้ังหมด 5 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาเร่ืองท่ีโรงงานตองการการสนับสนุน 3 
ลําดับแรกคือ แหลงเงินทุนดอกเบ้ียตํ่า (รอยละ 80.0) การจัดอบรม สัมมนา และการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับขอกําหนดตางๆ (รอยละ 60.0) และการเพ่ิมระยะเวลาในการปรับปรุงโรงงานให
ไดตามมาตรฐาน PIC/S (รอยละ 40.0) ตามลําดับ 

กลุมท่ี 3 โรงงานท้ังหมด 14 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาเร่ืองท่ีโรงงานตองการการสนับสนุน 
3 ลําดับแรกคือ การจัดอบรม สัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับขอกําหนดตางๆ (รอยละ 
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42.9) แหลงเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า (รอยละ 35.7) และการจัดใหมีการเขาเยี่ยมชมโรงงานท่ีไดมาตรฐาน
(รอยละ 21.4) ตามลําดับ 

กลุมท่ี 4 โรงงานท้ังหมด 22 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาเร่ืองท่ีโรงงานตองการการสนับสนุน 
3 ลําดับแรกคือ แหลงเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า (รอยละ 41.2) การจัดใหมีท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญให
คําแนะนําในการปรับปรุงโรงงาน (รอยละ 35.3) และการจัดอบรม สัมมนาและการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับขอกําหนดตางๆ (รอยละ 35.3) ตามลําดับ 

 
4.5 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ GMP ในปจจุบัน 

สวนการประเมินความเพียงพอในการปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองการกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีในการผลิตยาแผนปจจบัุนตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2546 ท่ี
ใชเปนกฎหมายในปจจุบัน กับสภาพการแขงขันทางการคากับอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศและ
อุตสาหกรรมผลิตยานอกประเทศ จากขอมูลท่ีไดจากโรงงานจํานวน 79 แหง พบวาโรงงานสวน
ใหญรอยละ 41.8 มีความคิดเห็นวา การปฏิบัติตามประกาศฯ ดังกลาวมีความเพียงพออยูแลว สวน
รอยละ 21.5 มีความเห็นวา การปฏิบัติตามประกาศฯ มีความเพียงพอสําหรับอุตสาหกรรมผลิตยา
ภายในประเทศ เหมาะสมในกรณีท่ีโรงงานผลิตยาเพ่ือจําหนายภายในประเทศ แตอาจจะไมเพียงพอ
ในกรณีท่ีโรงงานมีการผลิตยาเพื่อสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ อีกรอยละ 15.2 มีความเห็นวา
ไมเพียงพอ เนื่องจากเห็นวาการพัฒนาตามมาตรฐาน PIC/S จะเปนการยกระดับมาตรฐานและ
คุณภาพของโรงงานและผลิตภัณฑยา และรอยละ 21.5 ไมออกความเห็น (ตารางท่ี 62) 

ตารางท่ี 62 ความคิดเห็นตอกฎหมาย GMP ท่ีบังคับใชในปจจุบัน 
ความคิดเห็น จํานวน (รอยละ) 

มีกฎเกณฑเพียงพอตอการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยา 33 (41.8) 
มีกฎเกณฑไมเพียงพอตอการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยา 12 (15.2) 
เพียงพอสําหรับควบคุมคุณภาพยาในประเทศ แตไมเพียงพอในตางประเทศ 17 (21.5) 
ไมออกความเห็น 17 (21.5) 
รวม 79 (100.0) 

เม่ือทําการแยกความคิดเห็นตอกฎหมาย GMP ท่ีบังคับใชในปจจุบันตามกลุมโรงงาน 
สามารถสรุปไดดังนี้ 

กลุมท่ี 1 โรงงานท้ังหมด 38 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 43.8) เห็นวา GMP 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการผลิต

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 111 

ยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2546 เปนกฎเกณฑท่ีเพียงพอตอการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑยา โรงงาน (รอยละ 25.0) เห็นวา Thai-GMP เพียงพอสําหรับควบคุมคุณภาพยาใน
ประเทศ แตไมเพียงพอในตางประเทศ และโรงงาน (รอยละ 5.6) เห็นวา Thai-GMP เปนกฎเกณฑท่ี
ไมเพียงพอตอการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยาและไมออกความเห็นในอัตราสวนท่ีเทากัน 

กลุมท่ี 2 โรงงานท้ังหมด 5 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 80.0) เห็นวา Thai-
GMP เปนกฎเกณฑท่ีเพียงพอตอการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยา และโรงงาน (รอยละ 20.0) เห็นวา 
Thai-GMP ไมเพียงพอตอการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยา 

กลุมท่ี 3 โรงงานท้ังหมด 14 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 64.3) เห็นวา Thai-
GMP กฎเกณฑท่ีเพียงพอตอการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยา โรงงาน (รอยละ 14.3) เห็นวา Thai-
GMP ไมเพียงพอตอการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยาและเพียงพอสําหรับควบคุมคุณภาพยาใน
ประเทศ แตไมเพียงพอในตางประเทศ ในอัตาราสวนท่ีเทากัน และโรงงาน (รอยละ 7.1) ไมออก
ความเห็น 

กลุมท่ี 4 โรงงานท้ังหมด 22 แหง ท่ีใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 35.3) เห็นวา Thai-
GMP เปนกฎเกณฑท่ีเพียงพอตอการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยา โรงงาน (รอยละ 31.8) เห็นวา 
Thai-GMP เพียงพอสําหรับควบคุมคุณภาพยาในประเทศ แตไมเพียงพอในตางประเทศ และโรงงาน 
(รอยละ 23.5) เห็นวา Thai-GMP มีกฎเกณฑไมเพยีงพอตอการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยา 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันในการ
ปฏิบัติตาม PIC/S-GMP ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ เจาของโรงงาน หรือผูบริหารโรงงาน หรือผูมี
อํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันทุกแหงใน
ประเทศไทยท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ GMP จํานวน 153 แหง 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามท่ีจัดสงทางไปรษณีย สวนขอมูล
เชิงคุณภาพรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร โดยใชแบบสอบถามสงทางไปรษณียไดรับคืน
จํานวนท้ังส้ิน 64 ฉบับ หรือรอยละ 41.8 และจากการสัมภาษณตามแบบสอบถามเพิ่มเติมอีก 15 ฉบับ 
รวมไดขอมูลสําหรับการวิเคราะหท้ังหมด 79 ฉบับ คิดเปนรอยละ 51.6 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด 
ผลการวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลไดดังนี้  
 
5.1 ขอมูลพื้นฐานของโรงงานผลิตยา  
 5.1.1 สถานภาพของโรงงานผลิตยา 
 โรงงานผลิตยาแผนปจจุบันท้ังหมด 79 แหง สวนใหญมีเจาของกิจการเปนคนไทย มีเพียง 2 
แหง ท่ีผูประกอบการเปนคนตางชาติท้ังหมด โรงงานสวนใหญเปดดําเนินการมาเปนเวลานานกวา 
30 ป ดังนั้นการออกแบบหองปฏิบัติงานสําหรับข้ันตอนการผลิตไมเปนไปตามเกณฑ GMP 
เนื่องจากพ้ืนท่ีจํากัด โดยเฉพาะโรงงานท่ีไดดัดแปลงท่ีอยูอาศัย อาคารพานิชย อาคารสํานักงานและ
อาคารวิจัยมาเปนอาคารโรงงานสําหรับผลิตยา  
 5.1.2 บุคลากรในโรงงานผลิตยา 
 บุคลากรในโรงงานผลิตยาเปนปจจัยท่ีสําคัญในการผลิตยา จึงตองจัดใหมีจํานวนเพียงพอ
สําหรับปฏิบัติงานในฝายตางๆ และมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ผลจากการศึกษาจะเห็นไดวาโรงงานมี
จํานวนบุคลากรท้ังหมดอยูในชวง 2 คนถึง 1,015 คน (58.7 ± 131.3 คน) พบวาโรงงานท่ีมีจํานวน
บุคลากรมากกวา 500 คน มีเพียงแหงเดียวคือ หนวยงานภาครัฐ โดยท่ีผูรับอนุญาตผลิตยาไดจัดใหมี
บุคลากรในการผลิตยาตามท่ีระบุในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ท่ีไดกําหนดใหผูรับอนุญาตผลิตยา
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แผนปจจุบันมีหนาท่ีตามมาตรา 20 ในการจัดหาเภสัชกรอยางนอย 2 คน เปนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ
ตามมาตรา 38 (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กลุมนิติการ 2537 : 13) เพื่อควบคุมการผลิต
และการแบงบรรจุยา รวมท้ังการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารกํากับยาใหเปนไปอยางถูกตอง
ตามท่ีข้ึนทะเบียนตํารับไว (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กลุมนิติการ 2537 : 21) และตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการผลิตยา
แผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2546 ขอ 12 ไดกําหนดใหมีเภสัชกรเปนหัวหนาฝายผลิต
และหัวหนาฝายควบคุมคุณภาพ ฝายละ 1 คน (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุม
ยา 2546 : 14-15) ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้พบวาผูรับอนุญาตผลิตยาสวนใหญจัดใหมีเภสัชกรในฝาย
ผลิต 1 คน และฝายควบคุมคุณภาพ 1 คน โดยเปนการปฏิบัติตามขอกําหนดขั้นตํ่าตามท่ีกฎหมาย
ระบุและมีโรงงานเพียงสวนนอยเทานั้นท่ีมีจํานวนเภสัชกรมากกวาท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงสอดคลอง
กับท่ีมีการรายงานไวในอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันโดยจอมจิน จันทรสกุล (2529 : 50) ท่ีได
รายงานวาโรงงานผลิตยาจะมีเภสัชกรโดยเฉล่ีย 3-4 คน โดยท่ีโรงงานสวนใหญมีเภสัชกร
ปฏิบัติงานอยูไมเกิน 2 คน แตก็มีหลายโรงงานท่ีมีเภสัชกรเกินกวา 4 คน 
 5.1.3 การผลิตของโรงงานผลิตยา 
 ดานการผลิตโรงงานจํานวน 70 แหง หรือรอยละ 88.6 ผลิตยาสําหรับมนุษย โดยสวนใหญ
ผลิตยาในหมวดยาน้ํา ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาผง และยาข้ีผ้ึงหรือครีม และหมวดยาที่มีการผลิตนอย คือ 
ยาปราศจากเช้ือ เภสัชเคมีภัณฑ ยาชีววัตถุ ยาสกัด และยาอ่ืนๆ โดยมีโรงงาน 24 แหง ท่ีมีการผลิตยา
ปราศจากเช้ือ และมีโรงงานเพียง 2 แหง ท่ีผลิตยาชีววัตถุ สาเหตุท่ีมีโรงงานผลิตยาปราศจากเชื้อและ
ยาชีววัตถุนอย เนื่องจากในการผลิตจะตองทําดวยความระมัดระวัง เพื่อใหยาปราศจากการปนเปอน
จากเช้ือจุลินทรียและส่ิงแปลกปลอมตางๆ ซ่ึงตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความชํานาญและผานการฝกฝน
ในดานการควบคุมกระบวนการผลิตทุกข้ันตอน ต้ังแตเร่ิมรับวัตถุดิบเขามาจนกระท่ังไดเปน
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา 2550) และพบวามี
โรงงานเพียง 4 แหง ท่ีเปนโรงงานผลิตเภสัชเคมีภัณฑ ท่ีมีโรงงานผลิตนอยเนื่องจากการผลิตเภสัช
เคมีภัณฑตองใชเงินลงทุนสูง ประกอบกับตองนําเขาเทคโนโลยีข้ันสูงจากตางประเทศและตองมี
การวิจัยและพัฒนาท่ีดีเพื่อใหไดตัวยาท่ีมีคุณภาพ อีกท้ังท่ีผานมาประเทศผูผลิตอยางเชน จีน และ
อินเดีย ซ่ึงมีการผลิตในปริมาณมากจึงมีตนทุนการผลิตท่ีตํ่ากวาเขามาจําหนายในประเทศไทย ทําให
ผูผลิตยาไมนิยมผลิตตัวยาเองเพราะการนําเขามีราคาท่ีถูกกวา (วัฒนพงษ คุโรวาท 2544 : 52) 
 5.1.4 การตลาดของโรงงานผลิตยา  
 ดานการตลาด โรงงานสามารถผลิตยาเพื่อขายในตลาดท้ังในและนอกประเทศ โดยโรงงาน
ท้ังหมด 61 แหง ท่ีใหขอมูล ผลิตยาเพ่ือขายตลาดในประเทศ โดยชองทางการจําหนายมากท่ีสุดคือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 114 

การขายผานรานขายยา รองลงมาคือ ขายผานโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิก ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของคณะทํางานยอยเพื่อศึกษาวิเคราะหระบบยาของประเทศไทย (2537 : 23) ; 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2548) ท่ีพบวารานขายยาเปนแหลงการตลาดใหญท่ีสุดของโรงงาน 
รองลงมาคือ โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิก ผลการศึกษาคร้ังนี้ยังพบอีกวา
โรงงานผลิตยาจํานวน 32 แหง (จากขอมูล 61 โรงงาน) นอกจากจะมีการผลิตยาเพื่อขายในตลาดใน
ประเทศแลว ยังมีการสงออกผลิตภัณฑยาไปจําหนายในตลาดตางประเทศ โดยประเทศท่ีเปนแหลง
การตลาดท่ีสําคัญสวนใหญเปนประเทศเพื่อนบานและประเทศในทวีปเอเชีย เชน มาเลเซีย พมา ลาว 
ฮองกง กัมพูชา เวียดนาม เปนตน อีกท้ังยังมีประเทศท่ีเปนคูคาในแถบอื่นคือ ประเทศในเอเชีย
ตะวันออก ไดแก เกาหลี ญ่ีปุน จีน ไตหวัน และมาเกา ประเทศในทวีปแอฟริกา ไดแก ปาปวกินี 
ซูดาน ไนจีเรีย ประเทศในยุโรป ไดแก เยอรมันนี และประเทศในอเมริกาเหนือ ไดแก แคนาดา ซ่ึงผล
การศึกษาคร้ังนี้มีความสอดคลองกับการศึกษาหลายกลุม (คณะทํางานยอยเพื่อศึกษาวิเคราะหระบบ
ยาของประเทศไทย (2537 : 25) ; เนาวรัตน ชุมยวง (2538 : 64) ; คณะทํางานศึกษาวิเคราะห
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน (2545 : 469) ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2548)) ท่ีไดรายงาน
วาประเทศท่ีเปนแหลงการตลาดสําคัญในการสงออกผลิตภัณฑยาของผูประกอบการไทยคือประเทศ
ในอาเซียน และประเทศท่ีมีแนวโนมการสงออกมากข้ึนเร่ือยๆ คือตลาดยาในตะวันออกกลาง ศรี
ลังกา แอฟริกา จีน ญ่ีปุน ฮองกง รวมถึงประเทศในแถบตะวันตก เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา อิตาลี 
ฝร่ังเศส และประเทศในทวีปออสเตรเลีย  
 ประเทศท่ีเปนคูคากับผูผลิตยาในประเทศไทยสวนหนึ่งเปนสมาชิกของ PIC/S คือ ประเทศ
สิงคโปร มาเลเซีย แคนาดา และเยอรมันนี ผลการศึกษาคร้ังนี้พบวามีโรงงาน 17 แหง จากโรงงาน
ท้ังหมด 32 แหงท่ีมีการสงออกยา เปนคูคากับประเทศสมาชิก PIC/S ดังกลาว ซ่ึงแสดงวาโรงงานสวน
หนึ่งของประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตยาเปนท่ียอมรับของประเทศสมาชิก PIC/S  
 การที่ผูผลิตยาในประเทศสามารถสงออกผลิตภัณฑยาไปจําหนายยังตลาดอ่ืน นอกจากตลาด
ในแถบอาเซียนเนื่องจากประเทศคูคาใหความเช่ือถือเทคโนโลยีการผลิตยาจากประเทศไทย (ผกา
มาศ ไมตรีมิตร 2543 : 170-171) ดังนั้นหากประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาการผลิตยาให
เปนไปตามมาตรฐาน PIC/S เพิ่มข้ึน จะมีผลตอการคาและการสงออกของผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมยา เพราะจะเปนการสรางความเช่ือม่ันและการยอมรับในระดับสากล (กระทรวง
อุตสาหกรรม, สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 2551) เพิ่มข้ึน 
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5.2 ศักยภาพของโรงงานในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ PIC/S-GMP  
การศึกษาศักยภาพของโรงงานผลิตยาในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ PIC/S-GMP โดยใช

ขอกําหนดในหัวขอตางๆ ตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และการพิจารณาศักยภาพของ
โรงงานผลิตยาในการปฏิบัติตาม PIC/S-GMP นั้น ไดนําประสบการณในการพัฒนาโรงงานเม่ือคร้ัง
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดใหการรับรอง GMP คร้ังแรก มาใชในการแบงกลุมโรงงานออกเปน 4 
กลุม ดังนี้  

กลุมท่ี 1 กลุมท่ีใชระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ GMP อยูในชวง 0-4 ป   
กลุมท่ี 2 กลุมท่ีใชระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ GMP อยูในชวง 5-9 ป  
กลุมท่ี 3 กลุมท่ีใชระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ GMP มากกวา 10 ป  
กลุมท่ี 4 กลุมโรงงานผลิตยาท่ีไมสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับปท่ีไดรับ GMP Certificate 

คร้ังแรกได  
สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาศักยภาพของโรงงานผลิตยาในการปฏิบัติตาม 

PIC/S-GMP ไดดังนี้ 
5.2.1 การบริหารคุณภาพ 
การบริหารคุณภาพเปนแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ (Quality Assurance 

: QA) รวมถึงหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practices for Medical 
Product : GMP) และการควบคุมคุณภาพ (Quality Control : QC) โดยท่ีการบริหารคุณภาพนั้น
จะตองมีการบริหารจัดการและการควบคุมดานตางๆ ท่ีดี รวมท้ังตองมีเอกสารและการตรวจติดตาม
อยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในเร่ืองการเขียนนโยบายคุณภาพ/ คูมือดานคุณภาพ (Quality Policy / 
Quality Manual) การควบคุมความไมเปนไปตามขอกําหนด (Non Conformance / Deviation) การ
ควบคุมการเปล่ียนแปลง (Change Control) การฝกอบรมดาน GMP การตรวจสอบความถูกตอง 
(Validation) ท้ังเคร่ืองจักร กระบวนการผลิต กระบวนการลาง วิธีวิเคราะหและอ่ืนๆ ท่ีตอง
ตรวจสอบกอนการติดต้ังและการดําเนินการ (PIC/S ชวยหรือแชแข็งอุตสาหกรรมยา 2549 : 16)  

การบริหารคุณภาพไดมีการสอดแทรกไวในหมวดตางๆ ของหลักเกณฑ GMP ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการผลิตยาแผน
ปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2546 แต PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ไดใหความสําคัญจึงจัด
ใหเปนหมวดการบริหารคุณภาพข้ึนมาโดยเฉพาะและเพิ่มขอกําหนดเร่ืองการทบทวนคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ขอท่ี 1.5 ซ่ึงกําหนดใหโรงงานตองจัดใหมีการทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑยา เพื่อให
แนใจวาผลิตภัณฑยามีคุณภาพสม่ําเสมอ  
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ผลการศึกษาขอกําหนดนี้ พบวาโรงงานท่ียังไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑนี้ไดทันทีมีถึงรอย
ละ 35.5 และหากตองปฏิบัติใหไดตามเกณฑตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 10.4 เดือน สําหรับการเตรียมตัว
เพื่อดําเนินการใหไดตามเกณฑ ท้ังนี้เนื่องจากขอกําหนดเรื่องการทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑยา
เปนขอกําหนดใหมท่ีผูประกอบการตองนํามาปฏิบัติ จึงตองสรางระบบข้ึนมาใหม ท้ังในเร่ืองของ
วิธีดําเนินการและระบบเอกสาร โดยเฉพาะการบันทึกกิจกรรมไวทุกคร้ัง เพื่อเปนหลักฐานในการ
ตรวจสอบ สืบคน และสามารถยอนกลับไปดูเพื่อหาสาเหตุของปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนได (PIC/S ชวย
หรือแชแข็งอุตสาหกรรมยา 2549 : 16) ดังนั้นจึงเปนอุปสรรคท่ีสําคัญของโรงงานในการปฏิบัติตาม
ไดทันที แตถาใหระยะเวลาในการเตรียมตัวโรงงานเหลานี้ก็จะสามารถปฏิบัติตามเกณฑดังกลาวได 

5.2.2 บุคลากร 
บุคลากรเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีอาจทําใหคุณภาพของยาท่ีผลิตออกมามีคุณภาพไม

สอดคลองกับขอกําหนด ดังนั้นการจัดใหมีและดํารงไวซ่ึงระบบการประกันคุณภาพ การผลิตและ
การควบคุมคุณภาพยาและวัตถุดิบอยางถูกตองจะเกิดข้ึนและรักษาใหคงอยูไดข้ึนกับบุคลากรท่ี
เกี่ยวของเปนอยางมาก (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 24)  

จากขอกําหนดเร่ืองบุคลากรตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ Thai-GMP ท่ีไดระบุ
รายละเอียดไวไมแตกตางกัน กลาวคือผูรับอนุญาตจะตองจัดใหมีบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
อยางเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ โดยท่ีบุคลากรทุกคนจะตองเขาใจในบทบาทและความ
รับผิดชอบตามที่กําหนดไว เฉพาะอยางยิ่งผูรับอนุญาตจะตองมีการกําหนดบุคลากรหลัก (Key 
personnel) พรอมหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรหลัก และตองจัดใหมีการฝกอบรม (Training) 
บุคลากร โดยท่ีบุคลากรทุกคนจะตองตระหนักในหลักเกณฑ GMP และไดรับการฝกอบรมกอน
ปฏิบัติงานและมีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง รวมถึงการใหสุขอนามัยสวนบุคคล (Personal hygiene) 
โดยการใหคําแนะนําในสุขอนามัยท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีทําและการตรวจสุขภาพเปนประจํา  

5.2.2.1 การจัดทําผังองคกร 
 ขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ขอท่ี 2.2 ระบุใหผูผลิตตองจัดทําผังองคกร 
พรอมกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในแตละตําแหนงไวเปนลายลักษณอักษร จากผล
การศึกษาพบวาโรงงานท่ีสามารถปฏิบัติตามเกณฑนี้ไดทันทีมีถึงรอยละ 86.1 และมีโรงงานเพียง
รอยละ 13.9 ท่ียังไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑนี้ไดทันที ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 7.4 เดือน ในการ
ดําเนินการใหไดตามเกณฑ และเม่ือศึกษาแยกตามกลุมโรงงานพบวาโรงงานในกลุมท่ี 3 สามารถ
ดําเนินการตามเกณฑนี้ไดทันทีรอยละ 92.9 รองลงมาคือกลุมท่ี 4 (รอยละ86.4), กลุมท่ี 1 (รอยละ 
84.2) และกลุมท่ี 2 (รอยละ 80.0) ตามลําดับ ท้ังนี้เนื่องจากการจัดทําผังองคกรเปนกฎเกณฑท่ีไม
ยากตอการดําเนินการ ใชงบประมาณดําเนินการนอย ประกอบกับมีขอดีคือ ทําใหเห็นภาพรวมของ
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งานตางๆ ในโรงงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในงานน้ันๆ ซ่ึงทําใหไมเกิดมีชองวาง
หรือการทับซอน (overlaps) ในความรับผิดชอบของบุคลากร จึงทําใหงายตอการบริหารจัดการ ดัง
จะเห็นไดจากที่ผูผลิตสวนใหญสามารถดําเนินการตามเกณฑไดทันที และไมพบวามีโรงงานใดท่ี
ไมสามารถดําเนินการตามเกณฑนี้ได 

5.2.2.2 การฝกอบรมพนักงาน 
 ในเร่ืองของบุคลากรนั้นการฝกอบรมพนักงานนับวาเปนเร่ืองท่ีสําคัญมากท่ีจะทําให
ผูผลิตมีความพรอมและมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับ GMP ผูผลิตจึงตองจัดการฝกอบรมพนักงาน
โดยการกําหนดโปรแกรมสําหรับการฝกอบรมพนักงานท้ังหมดที่เกี่ยวของกับการดําเนินการผลิต
และการควบคุมคุณภาพ รวมท้ังพนักงานฝายเทคนิค ฝายซอมบํารุงและพนักงานทําความสะอาด 
และจัดใหมีการฝกอบรมตามโปรแกรมที่กําหนดไว โดยทําการฝกอบรมพื้นฐานท้ังภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ซ่ึงพนักงานทุกคนจะตองเขาใจในหลักการของ GMP โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับงานท่ี
รับผิดชอบ นอกจากฝกอบรมในพื้นฐานท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติแลว พนักงานท่ีรับเขามาใหมควร
ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีจําเปนกับการปฏิบัติหนาท่ี พรอมกับการจัดใหมีการ
ประเมินประสิทธิภาพเปนระยะๆ (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 26) 
 ผลการศึกษาเกณฑ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ขอ 2.9 ท่ีระบุใหมีการจัดการอบรม
เร่ือง GMP และหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติใหกับพนักงานทุกคนและการจัด
ฝกอบรมอยางตอเนื่อง พบวาผูผลิตสวนใหญ (รอยละ 77.2) ท่ีสามารถดําเนินการตามเกณฑนี้ได
ทันที และไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถดําเนินการตามเกณฑนี้ได อาจเนื่องจากผูประกอบการ
เห็นวาการฝกอบรมเปนส่ิงสําคัญในการพัฒนางานและจะตองมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องเพราะ
วิทยาการและเทคนิคในการทํางานไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงตองมีการพัฒนา
บุคลากรใหทันตอการเปล่ียนแปลงตางๆ ซ่ึงตรงกับการศึกษาของสุดา ดิลกพัฒนมงคล และคณะ 
(2532 : 57) ท่ีพบวาผูบริหารและเภสัชกรไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สถานท่ีผลิตยาและมีความเห็นวาบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาจะมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน
และมีคุณธรรมสูงข้ึน รวมทั้งจะชวยใหการปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้น
การใหระยะเวลากับโรงงานท่ียังไมพรอมในการดําเนินการจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหโรงงานไดมี
โอกาสในการเตรียมตัวเพื่อใหดําเนินการตามเกณฑได  
 โรงงานสวนหนึ่งยังตองอาศัยระยะเวลาในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ โดยรอยละ 
22.8 มีความไมสะดวกท่ีจะปฏิบัติตามเกณฑนี้ คาดวาตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 7.8 เดือน ในการ
ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑ และเม่ือศึกษาแยกตามกลุมโรงงานพบวาโรงงานในกลุมท่ี 1 (รอย
ละ 23.7), กลุมท่ี 2 (รอยละ 40.0), กลุมท่ี 3 (รอยละ 14.3) และ กลุมท่ี 4 (รอยละ 22.7) ไมสามารถ
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ดําเนินการตามไดทันที ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 7.5, 9.0, 6.0 และ 9.0 เดือนตามลําดับ ในการ
ดําเนินการใหไดตามเกณฑ 
 สาเหตุสําคัญท่ีทําใหโรงงานไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑไดทันที เนื่องมาจากผูผลิตยา
สวนใหญไมมีผูดําเนินการจัดอบรม ไมมีวิทยากร ไมมีงบประมาณและผูบริหารสวนหนึ่งไมเห็น
ความสําคัญ (สุดา ดิลกพัฒนมงคล และคณะ 2532 : 58) นอกจากนี้ โรงงานสวนใหญจะใหเภสัชกร
เปนผูเขารับการอบรมในเร่ือง GMP และเปนผูนําความรูท่ีไดมาถายทอดใหแกพนักงานระดับ
ปฏิบัติงานจริงโดยผานการฝกอบรม แตเภสัชกรในโรงงานมีจํานวนนอยและไมมีเวลาท่ีจะสอน
พนักงานซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานจริง และในบางกรณีเภสัชกรไมมีความสามารถในการถายทอดความรู
แกพนักงาน จึงไดมีขอเสนอในการแกไขโดยใหมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรอบรมหรือฝกปฏิบัติการ
แกพนักงานผูมีหนาท่ีปฏิบัติงานโดยตรงหรือการจัดการอบรมใหแกเภสัชกรในดานเทคนิคการ
สอน เพื่อใหเภสัชกรสามารถเปนผูฝกหรือใหความรูแกพนักงานผูปฏิบัติงานได (อําพล ไมตรีเวช 
และคณะ 2548 : 8-9) 

5.2.2.3 สุขอนามัยสวนบุคคล 
 นอกจากการฝกอบรมแลวปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีเกี่ยวกับบุคลากรก็คือเร่ือง
สุขอนามัยสวนบุคคล (personal hygiene) ผูผลิตตองจัดการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล (จอมจิน 
จันทรสกุล 2547 : 27) ดังนี้ 

1. กอนรับพนักงานเขามาทํางานจะตองผานการตรวจรางกายเสียกอนและควรจัดให
มีการตรวจรางกายพนักงานทุกๆ คน เปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

2. พนักงานทุกคนควรไดรับการฝกอบรมในทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับสุขอนามัยสวน
บุคคล รวมท้ังการใหคําแนะนาํในการปฏิบัติตนกอนเขาไปทํางานในสถานท่ีผลิตยา 

3. ไมควรอนุญาตใหพนักงานท่ีปวยหรือมีแผลเปดซ่ึงอาจมีผลตอคุณภาพของยา
ทํางานเกี่ยวกับวัตถุดิบ วัสดุสําหรับการบรรจุ ยาระหวางผลิต หรือยาสําเร็จรูป จนกวาจะพิสูจนได
วาไมมีความเส่ียงตอคุณภาพ  
 ผลการศึกษาขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ขอท่ี 2.14 ท่ีระบุใหมีการ
ตรวจสุขภาพพนักงานทุกคนกอนรับเขาทํางานและการจัดใหมีการตรวจอยางนอยปละคร้ัง พบวา
โรงงานท่ีสามารถปฏิบัติตามเกณฑนี้ไดทันทีมีถึงรอยละ 97.5 และมีโรงงานเพียงรอยละ 2.5 ท่ียังไม
สามารถปฏิบัติตามเกณฑนี้ไดทันที ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 1.0 เดือน ในการดําเนินการใหไดตาม
เกณฑ และเม่ือศึกษาแยกตามกลุมโรงงานพบวาโรงงานในกลุมท่ี 2, 3 และ 4 ไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดนี้ โดยสามารถดําเนินการไดทันที ในขณะท่ีโรงงานในกลุมท่ี 1 รอยละ 
5.3 ไมสามารถดําเนินการตามเกณฑนี้ไดทันที ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 1 เดือน สําหรับการ
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ดําเนินการใหไดตามเกณฑ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการจัดใหมีการตรวจสุขภาพใหกับพนักงานทุกคน
นั้น ผูผลิตจะตองเพ่ิมงบประมาณเพ่ือใชในการดําเนินการและเปนการเพ่ิมข้ันตอนเนื่องจากตองขอ
อนุมัติจากผูบริหาร จึงตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ 

5.2.3 อาคารสถานท่ีและเคร่ืองมือ 
หลักการท่ัวๆ ไปของอาคารสถานท่ีและเคร่ืองมือ คือจะตองมีการออกแบบ กอสราง 

ดัดแปลงและการบํารุงรักษาใหเหมาะสมกับการใชงานแตละชนิด ซ่ึงการวางผังและออกแบบ
สถานท่ีจะตองเหมาะสมเพ่ือลดความเส่ียงตอความผิดพลาดและสามารถทําความสะอาดและ
บํารุงรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเล่ียงการปนเปอน การหมักหมมของฝุนและส่ิงสกปรก
ซ่ึงอาจมีผลตอคุณภาพของยาท่ีผลิต (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 16) ซ่ึงตามขอกําหนดของ PIC/S-
GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ Thai-GMP ไดมีการกําหนดในเรื่องของอาคารสถานท่ีและเคร่ืองมือไว
ไมแตกตางกัน 

อาคารสถานท่ีท่ีใชในการผลิตยานั้นนับเปนปจจัยการผลิตอยางหน่ึงท่ีผูผลิตมีปญหา ในการ
ท่ีจะจัดทําใหสอดคลองกับท่ีกําหนดไวใน GMP ทั้งในแงของทําเลที่ต้ัง การออกแบบ การกอสราง 
การบํารุงรักษา รวมท้ังการติดต้ังระบบตางๆ ท้ังนี้เนื่องจากโรงงานผลิตยาสวนใหญเปนโรงงานท่ี
สรางมาเปนเวลาหลายปแลว (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 16) ผลท่ีไดจากการศึกษาในคร้ังนี้พบวา
โรงงานสวนใหญเปดดําเนินการมาเปนเวลานานกวา 30 ป แตอยางไรก็ตามพบวาโรงงานสวนใหญ
ไมมีปญหาในการดําเนินการตามขอกําหนดตางๆ ในหัวขออาคารสถานท่ีและเคร่ืองมือโดยสามารถ
ดําเนินการตามไดทันที ผลการศึกษาในขอกําหนดท่ีสําคัญในเร่ืองอาคารสถานท่ีและเครื่องมือของ 
PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ผลเปนดังนี้   

5.2.3.1 การจัดใหมีการระบายอากาศอยางเหมาะสม 
 ผลการศึกษาขอกําหนดท่ี 3.3 ท่ีระบุใหการจัดใหมีการระบายอากาศอยางเหมาะสม 
จากขอกําหนดนี้ทําใหผูผลิตยาตองมีการปรับปรุงระบบระบายอากาศของสถานท่ีผลิต โดยพบวา
โรงงานจากทุกกลุมรอยละ 48.7 ตองการเวลาเฉล่ีย 12.7 เดือน ในการปรับปรุงโรงงานเพื่อให
สามารถดําเนินการใหไดตามขอกําหนดนี้ แตก็พบวามีโรงงาน 1 แหง (รอยละ 2.6) ไมสามารถ
ปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได และจากการศึกษาอุปสรรคในการดําเนินการตาม PIC/S-GMP ท่ีไดจาก
แบบสอบถาม พบวาโรงงานมีอุปสรรคในเร่ืองของระบบอากาศ ดังนี้ 

1. ขาดเงินลงทุน เนื่องจากในการจัดทําระบบอากาศตองใชเงินลงทุนสูง 
2. โครงสรางของโรงงานคอนขางเกาและเนื้อท่ีคอนขางจํากัด ทําใหมีปญหาในการ

ปรับปรุงสถานท่ีเพื่อติดต้ังระบบอากาศ อาจตองมีการร้ือและสรางใหม 
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3. โรงงานท่ีอยูในกรุงเทพมหานครจะถูกจํากัดเร่ืองการกอสรางและดัดแปลงอาคาร
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

4. การจัดทําระบบอากาศ อาจทําใหโรงงานตองมีการหยุดการผลิตเปนเวลานาน ทํา
ใหผูผลิตขาดรายไดเพื่อนํามาใชในการลงทุนตอ 

5. ขาดผูชํานาญการในการใหคําแนะนําและดําเนินการจัดทําระบบอากาศ 
จากผลการศึกษาผูผลิตมีความตองการใหภาครัฐสนับสนุนในการจัดหาและจัดทํา

รายช่ือบริษัทท่ีรับทําระบบอากาศใหไดตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และเปนท่ียอมรับของ อย.
อีกท้ังควรกําหนดราคากลางในการจัดทํา เพื่อเปนทางเลือกใหกับผูผลิตยา 

5.2.3.2 การจัดอาคารสถานท่ี 
 ผลการศึกษาขอกําหนดท่ี 3.4 ท่ีระบุใหมีการจัดอาคารสถานท่ีใหเปนระบบปดและ
การจัดใหมีอุปกรณปองกันสัตวและแมลง พบวาโรงงานรอยละ 88.6 สามารถดําเนินการตามเกณฑ
นี้ไดทันที และมีโรงงานเพียงรอยละ 11.4 ท่ีไมสามารถดําเนินการตามไดทันทีตองใชระยะเวลา
เฉล่ีย 14.4 เดือนในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ และเม่ือศึกษาแยกตามกลุมโรงงานพบวา
โรงงานในกลุมท่ี 1 สามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ไดทันทีมากถึงรอยละ 94.7 รองลงมาคือ
กลุมท่ี 3 รอยละ 85.7 กลุมท่ี 4 รอยละ 81.8 และกลุมท่ี 2 รอยละ 80.0 ตามลําดับ โดยพบวาโรงงาน
ในกลุมท่ี 2 รอยละ 20.0 ท่ียังไมสามารถดําเนินการตามเกณฑนี้ไดทันที ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 12.0 
เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดนี้ได 

5.2.3.3 การจัดใหมีบริเวณแยกเปนสัดสวน 
 ตามขอกําหนดท่ี 3.18 ระบุวา “การจัดใหมีบริเวณแยกเปนสัดสวนสําหรับเก็บวัตถุดิบ, 
วัสดุการบรรจุ, ผลิตภัณฑท่ีไมผาน, ผลิตภัณฑเรียกเก็บคืน หรือผลิตภัณฑท่ีสงกลับคืน” ซ่ึงในการ
จัดเก็บยา วัตถุดิบ และวัสดุอ่ืนใหถูกตองนับเปนส่ิงจําเปนอยางมากตอการรักษาคุณภาพรวมท้ังการ
ปองกันความสับสนและการปนเปอน ผูผลิตจึงตองจัดใหมีสถานท่ีสําหรับเก็บส่ิงตางๆ เหลานี้อยาง
เหมาะสม โดยแบงแยกเก็บอยางเปนสัดสวนและมีการควบคุมสภาพแวดลอมตามความจําเปน 
สถานท่ีเก็บท่ีจะตองจัดใหมีไดแก สถานที่สําหรับเก็บวัตถุดิบ วัสดุสําหรับการบรรจุ ยาระหวางผลิต 
ยารอบรรจุ ยาสําเร็จรูป สถานท่ีสําหรับเก็บยา วัตถุดิบ และวัสดุสําหรับการบรรจุท่ีอยูระหวางการ
กักกัน (Quarantined) สถานท่ีสําหรับเก็บยาหรือวัสดุท่ีไมผานคุณภาพ (Rejected) ยาคืน (Returned 
products) และยาท่ีเรียกเก็บคืนจากทองตลาด (Recalled products) โดยจะตองจัดใหมีเนื้อท่ีอยาง
เพียงพอท่ีจะเก็บส่ิงตางๆ เหลานี้ (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 18) ผลท่ีไดจากการศึกษาพบวา
โรงงานท้ังหมดในกลุมท่ี 3 ไมพบปญหาในการดําเนินการตามขอกําหนดนี้ แตโรงงานในกลุมท่ี 4 
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(รอยละ 22.7) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 18.0 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ อยางไรก็ตามไม
พบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได 

5.2.3.4 การจัดใหมีบริเวณท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บวัสดุการบรรจุ 
 ผลการศึกษาตามขอกําหนดท่ี 3.25 “การจัดใหมีบริเวณท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บวัสดุการ
บรรจุและฉลากท่ีพิมพขอความแลว เชนการหามผูท่ีไมเกี่ยวของเขาถึงได” พบวาโรงงานสวนใหญ
ในทุกกลุมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ไดทันที โดยเฉพาะโรงงานกลุมท่ี 4 ท่ีไมมีปญหาใน
การดําเนินการใหไดตามเกณฑ และไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้
ได ท้ังนี้ขอกําหนดดังกลาวเปนขอกําหนดท่ีสามารถปฏิบัติตามไดงาย เนื่องจากโดยปกติแลวผูผลิต
จะเก็บฉลากไวในตูท่ีล็อกกุญแจและกําหนดผูรับผิดชอบสถานท่ีเก็บดังกลาว เพื่อปองกันบุคคลท่ี
ไมเกี่ยวของเขาไปยุงเกี่ยวได 

5.2.3.5 การจัดหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ 
 ผลการศึกษาตามขอกําหนดท่ี 3.26 “การจัดหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพแยกจาก
บริเวณผลิตโดยเฉพาะการจัดหองปฏิบัติการทางชีววิทยาและจุลชีววิทยาแยกจากกัน” พบวามี
โรงงาน 2 แหง (รอยละ 5.3) ในกลุมท่ี 1 และโรงงาน 1 แหง (รอยละ 4.5) ในกลุมท่ี 4ไมสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดนี้ไดและขอกําหนดท่ี 3.31 “การจัดไมใหหองสุขาอยูติดตอโดยตรงกับ
บริเวณผลิตและคลังสินคา” พบวามีโรงงาน 1 แหง (รอยละ 2.7) ในกลุมท่ี 1 และโรงงาน 2 แหง 
(รอยละ 9.5) ในกลุมท่ี 4 ไมสามารถดําเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามขอกําหนดดังกลาวได ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากอุปสรรคในเร่ืองอาคารสถานท่ี ไดแก  

1. การปรับปรุงโครงสรางของโรงงานทําไดยาก เนื่องจากโรงงานมีสภาพเกา 
2. ขาดเงินลงทุนเพื่อใชในการปรับปรุงโรงงาน 
3. โรงงานท่ีอยูในกรุงเทพมหานครจะถูกจํากัดเร่ืองการกอสรางและดัดแปลงอาคาร

ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
4. ขาดการวางผังการดําเนินการผลิตท่ีดี 

 ซ่ึงอุปสรรคดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาเพื่อจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมยาของ
กระทรวงอุตสาหกรรม, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2548) ท่ีไดระบุถึงลักษณะของโรงงานไว
ดังนี้ โรงงานสวนใหญสรางมาเปนเวลานาน บางโรงงานขาดการวางผังโรงงานท่ีดี อีกท้ังเนื้อท่ีใชสอย
ภายในโรงงานคอนขางจํากัด ดังนั้นการขยับขยายตอเติมหรือดัดแปลงโรงงานจึงไมสามารถทําได 

5.2.3.6 การจัดใหมีการสอบเทียบและการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 ขอกําหนดท่ี 3.41 “การจัดใหมีการสอบเทียบและการตรวจสอบเคร่ืองมือวัด เคร่ืองช่ัง 
เคร่ืองบันทึก และเคร่ืองควบคุมในชวงเวลาท่ีกําหนดโดยวิธีท่ีเหมาะสม พรอมกับจัดใหมีบันทึก
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การทดสอบเก็บไว” โดยวัตถุประสงคของการสอบเทียบเพื่อตรวจสอบดูความถูกตองของเคร่ืองช่ัง 
ตวง วัด และเคร่ืองมืออ่ืนๆ โดยความผิดพลาดของเคร่ืองตางๆ ท่ีใชกอใหเกิดปญหาตอคุณภาพของ
ยาท่ีผลิตออกมาไดมาก  
 ความถูกตองของเคร่ืองมืออาจข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ เชน การเลือกซ้ือเลือกใช 
การติดต้ัง การใชงาน การบํารุงรักษา ตลอดจนการตรวจสอบ ดวยเหตุนี้เพื่อใหเกิดความม่ันใจวา
เคร่ืองหรืออุปกรณท่ีใชอยูมีความถูกตองแมนยําดี จึงจําเปนจะตองทําการสอบเทียบอยูเปนประจํา
หรือเปนระยะๆ ตามเวลาท่ีกําหนด (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 49) ดังนั้นโรงงานจึงควรมี
โปรแกรมในการดูแลและซอมบํารุงเคร่ืองจักร เพื่อใหเคร่ืองจักรอยูในสภาพดีเหมาะสมตลอดเวลา
ท่ีใชงาน ซ่ึงการรักษาเคร่ืองจักรใหอยูในสภาพดี นอกจากจะมีผลตอคุณภาพผลิตภัณฑแลวยังเปน
การลดตนทุนในการผลิตอีกดวย เนื่องจากจะลดการสูญเสียในแตละข้ันตอนการผลิต และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตอีกดวย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2548) 
 ผลการศึกษาตามขอกําหนดนี้ (ขอกําหนดท่ี 3.41) พบวาโรงงานในกลุมท่ี 1 และ 3 ไม
มีปญหาในการดําเนินการตามขอกําหนดนี้และพบวามีโรงงาน 1 แหง (รอยละ 20.0) ในกลุมท่ี 2 
ตองการเวลา 3 เดือน และโรงงาน 1 แหง (รอยละ 4.5) ในกลุมท่ี 4 ตองการเวลา 12.0 เดือน ในการ
ปรับปรุงเพื่อใหสามารถดําเนินการใหไดตามขอกําหนด 
 จากการศึกษาขอมูลของโรงงานท้ังหมดท่ีตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับอุปสรรคในการ
พัฒนาโรงงานใหไดตาม PIC/S-GMP พบวาโรงงาน (รอยละ 10.1) มีอุปสรรคในเร่ืองอุปกรณ, เคร่ืองมือ 
และเคร่ืองจักรเกาและขาดเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จากการศึกษากอนหนานี้โดย จอมจิน จันทรสกุล 
(2547 : 22) ไดระบุถึงขอบกพรองท่ีพบมากเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ ดังเชน อุปกรณใชงานมา
นานและการซอมบํารุงไมดีพอ การทําการสอบเทียบอุปกรณช่ัง ตวง วัด ไมครบถวนและไมตรงตาม
เวลาท่ีกําหนด ไมมีมาตรฐานสําหรับวิธีการปฏิบัติในการสอบเทียบอุปกรณชั่ง ตวง วัด และการ
บํารุงรักษาอุปกรณ เปนตน 
 จากขอมูลท่ีไดจากการศึกษาจะเห็นไดวาในการสอบเทียบเคร่ืองมือตางๆ ไมเปน
ปญหาสําหรับโรงงานโดยสวนใหญ เนื่องจากในปจจุบันมีการใชบุคคลภายนอกเปนผูทําการสอบ
เทียบ (Outside calibration agencies หรือ Subcontractor) ดังจะเห็นไดวาจํานวนหองปฏิบัติการสอบ
เทียบท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 17025 ท่ัวประเทศมีท้ังหมด 
70 แหง (กระทรวงอุตสาหกรรม, สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2551) และหนวยงาน
สอบเทียบเคร่ืองมือหองวิเคราะหจํานวน 9 แหง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2551) ซ่ึงผูผลิตยา
สามารถเลือกใชบริษัทหรือองคกรรับจัดบริการทางดานการสอบเทียบท่ีมีคุณสมบัติในการ
ตรวจสอบท่ีเขามาตรฐานและมีระบบการตรวจสอบท่ีตรงตามแนวทางในการปฏิบัติ แตความ
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รับผิดชอบในการใหมีการตรวจสอบตามโปรแกรมนั้นยังคงอยูท่ีผูผลิต อยางไรก็ตามการสอบเทียบ
เคร่ืองมือตางๆ ผูผลิตสามารถดําเนินการไดเอง แตมาตรฐานอางอิงท่ีใชสําหรับสอบเทียบอุปกรณ
ช่ัง ตวง วัด ควรจะเปนมาตรฐานท่ีผานการรับรอง (Certify) โดยหนวยงานของรัฐหรือองคกรท่ีเปน
ท่ีรับรองในการใหบริการทางดานการสอบเทียบ (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 50) 

5.2.4 ระบบเอกสาร 
หลักการโดยทั่วๆ ไปเก่ียวกับการจัดการดานเอกสาร เอกสารท่ีจําเปน ขอกําหนดตางๆ 

(Specifications) สูตรการผลิตและคําแนะนําสําหรับกระบวนการผลิต (Manufacturing Formula and 
Processing Instructions) คําแนะนําเกี่ยวกับการบรรจุ (Packaging Instructions) บันทึกการผลิต 
(Batch Processing Records) บันทึกการบรรจุ (Batch Packaging Records) วิธีการและการบันทึก
เกี่ยวกับการจัดรับ (Receipt) การสุมตัวอยาง (Sampling) การทดสอบ (Testing) และอ่ืนๆ ในสวน
ของขอกําหนดเร่ืองเอกสารนั้น PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ไมแตกตางจาก Thai-GMP กลาวคือ
เอกสารตองมีการทบทวน อนุมัติ และมีระบบการกระจายเอกสาร และเรียกคืนเอกสารเพ่ือปองกัน
การใชเอกสารเกา พรอมท้ังตองจัดใหมีเอกสารท่ีถูกตองและทันสมัยอยูในบริเวณท่ีใชงาน 

วัตถุประสงคหลักของเอกสารและการดําเนินการดานเอกสาร (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 35) มี
ดังนี้ 

1. เพื่อกําหนดขอกําหนดสําหรับวัตถุดิบ วัสดุสําหรับการบรรจุ วิธีการผลิตและการควบคุม
คุณภาพไวอยางเปนลายลักษณอักษร 

2. เพื่อใหแนใจวาพนักงานทุกคนท่ีเกี่ยวของกับการผลิตรูวาจะตองทําอะไรและจะทําเม่ือไร 
3. เพื่อใหแนใจวาผูท่ีรับผิดชอบมีขอมูลท้ังหมดท่ีจําเปนตอการตัดสินใจวาควรจะอนุมัติ

หรือไมอนุมัติยาท่ีผลิตแตละรุนออกจําหนาย 
4. เพื่อใหมีหลักฐานสําหรับกรณีท่ีตองทําการตรวจสอบประวัติของยารุนท่ีมีขอบกพรอง 
ในการผลิตยาจําเปนตองมีเอกสารหลายชนิด ดังนั้นการดําเนินการดานเอกสารท่ีดีจึงถือเปน

สวนสําคัญของระบบประกันคุณภาพและจะตองมีความสัมพันธกับหลักการของ GMP การ
ปฏิบัติการท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการผลิต การทดสอบ การจัดเก็บและการจัดสงยาจะตองมีเอกสาร
สนับสนุนเพื่อ 

1. ปองกันหรือลดความเส่ียงของความผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากการส่ือสารโดยวาจาหรือท่ีไม
เปนทางการ 

2. ใหมีคําแนะนําท่ีจัดทําข้ึนเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 
3. ใหเปนหลักฐานท่ีตรวจสอบได 
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5.2.4.1 การทบทวนเอกสาร 
 ตามขอกําหนดท่ี 4.5 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ไดระบุใหมีการทบทวน
เอกสารอยางนอยทุก 3 ป และการจัดใหมีระบบปองกันไมใหนําเอกสารที่ยกเลิกแลวมาใช จาก
ขอมูลท่ีไดพบวาโรงงานในกลุมท่ี 3 รอยละ 85.7 สามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ไดทันที 
ในขณะท่ีโรงงานในกลุมท่ี 2 รอยละ 40.0 ไมสามารถดําเนินการไดทันที แตตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 
9.0 เดือน เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนด เนื่องจากแตเดิมโรงงานไมไดจัดทําเอกสารอยาง
เปนระบบ จึงทําใหมีเอกสารท่ีตองจัดทําเปนจํานวนมาก อีกท้ังบุคลากรในการจัดทํามีนอย ดังนั้น
การดําเนินการใหไดตามขอกําหนดนี้ จึงตองอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ    

5.2.4.2 การจัดทําขอกําหนดของวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ 
 จากการที่อุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศสวนใหญเปนการผลิตยาสําเร็จรูป ทําใหตอง
อาศัยการนําเขาวัตถุดิบตัวยาประเภทตางๆ จากตางประเทศเปนสวนใหญ โดยมีปริมาณการนําเขา
วัตถุดิบจากตางประเทศสูงถึงรอยละ 90 (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 2550) ท้ังนี้บางโรงงานมีการ
เปล่ียนแหลงวัตถุดิบบอย  ซ่ึงการเปล่ียนแหลงของวัตถุดิบจะมีผลตอสูตรตํารับ ตอการผลิต และตอ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ (อําพล ไมตรีเวช 2548 : 9) ดังนั้นการจัดทําขอกําหนดของวัตถุดิบและ
วัสดุการบรรจุตามขอกําหนดที่ 4.10 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ท่ีระบุใหมี “การจัดทํา
ขอกําหนด (Specifications) ของวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุทุกชนิด” โดย Specifications เปนการ
อธิบายรายละเอียดท่ีกําหนดข้ึนมาสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุการบรรจุท่ีจะนํามาใชในการผลิตและใช
เปนเกณฑสําหรับการประเมินคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา 
2550) จึงเปนเร่ืองจําเปนท่ีผูผลิตจะตองดําเนินการ ซ่ึงผูผลิตเองก็เห็นความสําคัญในจุดนี้ ดังจะเห็น
ไดจากผลการศึกษาพบวาโรงงานสวนใหญรอยละ 87.3 สามารถจัดใหมีขอกําหนดดังกลาวไดทันที 

5.2.4.3 การตรวจสอบและบันทึกความถูกตอง 
 ขอกําหนดท่ี 4.16 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ระบุใหมีการตรวจสอบและบันทึก
ความถูกตองของวัสดุการบรรจุและฉลากท่ีพิมพขอความแลว เชน รุนการผลิต วันส้ินอายุ เปนตน ผล
จากการศึกษาพบวาโรงงานสวนใหญ (รอยละ 94.9) ไดมีการปฏิบัติตามเกณฑนี้อยูแลว และมีโรงงาน
เพียง 4 แหง (รอยละ 5.1) จาก 79 แหง ท่ีตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 6.5 เดือนในการดําเนินการ 

5.2.4.4 การจัดใหมีบันทึกการตรวจสอบเคร่ืองมือและสถานท่ีปฏิบัติงาน 
 ขอกําหนดท่ี 4.18 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ระบุใหผูผลิตตองจัดใหมีบันทึก
การตรวจสอบเคร่ืองมือและสถานท่ีปฏิบัติงานกอนเร่ิมทําการผลิตและการบรรจุวาไมมีผลิตภัณฑ, 
เอกสาร, วัตถุดิบ และวัสดุการบรรจุท่ีไมเกี่ยวของตกคางอยู (line-clearance) พบวาโรงงานสวนใหญ 
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(รอยละ 97.5) ไดมีการปฏิบัติตามเกณฑนี้อยูแลว และมีโรงงานเพียง 2 แหง (รอยละ 2.5) จาก 79 
แหง ท่ีตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 6.0 เดือนในการดําเนินการ 

5.2.5 การผลิต 
การผลิตมีหลักการโดยท่ัวๆ ไปเกี่ยวกับการดําเนินการผลิต ซ่ึงจะตองทําตามวิธีการปฏิบัติท่ี

กําหนดไวอยางชัดเจน พรอมท้ังควบคุมความเบ่ียงเบนท่ีเกิดกับกระบวนการตางๆ ในการผลิต โดย
ตองหาสาเหตุและขจัดสาเหตุดังกลาว รวมถึงการปองกันการปนเปอนขามผลิตภัณฑในการผลิต 
(Prevention of Cross-contamination in Production) และตองทําการตรวจสอบความถูกตอง (validation) 
ของกระบวนการตางๆ ท่ีถือวาเปนจุดวิกฤตในการผลิต เพื่อใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพตามท่ีกําหนด
และเปนไปตามท่ีไดข้ึนทะเบียนตํารับยา ซ่ึงขอกําหนดในหมวดการผลิตตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.
2549 และ Thai-GMP มีการระบุไวไมแตกตางกันและในการผลิตยา วัตถุดิบถือเปนปจจัยสําคัญซ่ึง
ตองมีความถูกตองตรงตามขอกําหนดของวัตถุดิบตามท่ีผูผลิตไดจัดทําข้ึน ดังท่ีกําหนดใน PIC/S-
GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ขอท่ี 4.10 แลวนั้น และเม่ือมีการรับวัตถุดิบเขามาผูผลิตตองจัดใหมีการ
ดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ขอกําหนดท่ี 5.29 ท่ีระบุให
เม่ือมี “การรับวัตถุดิบเขามาแลวจะตองจัดใหมีฉลากสําหรับวัตถุดิบนั้นๆ โดยมีขอมูลอยางนอยดังนี้ 
ช่ือวัตถุดิบ หมายเลขรุนท่ีใหเม่ือทําการรับ สถานะของวัตถุดิบ วันส้ินอายุ และวันครบกําหนดวัน
ทดสอบซํ้า” พรอมกับ “การจัดการแยกรุนการผลิตที่ตางกัน สําหรับการสุมตัวอยาง การทดสอบ และ
การปลอยผาน” ตามขอกําหนดท่ี 5.28  

ผลจากการศึกษาพบวาโรงงานท้ังหมดในกลุมท่ี 2 สามารถดําเนินการตามขอกําหนดท่ี 5.29 ได
ทันที แตโรงงานในกลุมท่ี 3 รอยละ 21.4 ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการใหไดตามขอกําหนด 
อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได ในขณะท่ีโรงงาน
ท้ังหมดในทุกกลุมไมมีปญหาในการดําเนินการตามขอกําหนดท่ี 5.28 โดยสามารถดําเนินการไดทันที  

ในการผลิตยาไมวารูปแบบใดจะประกอบดวยข้ันตอนการผลิตหลายข้ันตอนและมีตัวแปร
ตางๆ ในข้ันตอนการผลิตนั้นซ่ึงจะมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีได ดังนั้นจึงตองมีความม่ันใจวา
กระบวนการผลิตนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวและไมมีผลเสียตอคุณภาพของ
ผลิตภัณฑท่ีผลิต ซ่ึงในการผลิตยาแตละรูปแบบจะตองมีการวิเคราะหกระบวนการผลิตแลวนํา
ข้ันตอนท่ีเห็นวาสําคัญมาทําการตรวจสอบความถูกตองดวยวิธีการที่ เหมาะสม (สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา 2550) ท้ังนี้การตรวจสอบความถูกตอง (validation) 
หมายถึง การทดสอบหรือการพิสูจนท่ีมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร โดยวิธีการอันเหมาะสมตอ
วัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ กระบวนการ วิธีการ กิจกรรม อุปกรณ ระบบตางๆ เพื่อใหเช่ือม่ันวามีความ
ถูกตองเหมาะสม ดังนั้นการตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการผลิตก็หมายถึง การทดสอบ
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หรือการพิสูจนท่ีมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร โดยวิธีการท่ีเหมาะสมตอกระบวนการผลิตยา
ตํารับตางๆ ท่ีผลิตโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหกระบวนการผลิตท่ีกําหนดไวนั้นสามารถผลิตยา
ออกมาไดคุณภาพสอดคลองกับขอกําหนดอยางสมํ่าเสมอทุกๆ คร้ังท่ีผลิต (จอมจิน จันทรสกุล 
2547 : 52-53) ซ่ึงใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ขอกําหนดท่ี 5.23 ระบุวา “การจัดใหมีการ
ตรวจสอบความถูกตองเมื่อมีการเปล่ียนแปลงแกไขท่ีสําคัญในกระบวนการผลิต (process 
validation) รวมถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ของเคร่ืองมือหรือวัตถุดิบซ่ึงอาจมีผลตอคุณภาพของ
ผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต พรอมท้ังจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการผลิต
และวิธีการปฏิบัติซํ้า (revalidation) เปนระยะๆ” พบวาโรงงานรอยละ 55.7 ไมสามารถ ดําเนินการ
ตามไดทันที ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 13.8 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ  

นอกจากตองมีการตรวจสอบความถูกตองแลวผูผลิตควรทําการตรวจสอบความถูกตองของ
วิธีการทําความสะอาด (cleaning validation) เพื่อทําใหเกิดความมั่นใจวาอุปกรณตางๆ ท่ีผานการทํา
ความสะอาดตามวิธีการท่ีกําหนดไวมีความสะอาดทุกๆ คร้ังท่ีทําความสะอาดตามวิธีการที่กําหนดไว
นี้ ท้ังนี้เพื่อปองกันมิใหเกิดการปนเปอนกับยาท่ีผลิตจากการใชอุปกรณนั้นๆ (จอมจิน จันทรสกุล 
2547 : 56) ซ่ึงตามขอกําหนดท่ี 5.19 (e) ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ท่ีวาดวยวิธีการทําความ
สะอาดและการกําจัดส่ิงปนเปอนท่ีมีประสิทธิภาพ (cleaning validation) พบโรงงานรอยละ 59.0 ไม
สามารถดําเนินการตามไดทันที ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 16.1 เดือนในการดําเนินการ อยางไรก็ดีพบวา
มีโรงงาน 1 แหง (รอยละ 4.8) ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได และขอมูลท่ีไดจาก
การศึกษาพบวาโรงงาน (รอยละ 3.8) เห็นวาการ validation เคร่ืองมือ เปนอุปสรรคในการพัฒนา
โรงงานใหไดตาม PIC/S-GMP ซ่ึงตรงกับการศึกษาของ จอมจิน จันทรสกุล (2547 : 22) ท่ีพบวา
ขอบกพรองของผูผลิตในการตรวจสอบความถูกตอง คือ การท่ีไมทําการตรวจสอบความถูกตองใน
การทํางานของอุปกรณ โดยเฉพาะอุปกรณท่ีติดต้ังใหมๆ และไมทําการตรวจสอบความถูกตองของ
วิธีการทําความสะอาดสําหรับอุปกรณแตละชนิด เนื่องจากการตรวจสอบความถูกตอง (validation) มี
ข้ันตอนท่ียุงยากและใชเวลามาก อีกท้ังยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการดําเนินการ ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรม, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2545) ท่ี
รายงานวาคุณลักษณะของเภสัชกรในฝายวิเคราะหท่ีผูประกอบการตองการ 1 ใน 5 อันดับแรกคือ 
เภสัชกรที่มีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบความถูกตอง (validation) ของระบบ  

5.2.6 การควบคุมคุณภาพ 
คุณภาพยาเปนปจจัยหนึ่งท่ีผูผลิตตองคํานึงถึงเพื่อใหแนใจวายาท่ีผลิตข้ึนมีความปลอดภัย มี

ความบริสุทธ์ิ และมีประสิทธิภาพในการปองกันและรักษาโรค การควบคุมคุณภาพยาเปนมาตรการท่ี
ใชในการควบคุมคุณภาพเพื่อใหแนใจไดวายาท่ีผลิตออกมาแตละครั้งมีคุณภาพตรงตามขอกําหนด
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ของลักษณะเฉพาะ ความแรง ความบริสุทธ์ิและคุณสมบัติอ่ืนของยาน้ัน การควบคุมคุณภาพมี
หลักการโดยทั่วๆ ไปเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ การปฏิบัติการควบคุมคุณภาพท่ีดี (Good Quality 
Control Laboratory Practice) การสุมตัวอยาง (sampling) การจัดทําขอกําหนด (specifications) และ
การทดสอบ (testing) โดยถือวาจะตองมีการควบคุมคุณภาพในทุกๆ สวน ไมเฉพาะแตการควบคุมใน
หองปฏิบัติการเทานั้น แตครอบคลุมถึงการควบคุมในทุกจุดท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพ (สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา 2550) อีกท้ังยังรวมถึงการจัดการองคกร (organization) 
การดําเนินการดานเอกสาร (documentation) และวิธีการอนุมัติ (release procedures) เพื่อใหเกิดความ
ม่ันใจวาไดมีการทําการทดสอบที่จําเปนและเหมาะสมกับวัตถุดิบหรือวัสดุสําหรับการบรรจุ รวมท้ัง
วัสดุอ่ืนๆ และยาสําเร็จรูปกอนอนุมัติใหนําไปใชหรือนําไปจําหนาย โดยโรงงานตองจัดใหมีหอง
หรือบริเวณสําหรับปฏิบัติการ มีอุปกรณและเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีจําเปนและมีการวิเคราะห ทดสอบ
ตามวิธีท่ีกําหนด ซ่ึงวิธีการทดสอบตางๆ จะตองผานการตรวจสอบความถูกตอง 

จากการศึกษาขอกําหนดตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ Thai-GMP โดยสวนใหญจะ
เหมือนกัน แตจะมีความแตกตางกันบางในสวนของขอกําหนดเรื่องการเก็บตัวอยางวัตถุดิบ 
(Retained sample)โดย PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ขอท่ี 6.14 ระบุให “การจัดใหมีการรักษา
ตัวอยางของวัตถุดิบ (ไมรวมตัวทําละลาย กาซ และนํ้า) ไวอยางนอย 2 ป หลังจากมีการปลอยผาน
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปท่ีผลิตจากวัตถุดิบรุนนั้นๆ” ในขณะท่ี GMP ตามประกาศฯ ขอท่ี 31 (2) ระบุให 
“เก็บตัวอยางวัตถุดิบท่ีเปนสารออกฤทธ์ิไวอยางนอย 1 ป หลังจากวันส้ินอายุของยาสําเร็จรูปท่ีผลิต
โดยวัตถุดิบนั้น”  

ผลการศึกษาขอกําหนดท่ี 6.14 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 พบวาโรงงานสวนใหญ 
(รอยละ 94.9) ไมมีปญหาในการดําเนินการตามขอกําหนดนี้ แตโรงงาน 3 แหง ในกลุมท่ี 4 ไม
สามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ไดทันทีตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 24 เดือน ในการดําเนินการ และ
พบวามีโรงงาน 1 แหง ในกลุมท่ี 1 ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได  

ตามขอกําหนดท่ี 6.14 นี้ระบุใหมีการเก็บตัวอยางวัตถุดิบซ่ึงมีระยะเวลาในการเก็บรักษานอย
กวา Thai-GMP ดังนั้นโรงงานท่ีไดมาตรฐานตาม Thai-GMP ควรจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได
ทันที แตจากผลการศึกษาพบวามีโรงงาน 4 แหงจาก 79 แหงท่ีไมสามารถปฏิบัติตามไดทันที ซ่ึง
จากการสัมภาษณทําใหทราบวาผูตอบแบบสอบถามจากโรงงานท้ัง 4 แหง มีความสับสนใน
ขอกําหนดดังกลาว โดยเขาใจวาการปฏิบัติตามขอกําหนดท่ี 6.14 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549
จะตองเก็บตัวอยางวัตถุดิบนานกวาการเก็บตัวอยางวัตถุดิบตามขอกําหนดของ Thai-GMP จึงตอง
ใชเวลาในการดําเนินการ ทําใหโรงงานตองจัดเตรียมสถานท่ีจัดเก็บและการดําเนินการดานเอกสาร
เพิ่มข้ึน  
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ขอกําหนดท่ี 6.15 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ไดกําหนดใหมีการตรวจสอบความ
ถูกตองของวิธีการวิเคราะห (analytical validation) พรอมจัดใหมีการตรวจสอบซํ้า (revalidation) 
อยางนอยปละ 1 คร้ัง พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการตรวจสอบความถูกตอง ซ่ึงโรงงานรอยละ 50.6 
ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ไดทันที ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 13.2 เดือน ในการดําเนินการและ
พบมีโรงงาน 2 แหง (รอยละ 2.5) ท่ีไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได โดยพบปญหาหลักคือ การ
ขาดแคลนบุคลากรในการดําเนินการในข้ันตอนตางๆ ของกิจกรรมนี้ เชนการทํา Process validation, 
Cleaning validation และ Analytical validation 

5.2.7 การจางการผลิตและการวิเคราะห 
การจางผลิตและวิเคราะหมีหลักการโดยท่ัวๆ ไปเกี่ยวกับการมอบหมายใหผูอ่ืนผลิตแทน ผู

มอบใหผลิต (Contract Giver) ผูรับทําการผลิต (Contract Acceptor) และสัญญา (Contract) ซ่ึง
สัญญาจางการผลิตและการวิเคราะหจะตองมีการกําหนดเง่ือนไข ขอตกลงและการควบคุมให
ชัดเจน เพื่อหลีกเล่ียงการเขาใจผิดซ่ึงจะมีผลใหผลิตภัณฑหรืองานท่ีทํามีคุณภาพไมเปนท่ีนาพอใจ 
โดยจะตองทําสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรระหวางผูวาจางและผูรับจางซ่ึงกําหนดอํานาจหนาท่ี
ของแตละฝายอยางชัดเจน พรอมกันนี้ผูวาจางจะตองทําการประเมินผูรับจางวามีการปฏิบัติตาม 
ขอกําหนดใน PIC/S-GMP ซ่ึงแตเดิมใน GMP ของ WHO มีขอกําหนดนี้อยูแลว แต Thai-GMP ได
ระบุไวเพียงแตการจางการวิเคราะห โดยตัดสวนของการจางการผลิตออกเพื่อปรับใหสอดคลองกับ
สภาวการณในประเทศ 

จากการสอบถามกลุมตัวอยางในการปฏิบัติตามขอกําหนดท่ี 7.1 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.
2549 “การจัดใหมีสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรสําหรับการวาจางผลิตหรือวิเคราะห ครอบคลุม
ขอตกลงของการผลิต/วิเคราะห รวมถึงกําหนดอํานาจหนาท่ีของผูวาจางและผูรับจางอยางชัดเจน” 
พบวาโรงงานสวนใหญ (รอยละ 74.6) สามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ไดทันที แตมีโรงงานรอย
ละ 15.9 ไมสามารถดําเนินการไดทันทีตองใชระยะเวลาในการเตรียมการเฉล่ีย 6.5 เดือน พบวา
โรงงานในกลุมท่ี 1 (รอยละ 3.4), โรงงานในกลุมท่ี 3 (รอยละ 9.1) และโรงงานในกลุมท่ี 4 (รอยละ 
22.2) ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได พรอมกันนี้ตามขอกําหนดท่ี 7.3 ของ PIC/S-GMP 
ฉบับ พ.ศ.2549 ท่ีระบุวา “หากมีการวาจางผลิต/วิเคราะห ผูวาจางตองทําการประเมินวาผูรับจางมีการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ” พบวาโรงงาน (รอยละ 61.7) จากทุกกลุมสามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดไดทันที ในขณะท่ีโรงงาน (รอยละ 80.0) ในกลุมท่ี 2 ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 7.5 เดือน
ในการดําเนินการ และพบวาโรงงานในกลุมท่ี 3 (รอยละ 10.0) และโรงงานในกลุมท่ี 4 (รอยละ 27.8) 
ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได 
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ขอกําหนดท้ัง 2 ขอนี้ มีท้ังโรงงานท่ีไมสามารถปฏิบัติไดจริงๆ และโรงงานท่ีเกิดความเขาใจ
ในขอกําหนดท่ีคลาดเคล่ือน จากการสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลจากทางโรงงาน ทําใหทราบวาโรงงาน
สวนใหญมีศักยภาพในการผลิตและวิเคราะหยาของตนอยูแลว จึงไมมีการจางบริษัทอื่นผลิตหรือ
วิเคราะหแทน จึงเลือกตอบวาไมสามารถปฏิบัติได หรือเลือกท่ีจะไมใหขอมูล จึงตองมีการใหขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับขอกําหนดดังกลาว 

5.2.8 ขอรองเรียนและการเรียกเก็บยาคืน 
ขอรองเรียนและการเรียกเก็บยาคืนมีหลักการโดยท่ัวๆ ไปเกี่ยวกับขอรองเรียนทุกอยางและ

ขอมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับความบกพรองของผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึน โดยจะตองมีการสืบหาถึงสาเหตุของ
ขอรองเรียนตามวิธีการปฏิบัติท่ีเขียนไวและประเมินถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑท่ีอยู
ภายในโรงงาน อีกท้ังตองมีการกําหนดระบบการเรียกเก็บผลิตภัณฑท่ีมีขอบกพรองหรือสงสัยวามี
ขอบกพรองจากทองตลาดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงขอกําหนดในหมวดขอรองเรียนและ
การเรียกยาคืนตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ Thai-GMP มีการระบุไวไมแตกตางกัน 

ยาท่ีผลิตออกไปจําหนายถึงแมจะมีการควบคุมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ GMP แตบางคร้ัง
อาจพบยาท่ีจําหนายออกไปแลวมีความบกพรองหรือคุณภาพเปล่ียนแปลงไปได จึงทําใหมีขอ
รองเรียนจากผูบริโภคเกิดข้ึน ตามปกติขอรองเรียนอาจเขามาไดหลายชองทางเชน ไปรษณีย 
โทรศัพท โทรสาร อีเมล ผูเสนอขาย เปนตน ขอรองเรียนท้ังหมดรวมทั้งขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
ความบกพรองหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ จะถูกบันทึกไวท้ังหมดและสงขอรองเรียนเหลานี้ไปให
หนวยสํารวจขอรองเรียนเพื่อดําเนินการตรวจสอบตอไป โดยหนวยสํารวจนี้จะตองทําการทบทวน
ขอรองเรียนอยางรอบคอบตามวิธีการที่กําหนดไวเปนลายลักษณอักษร เมื่อหนวยสํารวจขอรองเรียน
ทําการตรวจสอบเสร็จส้ินลงและทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ พรอมท้ังสงให
ผูท่ีเกี่ยวของภายในองคกรทราบเพ่ือพิจารณาจัดดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงตามท่ีหนวยสํารวจ
เสนอแนะมา (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 80) อยางไรก็ตามขอรองเรียนและขอมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับ
ความบกพรองของผลิตภัณฑเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีจะทําใหโรงงานทราบถึงปญหาในผลิตภัณฑของตน 
และมีการวิเคราะหถึงสาเหตุ และหาวิธีแกไข เพื่อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑใหดีข้ึนตอไป 

ผลจากการศึกษาขอกําหนดท่ี 8.2 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ไดกําหนดให “จัดใหมี
ข้ันตอนการปฏิบัติและรายงานผลการจัดการเร่ืองรองเรียนเปนลายลักษณอักษร” พบวาโรงงานรอย
ละ 94.9 (ประกอบดวยโรงงานท้ังหมดในกลุมท่ี 1 และ 3) ท่ีสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได
ทันที ในขณะท่ีโรงงาน 4 แหง (รอยละ 5.1) โดยรวมถึงโรงงาน 2 แหงในกลุมท่ี 2 และโรงงาน 2 
แหงในกลุมท่ี 4 ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 6.0 เดือน และ 12.0 เดือน ตามลําดับ ในการดําเนินการใหได
ตามขอกําหนดนี้ อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได 
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ขอกําหนดท่ี 8.3 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ระบุให “จัดใหมีการสอบสวนหาสาเหตุ
ของเร่ืองรองเรียนรวมถึงการจัดใหมีมาตรการในการจัดการกับผลิตภัณฑท่ีมีปญหา” พบวาโรงงาน
สวนใหญรอยละ 89.9 (ประกอบดวยโรงงาน 36 แหงในกลุมท่ี 1, โรงงาน 2 แหงในกลุมท่ี 2, โรงงาน 
13 แหงในกลุมท่ี 3, และโรงงาน 20 แหงในกลุมท่ี 4) สามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ไดทันที แต
พบวาโรงงาน 8 แหง (ประกอบดวยโรงงาน 2 แหงในกลุมท่ี 1, โรงงาน 3 แหงในกลุมท่ี 2, โรงงาน 1 
แหงในกลุมท่ี 3 และโรงงาน 2 แหงในกลุมท่ี 4) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 6.0 เดือน ในการดําเนินการ
ใหไดตามขอกําหนด และไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได  

โดยปกติกอนท่ียาจะออกสูทองตลาดจะตองผานกระบวนการและข้ันตอนตางๆ เพื่อ
ตรวจสอบความปลอดภัย และมาตรฐานใหตรงตามท่ีกําหนดไวในทะเบียนตํารับ แตยังพบเสมอวา
ยาท่ีมีจําหนายอยูในทองตลาดมีคุณภาพไมเขามาตรฐานหรือมีความบกพรองบางประการในดาน
คุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความปลอดภัยท่ีตองไดรับการแกไข ทําใหตองมีการเรียกเก็บยาคืน ยาท่ี
เรียกเก็บคืนแบงตามระดับความรุนแรงของอันตรายท่ีเกิดกับผูใชยา ซ่ึงอาจจะมีความรุนแรงไมมาก
นักจนถึงทําใหเสียชีวิตได (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 82) ดังนั้นผูผลิตในฐานะท่ีเปนเจาของ
ผลิตภัณฑยาจะตองแสดงความรับผิดชอบในการเรียกเก็บยาคืนจากทองตลาด อันเปนการ
แสดงออกถึงความเปนผูผลิตท่ีมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ (จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, คณะเภสัชศาสตร 2550) 

ขอกําหนดท่ี 8.10 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ไดระบุใหผูผลิต “จัดใหมีการกําหนด
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บยาคืนเขียนไวเปนลายลักษณอักษร” จากผลการศึกษาพบวาโรงงาน
ท้ังหมดในกลุมท่ี 1 และ 3 สามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ไดทันที ในขณะท่ีโรงงานในกลุมท่ี 2 
(รอยละ 40.0) และโรงงานในกลุมท่ี 4 (รอยละ 9.1) ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 6.0 เดือน และ 12.0 เดือน 
ตามลําดับ ในการดําเนินการใหไดตามขอกําหนด และไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดนี้ได ท้ังนี้เพราะวิธีการปฏิบัติในการเรียกเก็บยาคืนนั้นไมมีขอกําหนดมากมาย โดย
ผูผลิตสามารถเขียนอางอิงวิธีการปฏิบัติในการเรียกเก็บยาคืนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากําหนด โดยมีการแตงต้ังผูรับผิดชอบ มีการบันทึกความกาวหนาของกระบวนการเรียกเก็บยา
คืนและแจงใหเจาหนาท่ีทราบถึงความตั้งใจท่ีจะเรียกเก็บยาคืนอันเนื่องจากยามีขอบกพรองหรือ
สงสัยวามีขอบกพรองในคุณภาพ (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 82-83)  

5.2.9 การตรวจสอบตนเอง 
การตรวจสอบตนเองจะตองทําเพื่อเปนการตรวจสอบและประเมินตนเองของผูผลิตตาม

หลักเกณฑ GMP และเพ่ือการเสนอแนะรวมถึงการกําหนดมาตรการการแกไขท่ีจําเปน ซ่ึงการ
ตรวจสอบตนเองตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ไมแตกตางจาก Thai-GMP กลาวคือ มีการระบุให
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จัดทําแผนหรือโปรแกรมการตรวจสอบตนเองเปนประจําพรอมกับจัดใหมีผูทําการตรวจสอบตนเอง
หรือการจัดจางผูตรวจสอบจากภายนอก (external experts) ท่ีมีการทํางานอยางเปนอิสระ และจัดใหมี
การรายงานผลการตรวจสอบตนเองท่ีระบุถึงส่ิงท่ีตรวจพบท้ังหมด และขอเสนอสําหรับดําเนินการ
แกไข ซ่ึงผูผลิตจะตองจัดใหมีการตรวจสอบเปนระยะๆ โดยมีวัตถุประสงคหลักดังนี้ 

1. เพื่อเปนการตรวจสอบและประเมินดูวาในสภาวะท่ีเปนอยูนั้นมีความแตกตางจาก
มาตรฐานของ GMP อยางไรบาง 

2. เพื่อหาสาเหตุของความบกพรองท่ีตรวจพบ 
3. เพื่อหาและกําหนดแนวทางในการปรับปรุง แกไขในสวนท่ีบกพรอง หรือยังไมได

มาตรฐานใหดีข้ึน หรือเขาอยูในมาตรฐาน  
การตรวจสอบตนเองควรมีวิธีปฏิบัติท่ีสามารถประเมินไดวาผูผลิตปฏิบัติตาม GMP ท้ังดานการ

ผลิต และการควบคุมคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบตองช้ีบงถึงปญหาหรือขอบกพรองในการ
ดําเนินงาน และช้ีแนะแนวทางในการแกไขขอบกพรองได โดยการตรวจสอบตนเองควรปฏิบัติเปน
ประจํา และอาจมีเพิ่มในวาระพิเศษ เชน กรณีท่ีมีการเรียกเก็บยาคืน หรือยาไมถูกอนุมัติใหปลอยผาน
บอยคร้ัง เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา 2550)  
 5.2.9.1 การจัดทําแผนหรือโปรแกรมการตรวจสอบ 
 ผลการศึกษาตามขอกําหนดท่ี 9.1 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 “การจัดทําแผน
หรือโปรแกรมการตรวจสอบ” พบวาโรงงานท้ังหมดในกลุมท่ี 1 และ 3 สามารถดําเนินการตาม
ขอกําหนดนี้ไดทันที แตโรงงานในกลุมท่ี 2 (รอยละ 20.0) และโรงงานในกลุมท่ี 4 (รอยละ 13.6) ตอง
ใชระยะเวลาเฉล่ียกลุมละ 12.0 เดือนในการดําเนินการ และไมพบวามีโรงงานใดท่ีไมสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได และขอกําหนดท่ี 9.2 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ระบุให “จัด
ใหผูท่ีทําการตรวจสอบตนเองหรือการจัดจางผูตรวจสอบจากภายนอกท่ีมีการทํางานอยางเปนอิสระ” 
พบวาโรงงาน 48 แหงจากโรงงาน 76 แหงท่ีตอบแบบสอบถาม สามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้
ไดทันที ในขณะท่ีโรงงาน 20 แหงไมสามารถดําเนินการขอกําหนดนี้ไดทันที ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 
9.8 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามขอกําหนด และโรงงาน 8 แหง ไมสามารถดําเนินการตาม
ขอกําหนดนี้ได โดยสาเหตุอาจเนื่องจากโรงงานสวนใหญใชบุคลากรภายในโรงงาน เชน เภสัชกรใน
ฝายผลิต เภสัชกรในฝายควบคุมคุณภาพ หัวหนาฝายอ่ืนๆ เปนตน ในการตรวจสอบตนเอง โดยท่ีการ
ตรวจสอบจะเปนไปในลักษณะท่ีผูทําการตรวจสอบจะตองไมเปนผูท่ีปฏิบัติงานอยูในสวนท่ีถูก
ตรวจสอบ ดังนั้นจึงไมมีการจางผูตรวจสอบจากภายนอก ซ่ึงเปนการเพิ่มคาใชจายใหโรงงาน 
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 5.2.9.2 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบตนเอง 
 ผลการศึกษาขอกําหนดท่ี 9.3 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 กลาวถึง “จัดทํารายงาน
ผลการตรวจสอบตนเองที่ระบุถึงส่ิงท่ีตรวจพบท้ังหมดและขอเสนอสําหรับดําเนินการแกไข” พบวา
โรงงานสวนใหญ (รอยละ 89.7) สามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ไดทันที แตพบวาโรงงาน 8 แหง 
ประกอบดวยโรงงาน 1 แหงในกลุมท่ี 1, โรงงาน 1 แหงในกลุมท่ี 2, โรงงาน 1 แหงในกลุมท่ี 3 และ
โรงงาน 5 แหงในกลุมท่ี 4 ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 6.0, 12.0, 18.0 และ 10.0 เดือน ตามลําดับ ในการ
ดําเนินการใหไดตามขอกําหนด และทุกโรงงานสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได การที่โรงงาน
ท้ัง 8 แหง ไมสามารถปฏิบัติไดทันทีอาจเปนเพราะขาดบุคลากรท่ีมีความรู ซ่ึงการทําการตรวจสอบ
ตนเองอาจกระทําไดงายแตการใหขอเสนอแนะในการแกไขจะตองใชผูท่ีมีความรูในสายงานน้ันๆ 

5.2.10 การผลิตยาปราศจากเชื้อ 
ยาปราศจากเช้ือเปนรูปแบบของยาท่ีเตรียมข้ึนใหมีคุณสมบัติปราศจากเช้ือทุกชนิดและมีฤทธ์ิ

ในการรักษาโรค ยาปราศจากเช้ือประกอบดวยยาหลายประเภทดวยกัน เชน ยาฉีด ยาหยอดตา ยา
สวนลาง เปนตน ยาฉีดเปนรูปแบบของยาที่มีลักษณะพิเศษกวายาแบบอื่นๆ เพราะจะตองใชฉีดเขา
รางกายผานผิวหนังหรือเนื้อเยื่อท่ีบอบบาง  ดังนั้นการผลิตยาปราศจากเช้ือจะตองมีขอกําหนดเปน
พิเศษเพื่อใหมีความเส่ียงจากการปนเปอนจุลินทรีย การปนเปอนของอนุภาคและไพโรเจนนอยท่ีสุด 
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา 2550)  

ขอกําหนดในการผลิตยาปราศจากเช้ือตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ Thai-GMP โดย
สวนใหญจะเหมือนกัน แตจะมีความแตกตางกันบางในสวนของสภาวะแวดลอมในการผลิตยา
ปราศจากเช้ือ และขอกําหนดของจุลินทรียในบริเวณหองสะอาดสําหรับการผลิตยาปราศจากเช้ือ  

การศึกษาคร้ังนี้ มีโรงงานเพียง 24 แหงท่ีมีการผลิตยาปราศจากเช้ือ โดยเปนโรงงานในกลุมท่ี 
1 จํานวน 15 แหง กลุมท่ี 3 จํานวน 3 แหง และกลุมท่ี 4 จํานวน 6 แหง ผลการศึกษาขอกําหนดใน
ภาคผนวกที่ 1 ขอ 3 ท่ีระบุใหการผลิตยาปราศจากเช้ือในแตละข้ันตอนตองมีระดับความสะอาดใน
ระดับเดียวกับสภาวะท่ีกําลังปฏิบัติงาน (in operation) พบวามีโรงงาน 4 แหง (รอยละ 18.2) ยังไม
สามารถดําเนินการตามเกณฑนี้ไดทันทีตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 20.0 เดือน ในการดําเนินการตาม
เกณฑ และเม่ือศึกษาแยกตามกลุมโรงงานพบวาโรงงาน 2 แหงในกลุมท่ี 1 โรงงาน 1 แหงในกลุมท่ี 
3 และโรงงาน 1 แหงในกลุมท่ี 4 ท่ีไมสามารถดําเนินการตามเกณฑนี้ไดทันที  

การที่โรงงานสวนหน่ึงยังไมสามารถดําเนินการตามเกณฑนี้ไดทันที เนื่องจาก PIC/S-GMP 
ฉบับ พ.ศ.2549 มีการแบงสภาวะแวดลอมออกเปน 2 แบบ คือ สภาวะท่ีกําลังปฏิบัติงาน (in 
operation) และสภาวะไมมีการปฏิบัติงาน (at rest) แต Thai-GMP มีการกําหนดสภาวะแวดลอม
เฉพาะสภาวะไมมีการปฏิบัติงานเทานั้น ซ่ึงการควบคุมระดับความสะอาดในสภาวะท่ีมีผูปฏิบัติงาน
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จะทําไดยากกวาสภาวะท่ีไมมีผูปฏิบัติงาน แมวาขอกําหนดดังกลาวจะมีความแตกตางจากขอกําหนด
ใน Thai-GMP แตพบวาโรงงานที่สามารถดําเนินการตามเกณฑนี้ไดทันทีมีถึงรอยละ 81.8 และทุก
โรงงานสามารถดําเนินการตามเกณฑนี้ได  

ในภาคผนวกท่ี 1 ขอ 31 ไดกําหนดใหมี “การจัดใหมีระบบแจงเตือน (warming system) เพื่อ
แสดงความผิดพลาดของอากาศท่ีถูกจายเขามาในบริเวณผลิตยาปราศจากเช้ือ” มีโรงงานเกือบรอยละ 
50.0 ท่ีตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 9 เดือนในการจัดทําระบบใหม 

อยางไรก็ตามพบวามีโรงงานบางแหงท่ีไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอการ
ผลิตยาปราศจากเช้ือได กลาวคือ  

1. ขอกําหนดในภาคผนวกท่ี 1 ขอ 11 (1) “การเตรียมสารละลายและสวนประกอบตางๆ 
สําหรับการบรรจุตองจัดทําในหองสะอาดอยางนอยระดับ D” พบวามีโรงงานรอยละ 4.3 ท่ีไม
สามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได 

2. ขอกําหนดในภาคผนวกท่ี 1 ขอ 12 “การเตรียมและบรรจุผลิตภัณฑโดยวิธีปราศจากเช้ือ
ตองทําในสภาวะแวดลอมระดับ A ท่ีอยูในหองระดับ B” พบวามีโรงงานรอยละ 4.2 ไมสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได  

3. ขอกําหนดในภาคผนวกท่ี 1 ขอ 29 “การจัดใหมีอากาศท่ีผานเคร่ืองกรองและจายเขาไป
ในหองผลิตยาปราศจากเช้ือเกิดความดันแบบบวกและเกิดการไหลของอากาศไปสูหองติดกันท่ีมี
ระดับความสะอาดตํ่ากวาในทุกสภาวะท่ีมีการปฏิบัติงาน” พบวามีโรงงานรอยละ 4.2 ไมสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได 

4. ขอกําหนดในภาคผนวกท่ี 1 ขอ 31 “การจัดใหมีระบบแจงเตือนท่ีแสดงถึงความผิดพลาด
ของอากาศท่ีจายเขามาในบริเวณผลิตยาปราศจากเช้ือ” พบวามีโรงงานรอยละ 8.7 ไมสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได 

ในสวนของน้ําท่ีใชในการผลิตยาปราศจากเช้ือหลังจากผลิตจะตองใชใหหมดภายใน 24 ช่ัวโมง 
ถาจะเก็บไวนานกวานี้ ตามขอกําหนดในภาคผนวกท่ี 1 ขอ 35 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ระบุ
ใหตองมีการเก็บรักษาโดยท่ีมีการปองกันไมใหมีการเจริญ เติบโตของเช้ือจุลินทรีย เชน การเก็บใหมี
การไหลเวียนน้ําตลอดเวลา ณ อุณหภูมิท่ีสูงกวา 70oc ผลจากการศึกษาพบวาโรงงานท่ีสามารถ
ดําเนินการตามเกณฑนี้ไดทันทีมีถึงรอยละ 82.6 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูผลิตสวนใหญเขาใจและให
ความสําคัญกับน้ําท่ีใชในการผลิตยาปราศจากเช้ือ วาถามีการเจริญเติบโตของจุลินทรียจะเปน
สาเหตุของการมีเอนโดทอกซินปนเปอน ซ่ึงไมสามารถทําลายไดโดยการฆาเช้ือดวยความรอนช้ืน 
(ภารุณี ถนอมเกียรติ 2549 : 43) ดังนั้นเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอการผลิต การดําเนินการ
ปองกันไวกอนจึงเปนส่ิงจําเปน 
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5.2.11 การผลิตยาชีววัตถุสําหรับมนุษย 
ชีววัตถุ หมายถึง วัคซีนหรือสารสรางภูมิคุมกันตางๆ ใหกับรางกายของมนุษย สวนใหญ

ประกอบดวยวัคซีน เซรุม และอิมมูโนกลอบูลิน เปนหลัก ซ่ึงเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่งตอการ
สาธารณสุขของประเทศ สําหรับประเทศไทยมีการนําเขาวัคซีนในแตละปมีมูลคาสูง เพื่อนําไปใช
ในงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคตามนโยบายของประเทศ แตประเทศไทยสามารถผลิตได 2 ชนิด 
คือ Freeze-dried BCG vaccine และ JE vaccine ดังนั้นเพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคใหไดวัคซีนท่ีมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีการใชไดอยางปลอดภัย ภาครัฐจึงกําหนดนโยบายและมาตรการใน
การควบคุมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของวัคซีน และติดตามความปลอดภัยจากการใชวัคซีน
อยางเปนระบบ ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตวัคซีนบางอยางในประเทศ  

จากการศึกษาคร้ังนี้ พบวามีโรงงานท่ีผลิตชีววัตถุอยู 2 แหง โดยท่ีโรงงานท้ัง 2 แหง ไดมีการ
จัดสรางและปรับปรุงสถานท่ีสําหรับผลิตยาชีววัตถุข้ึนมาใหม ซ่ึงการออกแบบโครงสรางไดผาน
การอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดย อย.ไดมีการอางอิงตามขอกําหนด
ตามเกณฑ GMP ของ PIC/S ดังนั้นโรงงานท้ัง 2 แหง จึงมีศักยภาพในการปฏิบัติตามขอกําหนดใน
หัวขอการผลิตยาชีววัตถุไดทันที 

5.2.12 การสุมตัวอยางวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ 
การสุมตัวอยางเปนข้ันตอนท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการควบคุมคุณภาพ โดยจะสุมตัวอยางเพียง

สวนหน่ึงของแตละรุนท่ีผลิตเทานั้น ดังนั้นการสรุปผลที่ถูกตองของทั้งหมดจะไมสามารถไดมาจาก
การทดสอบตัวอยางท่ีไมเปนตัวแทนท่ีดีของท้ังรุนการผลิต ซ่ึงตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ได
ระบุใหการตรวจพิสูจนเอกลักษณของวัตถุดิบจะตองทําการสุมตัวอยางวัตถุดิบจากทุกภาชนะบรรจุ 
แตอาจยอมใหมีการเก็บตัวอยางจากภาชนะบรรจุบางสวนไดหากมีการตรวจสอบความถูกตองของ
วิธีการปฏิบัติ ในขณะท่ี Thai-GMP ระบุใหการตรวจพิสูจนเอกลักษณของวัตถุดิบใหทําการสุม
ตัวอยางวัตถุดิบจากภาชนะบรรจุบางสวนไดโดยใชสูตร 1n +  ดังนั้นหากโรงงานตองปฏิบัติตาม 
PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 จะตองทํากระบวนการที่ผานการตรวจสอบความถูกตอง (validated 
procedure) เพิ่มจาก Thai-GMP 

ผลการศึกษาขอกําหนดในภาคผนวกท่ี 8 ขอ 2 ท่ีไดระบุใหมี “การพิสูจนเอกลักษณของ
วัตถุดิบดวยกระบวนการที่ผานการตรวจสอบความถูกตอง (validated procedure) แลวเทานั้น” 
พบวาโรงงานสวนใหญรอยละ 70.9 สามารถดําเนินการตามเกณฑนี้ไดทันที และโรงงานรอยละ 
26.6 ตองใชระยะเวลาเฉล่ีย 9.9 เดือน ในการแกไขปรับปรุงเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามเกณฑ 
อยางไรก็ตามมีโรงงานรอยละ 2.5 ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได จะเห็นไดวามีโรงงานท่ีไม
สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ไดทันที ท้ังนี้เพราะตามหลักเกณฑ GMP ของ PIC/S จะตองทําการ 
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validated procedure กอน หากโรงงานตองการทําการสุมตัวอยางวัตถุดิบโดยใชสูตร 1n +  ซ่ึง
การทํา validated procedure จะตองใชบุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจในเร่ืองนี้ 

 
5.3 อุปสรรคในการพัฒนาโรงงานใหไดตาม PIC/S-GMP   

จากการที่ อย.ไดดําเนินการพัฒนามาตรฐานการผลิตยาภายในประเทศใหทัดเทียม
มาตรฐานสากล เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศ โดยใชหลักเกณฑ GMP ของ
องคการอนามัยโลกเปนแนวทาง โดยเร่ิมดําเนินการต้ังแต พ.ศ.2521 และตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ผล
ปรากฏวาผูผลิตสวนหนึ่งจะมีความเขาใจในหลักการและคุณประโยชนของการปฏิบัติตาม GMP 
และกระตือรือรนในการปรับปรุงพัฒนาการผลิต  สงผลโดยรวมใหมาตรฐานการผลิตยา
ภายในประเทศดีข้ึน จากการท่ีโรงงานผานการประเมินดาน GMP จากเจาหนาท่ี และไดรับหนังสือ
รับรองมาตรฐานการผลิตยาจาก อย.เพิ่มข้ึน  

แตเม่ือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีแนวคิดเขารวมเปนสมาชิก PIC/S ทําให
ตองดําเนินการตรวจประเมิน GMP ตามมาตรฐานของ PIC/S ทุกโรงงานภายในกรอบเวลาท่ี PIC/S 
กําหนด (ภายใน 5-6 ป) (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กลุมอุตสาหกรรมยาสามัญและ
ทรัพยสินทางปญญา 2550) ทําใหผูประกอบการเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาและปรับปรุงโรงงาน
และระบบการผลิตใหไดตามมาตรฐานของ PIC/S  

จากตาราง 54 อุปสรรคสําคัญในการดําเนินการตามหลักเกณฑ PIC/S-GMP ของโรงงาน 
คือ งบประมาณ โรงงานมีสภาพเกาทําใหยากตอการปรับปรุง การขาดแคลนบุคลากร  

ผลการศึกษาพบวาโรงงานในกลุมท่ี 1, 3 และ 4 พบปญหามากในเร่ืองของงบประมาณท่ีใช
ในการพัฒนาระบบ รอยละ 39.5, 50.0 และ 27.3 ตามลําดับ ในขณะท่ีโรงงานในกลุมท่ี 2 (รอยละ 
40.0) พบปญหามากในเรื่องของการขยายหรือตอเติมอาคารโรงงานเน่ืองจากขอจํากัดตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร และเม่ือมีการถวงน้ําหนักของอุปสรรค พบวาโรงงานในกลุมท่ี 1, 3 และ 4 มี
อุปสรรคในเรื่องของงบประมาณท่ีใชในการพัฒนาระบบมากท่ีสุด ในขณะท่ีโรงงานในกลุมท่ี 2 มี
อุปสรรคเร่ืองของการขยายหรือตอเติมอาคารโรงงานเน่ืองจากขอจํากัดตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

ผลการศึกษาคร้ังนี้แสดงใหเห็นวาโรงงานสวนใหญมีปญหาเรื่องงบประมาณในการพัฒนา
ระบบเปนลําดับแรก เนื่องจากการพัฒนาใหไดตาม PIC/S-GMP นั้น ครอบคลุมหลายดานท่ีสําคัญคือ 
อาคารสถานท่ี บุคลากร เคร่ืองมือเครื่องจักร และระบบเอกสาร โดยเฉพาะดานอาคารสถานท่ี ซ่ึงพบ
เปนปญหารองลงมาโดยพบวาโรงงานสวนใหญเปดดําเนินกิจการมาเปนเวลานานการปรับปรุง
โครงสรางจึงทําไดยาก อีกท้ังหองปฏิบัติงานตางๆ มีการออกแบบไมดีเทาท่ีควรและมีเนื้อท่ีจํากัด 
นอกจากนี้โรงงานท่ีอยูในเขตผังเมืองยังถูกจํากัดดวยกฎหมายควบคุมอาคาร  
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ในการจัดทําระบบอากาศ (HVAC) และระบบน้ํา โรงงานมีความเห็นวาทําไดยาก 
เนื่องจากตองใชเงินลงทุนสูง ประกอบกับโครงสรางของอาคารไมเอ้ืออํานวยตอการจัดทําระบบ
และขาดผูชํานาญการในการใหคําแนะนําและดําเนินการจัดทําระบบ นอกจากนี้ยังพบอุปสรรคอ่ืนๆ 
เชน การขาดแคลนบุคลากรท้ังในดานจํานวน ความรูและประสบการณ อุปการณ เคร่ืองมือและ
เคร่ืองจักรมีสภาพเกา ขาดความทันสมัยและขาดเคร่ืองมือตรวจสอบสําคัญๆ เชน HPLC การจัดทํา
ระบบเอกสาร เปนตน  

จากผลศึกษาดังสรุปในตารางท่ี 54 พบวาสอดคลองกับการศึกษาของกลุมอุตสาหกรรมยา
สามัญและทรัพยสินทางปญญา (2550) ท่ีไดรายงานปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญสําหรับการปฏิบัติ
ตาม GMP โดยเฉพาะการที่จะใช GMP ตามมาตรฐานของ PIC/S กลาวคือ ขาดแหลงเงินทุน ขาด
แคลนบุคลากรโดยเฉพาะอยางยิ่งเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร ขาดความชัดเจนในการดําเนินการ
ของ อย. ขาดเทคโนโลยีในการผลิตและควบคุมคุณภาพ และมีขอจํากัดในเร่ืองสถานท่ีต้ังโรงงานท่ี
ไมสามารถปรับปรุงหรือขยายได ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(2548) ท่ีไดรายงานวาปญหาของโรงงานในการปฏิบัติเพื่อใหไดตามเกณฑ GMP ในสวนของ
โรงงานท่ีได GMP แลว คือ ปญหาดานงบประมาณ การตรวจสอบจากเจาหนาท่ี การสรางความ
เขาใจใหเกิดแกบุคลากรในโรงงาน การขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GMP การขาดท่ี
ปรึกษาและปญหาสถานท่ีเดิมสามารถปรับปรุงพัฒนาไดในขอบเขตท่ีจํากัด  

นอกจากนี้ผลการศึกษาในคร้ังนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของคณะทํางานยอยเพื่อศึกษา
วิเคราะหการพัฒนาอุตสาหกรรมยา (2537 : 352) ท่ีไดรายงานวาปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญ ท่ีทํา
ใหผูผลิตสวนหนึ่งไมปฏิบัติตาม GMP ไดแก การขาดเงินทุน การขาดแคลนบุคลากร ขาดความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและการควบคุมคุณภาพ ผูประกอบการไมเห็นความสําคัญในการปฏิบัติ
ตาม GMP และติดขัดตามขอบังคับ เทศบัญญัติตางๆ  

กลาวโดยสรุป อุปสรรคตางๆ ท่ีสงผลตอการพัฒนา GMP ของโรงงานจากการศึกษาใน
คร้ังนี้และผลจากการศึกษาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของต้ังแตอดีตยังคงเปนเร่ืองเดิม คือ อุปสรรคดานเงินทุน 
บุคลากร ขอบังคับเทศบัญญัติตางๆ ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต เปนตน 

อุปสรรคท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีพบจากการศึกษาในคร้ังนี้ (รอยละ 5.1) คือ มาตรฐาน
ของเจาหนาท่ีผูตรวจประเมิน GMP เนื่องจากมาตรฐานการตรวจสอบของเจาหนาท่ีผูตรวจประเมินมี
อิทธิพลอยางมากตอการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ GMP ซ่ึงจะตองมีการปฏิบัติท่ีเปนแนวทาง
เดียวกัน โปรงใส และเปนท่ียอมรับ อยางไรก็ตามสําหรับประเทศไทยนั้นถึงแมเจาหนาท่ีผูตรวจ
ประเมินจะมีวิธีการปฏิบัติ แตก็มิไดมีการกําหนดเปนมาตรฐานเดียวกันอยางเปนรูปธรรม ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของพงศธร วิทยพิบูลย และคณะ (2546 : 8) ท่ีไดทําการประเมินเจาหนาท่ี
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ผูตรวจ GMP พบวาผูตรวจ GMP แตละคนใหคะแนนไมสอดคลองกัน อยางไรก็ตามผลของคะแนน
รวมจากการตรวจประเมินไมตางกันมากนัก   

นอกจากนี้ปญหาการขาดแคลนบุคลากรก็เปนอุปสรรคท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง จากผล
การศึกษาพบวาโรงงานรอยละ 36.7 มีปญหาการขาดแคลนบุคลากร เม่ือพิจารณาถึงอุปสรรคใน
เร่ืองของบุคลากรท่ีมีผลตอการดําเนินการตามหลักเกณฑ GMP ของ PIC/S พบวาโรงงานจะมี
ปญหาในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 

1. จํานวนบุคลากรท่ีมีไมเพียงพอกับปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึน 
2. การขาดบุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณเฉพาะดาน เชนบุคลากรดานการ

วิเคราะหและการตรวจสอบความถูกตอง เปนตน 
3. การเขาออกของบุคลากรมีมาก โดยเฉพาะบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน  
จากประเด็นปญหาท่ีพบในการศึกษาคร้ังนี้มีความสอดคลองกับการศึกษาของ จอมจิน 

จันทรสกุล (2547 : 27-28) ท่ีพบวาจํานวนบุคลากรโดยเฉพาะเภสัชกรและนักวิทยาศาสตรมีไมเพียง
พอท่ีจะทํางานท่ีรับผิดชอบไดอยางสมบูรณ อีกท้ังการฝกอบรมพนักงานมีนอยมากเนื่องจากการเขา
ออกของพนักงานมีมากทําใหการจัดการฝกอบรมทําไดยากและขาดความตอเนื่อง แตอยางไรก็ตาม
ผูตอบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังนี้มีความเห็นวา แมจะขาดแคลนบุคลากรแตหากจะตองมีการ
จางบุคลากรเพิ่ม ทางโรงงานก็จะไมมีเงินเพียงพอท่ีจะจาย 

 
5.4 มาตรการสงเสริมการพัฒนาโรงงาน 

การท่ีผูผลิตยาจะสามารถพัฒนาตาม PIC/S-GMP ไดนั้น อย.ควรจัดใหมีนโยบายในการ
สงเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาโรงงานผลิตยาในดานตางๆ จากการศึกษาความตองการการ
สงเสริมในการพัฒนาโรงงาน พบวาผูประกอบการตองการใหภาครัฐชวยในเร่ืองตางๆ เชน แหลง
เงินทุนดอกเบ้ียตํ่า การจัดใหมีท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําในการปรับปรุงโรงงานและ
การจัดอบรม สัมมนาและการทํา workshop เกี่ยวกับขอกําหนดตางๆ และการจัดใหมีการเขาเยี่ยม
ชมโรงงานท่ีไดมาตรฐาน เปนตน 

จะเห็นไดวาโรงงานสวนใหญรอยละ 52.1 ตองการใหภาครัฐจัดหาแหลงเงินทุนดอกเบ้ีย
ตํ่าใหเพียงพอกับความตองการ เนื่องจากโรงงานมีความเห็นวาการพัฒนาใหไดตาม PIC/S-GMP 
นั้นตองใชงบประมาณในการลงทุนคอนขางสูง โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีและระบบการผลิต ในสวนของการปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ใน PIC/S-GMP โรงงาน
รอยละ 34.2 ตองการใหภาครัฐจัดอบรม สัมมนา และการทํา workshop รวมท้ังจัดใหมีการเยี่ยมชม
โรงงานท่ีไดมาตรฐาน เพื่อใหโรงงานเกิดความเขาใจในการปรับปรุงโรงงานและสามารถ
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ดําเนินการไดไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีบุคลากรหรือทีมท่ีปรึกษาโรงงาน
ดาน PIC/S-GMP ใหเพียงพอและท่ัวถึง  

เพื่อใหการดําเนินการตาม PIC/S-GMP เกิดข้ึนได โรงงานรอยละ 15.1 จึงมีความเห็นวา
ภาครัฐควรขยายระยะเวลาในการบังคับใชออกไปจากกําหนดเดิม ซ่ึงกลุมผูประกอบธุรกิจใน
อุตสาหกรรมยาท้ังจากสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน (TPMA) และสมาคมผูวิจัยและ
ผลิตเภสัชภัณฑ (PREMA) มีความเห็นวาแนวทางการตรวจสอบโรงงานผลิตยาของประเทศไทย
อางอิงตาม WHO มาตลอด ดังนั้นเม่ือจะมีการเปล่ียนแปลงมาสูองคกรใหมจึงไมควรเรงรัด
จนเกินไป เนื่องจากมาตรฐานใหมมีผลโดยตรงตอโครงสรางโรงงานและตองใชเงินลงทุนเพิ่มข้ึน 
รวมถึงการสรางความเขาใจในขอกําหนดตาม PIC/S-GMP (อุตสาหกรรมยาไทยลาหลังผลักดันสู
ภาคีสมาชิก PIC/S ยกระดับ GMP สูมาตรฐานใหมรองรับเปดเสรีการคายา  2548 : 24)  

นอกจากนี้ยังตองการการสนับสนุนในดานอ่ืนๆ เชน การลดภาษีการนําเขาอุปกรณ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร การจัดใหมีเอกสาร คูมือความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีทันสมัย การจัดใหมี
มาตรฐานในการตรวจท่ีแนนอนของเจาหนาท่ี อย. การเปดเสรีการขายยา การจัดหาบุคลากรท่ีมี
ความรูและประสบการณ เปนตน ซ่ึงผลจากการศึกษาครั้งนี้พบวาสอดคลองกับการศึกษาของ 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2548) ท่ีไดรายงานวาโรงงานตองการใหภาครัฐชวยสนับสนุนใน
ดานวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงมาตรการควบคุมโรงงาน แนะนําแหลงทุน การ
ชวยเหลือดานการตลาด การข้ึนทะเบียนตํารับยาและการจัดทีมพี่เล้ียงใหคําปรึกษาหรือผูตรวจสอบ
ประจําโรงงาน 

ท้ังนี้ผูตอบแบบสอบถามสวนหนึ่งมีความเห็นวาภาครัฐควรจัดใหมีมาตรการปองกันไมให
ยานําเขาข้ึนทะเบียนในประเทศไดอยางไมจํากัดและงายเกินไป พรอมกันนี้ควรใหเจาหนาท่ี อย.ไป
ตรวจสอบยังสถานท่ีผลิตของยานําเขาเหลานั้นซ่ึงปจจุบันไมมีการตรวจสอบแตอยางใด และควร
ปรับปรุงนโยบายการจัดซ้ือยาของภาครัฐท่ีใหสิทธิพิเศษแกองคการเภสัชกรรม รวมท้ังภาครัฐควรจัด
ใหมีมาตรการที่เปนแรงจูงใจใหกับภาคเอกชนในการดําเนินการตาม PIC/S-GMP 

อยางไรก็ตาม อย.ไดดําเนินการเพ่ือสนับสนุนภาคเอกชน (PIC/S ชวยหรือแชแข็ง
อุตสาหกรรมยา 2549 : 17) คือ 

1. มีการประกาศนโยบายของการท่ีจะเขารวมเปนสมาชิก PIC/S ภายใน พ.ศ.2551 ให
ผูผลิตยาไดรับทราบเพ่ือใหมีโอกาสปรับตัวลวงหนา 3 ป 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยรวมมือกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐในการ
อบรมเกี่ยวกับ PIC/S-GMP และจัดใหมีการอบรมเชิงเทคนิคใหกับผูผลิตยาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 139 

3. ประสานความรวมมือกับ TPMA ในการเจรจากับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (BOI) ใหครอบคลุมกิจการการผลิตยาสําเร็จรูป ซ่ึงแตเดิมใหการสงเสริมแตกิจการการ
ผลิตสารออกฤทธ์ิสําคัญในยาอยางเดียว โดยไดรับสิทธิยกเวนอากรขาเขาเคร่ืองจักร ยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล 5-8 ป ตามเขต โดยมีเง่ือนไขวาท้ังกรณีลงทุนใหมและปรับปรุงโรงงานเดิมจะตอง
ดําเนินการใหไดมาตรฐาน PIC/S ภายใน 2 ป นับแตวันเปดดําเนินการ 

4. ประสานงานกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตยาท่ี
ต้ังอยูในเขกรุงเทพมหานครสามารถขยายหรือตอเติมโรงงานได 
 
5.5 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ GMP ในปจจุบัน 

ในระยะเวลาท่ีผานมา อย.ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขหลักเกณฑ GMP ท่ีใชกับโรงงานผลิต
ยาเร่ือยมา จนกระท่ังกระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศเร่ือง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2546 ซ่ึงมีผลบังคับใช
เปนกฎหมายกับสถานท่ีผลิตยาแผนปจจุบันทุกแหง ต้ังแต 5 มิถุนายน พ.ศ.2547 เปนตนมา โดย 
Thai-GMP ดังกลาวเปนแนวทางตามขอแนะนําขององคการอนามัยโลก ซ่ึงมีความเขมงวดและเปน
สากล อีกท้ังเปนมาตรฐานท่ีเอ้ือตอการแขงขันระหวางประเทศอีกดวย (สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา, กลุมอุตสาหกรรมยาสามัญและทรัพยสินทางปญญา 2550)  

จากการศึกษาความเพียงพอในการปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองการกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีในการผลิตยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2546 ท่ี
ใชเปนกฎหมายในปจจุบัน กับสภาพการแขงขันทางการคากับอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศและ
อุตสาหกรรมผลิตยานอกประเทศ พบวาโรงงานสวนใหญรอยละ 41.8 เห็นวา Thai-GMP เปน
กฎเกณฑท่ีเพียงพอตอการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยา อยางไรก็ตามโรงงานรอยละ 21.5 เห็นวา 
Thai-GMP เพียงพอสําหรับควบคุมคุณภาพยาในประเทศ แตไมเพียงพอในตางประเทศ และโรงงาน
รอยละ 15.2 เห็นวา Thai-GMP เปนกฎเกณฑท่ีไมเพียงพอตอการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยาท้ังใน
และนอกประเทศ           

โรงงานสวนใหญมีความเห็นวา การปฏิบัติตาม Thai-GMP มีความเพียงพอกับสภาพการ
แขงขันทางการคากับอุตสาหกรรมยาท้ังในและนอกประเทศ โดยที่มีโรงงานสวนหนึ่งมีความเห็นใน
ลักษณะตอตานการใช PIC/S-GMP กลาวคือ PIC/S-GMP เปนการใชมาตรฐานสูงท่ีสนับสนุนโรงงาน
ของตางประเทศ โดยท่ีกฎเกณฑบางอยางไมเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย การบังคับใช PIC/S-GMP 
สําหรับโรงงานท่ีไมพรอมโดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองงบประมาณ จะมีผลกระทบใหโรงงานเหลานี้อยู
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ไมได และตองปดกิจการไปในท่ีสุด ดังนั้นการพัฒนาดังกลาวจึงเปนการกีดกันโรงงานผลิตยาท่ีมีอยู
เดิมในประเทศไทย  

แตอยางไรก็ตามมีโรงงานอีกสวนหนึ่งท่ีเห็นวาควรจะนํา PIC/S-GMP มาใช เพื่อใหเกิดการ
ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของโรงงานและผลิตภัณฑยา ซ่ึงผลจากการศึกษาคร้ังนี้พบวา
สอดคลองกับการศึกษาของกลุมอุตสาหกรรมยาสามัญและทรัพยสินทางปญญา (2550) ท่ีรายงานวา
รอยละ 55 ของผูประกอบการ (จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 49 ฉบับ หรือรอยละ 29.7 ของ
แบบสอบถามท้ังหมด) เห็นดวยกับนโยบายของ อย.ท่ีจะใชมาตรฐานการผลิตยาท่ีดีตามแนวทางของ 
PIC/S และพบวาผูประกอบการขนาดเล็กไมเห็นดวยกับนโยบายดังกลาวในอัตราสวนท่ีมากกวา ซ่ึง
เหตุผลของผูท่ีไมเห็นดวยนั้นสอดคลองกับท่ีไดจากการศึกษาในคร้ังนี้คือ  

1. WHO-GMP มีความเหมาะสมอยูแลว เพราะเปนมาตรฐานท่ีสากลยอมรับ 
2. ควรใช PIC/S-GMP กับโรงงานท่ีมีเปาหมายในการสงออกไปยังประเทศท่ีตองการ

มาตรฐานสูงเทานั้น ในขณะท่ีประเทศคูคาสวนใหญไมไดตองการมาตรฐานท่ีสูงกวา WHO-GMP 
ถาตนทุนสูงจะสูราคาไมได 

3. การลงทุนสูงเกินไปโดยตองลงทุนมากในดาน Clean room และ HVAC รวมถึงระบบน้ํา 
4. ไดประโยชนไมคุมคา ไมเกิดประโยชนตอโรงงาน 
5. ควรเปนไปดวยความสมัครใจข้ึนกับความพรอมของแตละโรงงาน ไมวาจะดานทุน

ทรัพย บุคลากรและตลาดท่ีรองรับ 
6. อย.ยังไมมีหลักเกณฑในการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

สําหรับเหตุผลของผูท่ีเห็นดวยนั้นพบวาสอดคลองกับท่ีไดจากการศึกษาในคร้ังนี้คือ 
1. เปนการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของประเทศใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึนเปนสากล มีการ

ควบคุมระบบคุณภาพและการผลิตยาท่ีเขมงวดข้ึน 
2. สามารถนํามาใชเปนนโยบายกีดกันทางการคาดานเทคนิคตอการนําเขาสินคาท่ี

คุณภาพตํ่ากวาเขามาในประเทศไดเปนอยางดี 
3. ทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยา มีการปรับปรุงระบบอากาศและปรับปรุง

สถานท่ี 
4. เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหผลิตภัณฑยาเปนท่ียอมรับของตางประเทศ เปนการเพิ่มขีด

ความสามารถในการสงออก 
5. เปนประโยชนตอ ผูบ ริโภคทําใหไดผ ลิตภัณฑ ท่ี มี คุณภาพ  ปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพ 
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อยางไรก็ตามผูท่ีเห็นดวยบางรายมีความเห็นวาอยากใหมีการพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป 
ควรมีการวางแผนระยะยาวและภาครัฐควรมีความพรอมกอนท่ีจะนํามาบังคับใช 

ท้ังนี้ผูตอบแบบสอบถามสวนหน่ึงมีความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช
มาตรฐาน PIC/S ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของกลุมอุตสาหกรรมยาสามัญและทรัพยสินทางปญญา 
(2550) ; PIC/S ชวยหรือแชแข็งอุตสาหกรรมยา (2549) กลาวคือ ผูผลิตยาตองใชเงินลงทุนเพิ่มข้ึน 
เพื่อพัฒนามาตรฐานใหไดตามหลักเกณฑ GMP ของ PIC/S ในขณะเดียวกันผูผลิตก็ตองลดตนทุน
ในการผลิตเพื่อใหสามารถแขงขันกับยาจากตางประเทศ ซ่ึงยานําเขาท่ีผลิตในแถบประเทศเพ่ือน
บาน รวมท้ังประเทศจีนและอินเดียตางทยอยเขามาสูตลาดภายในประเทศมากขึ้นเร่ือยๆ ปญหาน้ี
ภาครัฐจะตองใหความสนใจและเขามาดูแลเพ่ือใหสอดรับกับโครงการหลักประกันสุขภาพท่ีภาครัฐ
ไดสรางข้ึน เพราะการพัฒนาตามมาตรฐานท่ีสูงข้ึนแตขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง
อาจจะสรางปญหาใหกับระบบอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ คือ 

1. การปดกิจการของโรงงานตางๆ ท่ีไมสามารถสูตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน 
2. เกิดการเลิกจางงาน 
3. ภาพรวมของราคายาภายในประเทศสูงข้ึน 
นอกจากนี้คารักษาพยาบาลและคาใชจายในดานการดูแลสุขภาพของภาครัฐก็จะสูงข้ึน

ตามจนไมอาจดําเนินนโยบายการประกันสุขภาพไดอยางท่ีประกาศไวและสุดทายการนําเขายา
ตนทุนตํ่ากวาจากตางประเทศอาจนําไปสูการขาดดุลทางการคากับตางประเทศ  

 
5.6 สรุปสาระสําคัญในงานวิจัย 

ปจจุบันการผลิตยาท่ัวโลกมีการแขงขันอยางสูง มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมท้ัง
ในขณะน้ีแนวทางในการประกันคุณภาพดานการผลิตยาและระบบการตรวจ GMP ไดมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง และจากการเปดเขตการคาเสรีแกกันมากข้ึน ทําใหในหลายภูมิภาคไดรวมกันจัดต้ัง
องคกรหรือภาคีข้ึน จึงมักมีเง่ือนไขในเชิงขอกําหนดหรือมาตรฐานดานการผลิตสินคาเขามาเปน
เคร่ืองมือคุมครองประชาชนในประเทศของตนและกีดกันทางการคากับประเทศนอกกลุม สงผลให
หนวยงานรัฐผูกํากับดูแลจะตองพัฒนาใหทันตอสภาวการณของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือชวยให
การพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศไดกาวทันตอวิวัฒนาการดานเทคโนโลยียาของโลก 
สงเสริมคุณภาพ สรางภาพลักษณท่ีดีแกผลิตภัณฑยา เพื่อใหเปนท่ีเช่ือถือและยอมรับของตางประเทศ  

วัตถุประสงคของการวิจัยในคร้ังนี้เพื่อศึกษาศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันใน
การปฏิบัติตาม PIC/S-GMP ในมุมมองของเจาของหรือผูบริหารโรงงานโดยเคร่ืองมือท่ีใชในการ
รวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามท่ีจัดสงทางไปรษณีย สวนขอมูลเชิงคุณภาพรวบรวม
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ขอมูลโดยการสัมภาษณ รวมไดขอมูลสําหรับการวิเคราะหท้ังหมด 79 ฉบับ คิดเปนรอยละ 51.6 
ของกลุมตัวอยางท้ังหมด 153 แหง ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ความแตกตางของขอกําหนดตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ Thai-GMP ดัง
แสดงในตารางท่ี 6 มี 6 ขอ  

2. โรงงาน 2 แหง (จากท้ังหมด 79 แหง) สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ตาม 
PIC/S-GMP ไดทันที   

3. โรงงาน 20 แหง ไมสามารถพัฒนาใหเปนไปตาม PIC/S-GMP ได 
4. โรงงาน 57 แหง ตองใชระยะเวลาตั้งแต 1 เดือน ถึง 60 เดือน เพื่อพัฒนาใหเปนไป

ตาม PIC/S-GMP 
5. ขอกําหนดท่ี 5.19 (e) “การจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของการทําความ

สะอาด และการตรวจสอบซํ้าเปนระยะๆ พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการตรวจสอบความถูกตอง” 
เปนขอกําหนดท่ีผูประกอบการตองใชระยะเวลาในการพัฒนานานท่ีสุด 

6. อุปสรรคสําคัญในการดําเนินการตามหลักเกณฑ GMP ของ PIC/S ของโรงงาน คือ 
งบประมาณ โรงงานมีสภาพเกาทําใหยากตอการปรับปรุง การขาดแคลนบุคลากร  

7. มาตรการสงเสริมท่ีสําคัญในการพัฒนาโรงงาน คือ แหลงเงินทุนดอกเบ้ียตํ่า การจัด
ใหมีท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําในการปรับปรุงโรงงานและการจัดอบรม สัมมนาและ
การทํา workshop เกี่ยวกับขอกําหนดตางๆ และการจัดใหมีการเขาเยี่ยมชมโรงงานท่ีไดมาตรฐาน  

8. โรงงานในกลุมท่ี 1 (กลุมโรงงานที่ใชระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ 
GMP อยูในชวง 0-4 ป) ท้ังหมด 38 แหง มีโรงงาน 1 แหง (รอยละ 2.6) สามารถปฏิบัติตามขอกําหนด
ตางๆ ตาม PIC/S-GMP ไดทันทีทุกขอ ในขณะท่ีโรงงาน 26 แหง (รอยละ 68.4) ตองใชระยะเวลา
ระหวาง 1 เดือน ถึง 36 เดือน เพื่อพัฒนาใหเปนไปตาม PIC/S-GMP ทุกขอ และโรงงาน 11 แหง 
(รอยละ 28.9) ไมสามารถพัฒนาใหเปนไปตาม PIC/S-GMP ได  

9. โรงงานในกลุมท่ี 2 (กลุมโรงงานท่ีใชระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ 
GMP อยูในชวง 5-9 ป) ท้ังหมด 5 แหง ไมพบวามีโรงงานใดท่ีสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ 
ตาม PIC/S-GMP ทุกขอไดทันที ในขณะท่ีโรงงาน 4 แหง (รอยละ 80.0) ตองใชระยะเวลาระหวาง 2 
เดือน ถึง 24 เดือน เพื่อพัฒนาใหเปนไปตาม PIC/S-GMP และโรงงาน 1 แหง (รอยละ 20.0) ไม
สามารถพัฒนาใหเปนไปตาม PIC/S-GMP ไดทุกขอ 

10. โรงงานในกลุมท่ี 3 (กลุมโรงงานที่ใชระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ 
GMP มากกวา 10 ป) ท้ังหมด 14 แหง ไมพบวามีโรงงานใดท่ีสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ตาม 
PIC/S-GMP ไดทันทีทุกขอ ในขณะท่ีโรงงาน 13 แหง (รอยละ 92.9) ตองใชระยะเวลาระหวาง 3 
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เดือน ถึง 60 เดือน เพื่อพัฒนาใหเปนไปตาม PIC/S-GMP ทุกขอ และโรงงาน 1 แหง (รอยละ 7.1) 
ไมสามารถพัฒนาใหเปนไปตาม PIC/S-GMP ได 

11. โรงงานในกลุมท่ี 4 (กลุมโรงงานผลิตยาท่ีไมสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับปท่ีไดรับ 
GMP Certificate คร้ังแรกได) ท้ังหมด 22 แหง มีโรงงาน 1 แหง (รอยละ 4.5) สามารถปฏิบัติตาม
ขอกําหนดตางๆ ตาม PIC/S-GMP ไดทันทีทุกขอ ในขณะท่ีโรงงาน 14 แหง (รอยละ 63.6) ตองใช
ระยะเวลาระหวาง 3 เดือน ถึง 60 เดือน เพื่อพัฒนาใหเปนไปตาม PIC/S-GMP และโรงงาน 7 แหง 
(รอยละ 31.8) ไมสามารถพัฒนาใหเปนไปตาม PIC/S-GMP ไดทุกขอ 

12. จากการศึกษาแยกตามกลุมโรงงาน จะเห็นไดวาโรงงานกลุมท่ี 1 มีแนวโนมท่ีจะ
พัฒนาใหไดตามมาตรฐาน PIC/S ไดมากกวากลุมอ่ืน ท้ังนี้เนื่องจากโรงงานในกลุมท่ี 1 ใชระยะเวลา
ในการพัฒนาโรงงานเม่ือคร้ังท่ีกระทรวงสาธารณสุขใหการรับรองมาตรฐานการผลิตยาคร้ังแรกนอย
กวาโรงงานในกลุมอ่ืน 
 
5.7 ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนามาตรฐานการผลิตยาท่ีไดจากงานวิจัยนี้ มีดังนี้ 
1. การจัดทําฐานขอมูลโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน หากมีขอมูลสําคัญๆ ก็จะเปนประโยชน

ในการดําเนินงานของภาครัฐ โดยมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและสามารถนํามาใชได 
โดยเฉพาะขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับขอบกพรองหรือขอแนะนําตางๆ ท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
GMP ของเจาหนาท่ี, ขอรองเรียนยาตางๆ เปนตน 

2. การเผยแพรหรือกระจายขอมูลขาวสารของทางราชการสูผูผลิตยังไมท่ัวถึง ดังนั้นภาครัฐ
ควรดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีจําเปนอยางท่ัวถึง เชน การจัดทําจดหมายขาวสงไปยัง
ผูประกอบการ การเผยแพรขอมูลทางอินเตอรเน็ต เปนตน 

3. การพัฒนามาตรฐานการผลิตเปนส่ิงท่ีจําเปน แตเนื่องจากโรงงานมีศักยภาพในการพัฒนา
ใหเปนไปตามมาตรฐาน PIC/S แตกตางกัน ดังนั้น อย.จึงควรใหการสนับสนุนอยางเหมาะสม
สําหรับแตละกลุมโรงงาน  

4. มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูตรวจประเมินเปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหการปฏิบัติเปน
แนวทางเดียวกัน โปรงใสและเปนท่ียอมรับ อยางไรก็ตามแมเจาหนาท่ีผูตรวจประเมินจะมีวิธีการ
ปฏิบัติแตก็ไมไดกําหนดอยางเปนรูปธรรม ดังนั้นควรจัดใหมีการฝกอบรมการตรวจประเมินของ
เจาหนาท่ีเปนประจําเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

5. จากขอมูลท่ีไดจากงานวิจัยคร้ังนี้ พบวามีโรงงานสวนหน่ึงท่ีไมสามารถดําเนินการตาม
ขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในประเด็นท่ีไมแตกตางกับ Thai-GMP ได แสดงให
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เห็นวาโรงงานเหลานี้ไมไดมาตรฐานตาม Thai-GMP ดังนั้นเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบควรจะทําการ
ตรวจสอบโรงงานซํ้าเพื่อปองกันการผลิตยาท่ีไมไดมาตรฐาน 

6. การดําเนินการใดๆ ท่ีจะมีผลตออุตสาหกรรมยาในประเทศ ดังเชน การเปล่ียนแปลง
มาตรฐานการผลิต หนวยงานท่ีรับผิดชอบควรจัดทําประชาพิจารณ เพื่อศึกษาความพรอมของผูผลิต 

7. หนวยงานที่รับผิดชอบควรทําการศึกษาอยางรอบคอบ เพื่อศึกษาผลกระทบท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนกับอุตสาหกรรมยาในประเทศ 

8. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรนําผลการศึกษาไปใชประโยชน เพื่อใหทราบ
มุมมองของเจาของหรือผูบริหารโรงงาน 

9. คณะเภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัยตางๆ และสมาคมท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยา มี
สวนรวมกับ อย.ในการจัดใหมีการอบรม สัมมนา และการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับขอกําหนด
ตางๆ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแล 
 
5.8 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาศักยภาพของ “ผูตรวจประเมิน GMP” และมุมมองดานปญหาอุปสรรค 
 2. ควรศึกษาการยอมรับ PIC/S-GMP ตอผูบริโภคยาในประเทศไทย 
 3. ควรศึกษาอุปสรรคในการปฏิบัติตาม PIC/S-GMP ในมุมมองของ “ผูกํากับดูแล” 
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ผลกระทบของขอเรียกรองดานสิทธิบัตรในขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาตอ
อุตสาหกรรมยาช่ือสามัญในประเทศ [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 12 ธันวาคม 2550.  เขาถึงได
จาก http://www.thaifda.com/editor/data/files/gpiip/docs/ผลกระทบขอ
เรียกรอง_19May07_final.pdf 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.  กองควบคุมยา.  กราฟ/ตารางแสดงมูลคาการสงออกยาและ
การคาดการณ [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 22 มิถุนายน 2550.  เขาถึงจาก 
http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/zone_search/files/sea001_009.asp 

________.  การตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการผลิต [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 30 
พฤศจิกายน 2550. เขาถึงจาก 
http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/zone_gmp/gmp_book/d10.asp 

________.  “เกณฑการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตยาแผนปจจุบันตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการ
ผลิตยา.” 2543.  (อัดสําเนา) 

________.  จํานวนสถานท่ีผลิตยาท่ีไดรับรองมาตรฐานการผลิตยา (GMP) ระหวางป 2533-2550 
[ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 21 มกราคม 2551.  เขาถึงจาก 
http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/zone_search/files/sea001_008.asp 

________.  “แนวทางการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตยาแผนปจจุบันตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการ
ผลิตยา.” 2541.  (อัดสําเนา) 

________.  แนวทางการบริหารคุณภาพในอุตสาหกรรมผลิตยา [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 30 
พฤศจิกายน 2550.  เขาถึงจาก 
http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/zone_gmp/gmp_book/book3.asp 

________.  แนวทางการผลิตยาปราศจากเช้ือ [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 30 พฤศจิกายน 2550.  เขาถึง
จาก http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/zone_gmp/files/sterile.pdf  

________.  มูลคาการผลิตและการนําส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรสําหรับยาแผนปจจบัุน ต้ังแตป 
2530-2549 [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 25 ธันวาคม 2550.  เขาถึงจาก 
http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/zone_search/files/sea001_001.asp 

________.  มูลคาการสงออก [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 25 ธันวาคม 2550.  เขาถึงจาก 
http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/zone_search/files/sea001_009.asp 
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สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.  กองควบคุมยา.  รายงานการประชุม The ASEAN 
Consultative Committee for Standards and Quality Pharmaceutical Product Working 
Group (ACCSQ PPWG) คร้ังท่ี 9 เม่ือวันท่ี 22-24 กุมภาพนัธ พ.ศ.2548 ณ เมืองมากาติ 
ประเทศฟลิปปนส [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 7 กุมภาพนัธ 2551.  เขาถึงจาก 
http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/zone_asian_ppwg/files/The%209th%20accsq-
ppwg%20Meeting%20ฟลิปปนส.pdf 

________.  รายนามสถานทีผ่ลิตยาแผนปจจุบันท่ัวประเทศ [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 25 ธันวาคม 
2550.  เขาถึงจาก http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/zone_search/manu.htm 

________.  รายนามสถานทีผ่ลิตยาแผนปจจุบันท่ีผานการรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามกฏ
กระทรวง พ.ศ.2546 [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 25 ธันวาคม 2550.  เขาถึงจาก 
http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/zone_gmp/gmpname.htm 

________.  หลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนปจจุบัน.  กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย, 2546.  

________.  ASEAN Guidelines (Final Draft) [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 24 กรกฎาคม 2550.  เขาถึง
จาก http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/zone_asian_ppwg/ppwg01.asp 

สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน.  ศูนยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย.  ชุดวชิาการศึกษานอก
โรงเรียนหมวดวิชาพัฒนาสังคมและชมุชน ระดบัมัธยาศึกษาตอนปลาย [ออนไลน].  เขาถึง
เม่ือ 4 มกราคม 2551.  เขาถึงจาก 
http://ebook.nfe.go.th/frontend/theme_1/ebook_content.php 

สุดา ดิลกพัฒนมงคล และคณะ.  “ การศึกษาการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตยา.” 
เอกสารรายงานการวจิัยในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 
มีนาคม 2532.  (อัดสําเนา)  

สุทีป บุษยามานนท.  “แนวทางในการพัฒนาฝายควบคุมคุณภาพในสถานท่ีผลิตยาแผนปจจุบัน.”  
เอกสารวิชาการในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 
พฤศจิกายน 2539.  (อัดสําเนา) 

สุนิพนธ ภุมมางกูร และคณะ.  “อุตสาหกรรมผลิตยาสําเร็จรูป (แผนปจจุบัน) ในประเทศไทย.”  
เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ืองแนวทางการวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาของประเทศ
ไทย เสนอท่ีหองประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 18 มิถุนายน 2530.  (อัดสําเนา)  
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อนัญญา เหลืองอรุณ.  “สถานการณสถานท่ีผลิตยาแผนปจจุบันท่ียังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน 
GMP.” เอกสารประกอบการประชุมเร่ืองผลการดําเนินงานเกี่ยวกับ GMP เสนอท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา 28 ตุลาคม 2546.  (อัดสําเนา) 

อังกาบ เวสโกสิทธ์ิ และ จอมจิน จันทรสกุล.  “แนวทางในการปฏิบัติตาม GMP.” เอกสารประกอบการ
สัมมนาเร่ืองการพัฒนามาตรฐานการผลิตยาภายในประเทศ เสนอท่ีโรงแรมแอมบาสเดอร 
18 มกราคม 2529.  (อัดสําเนา) 

“อุตสาหกรรมยาไทยลาหลังผลักดันสูภาคีสมาชิก PIC/S ยกระดับ GMP สูมาตรฐานใหมรองรับเปด
เสรีการคายา.” EconNews 15, 458 (มิถุนายน 2548) : 21-23. 

“PIC/S ชวยหรือแชแข็งอุตสาหกรรมยา.” ฟารมาไทม 4, 43 (กรกฎาคม 2549) : 15-20. 
PIC/S Secretariat.  Accession dates [Online].  Accessed 16 May 2008.  Available from 

http://www.picscheme.org/indexnoflash.php?p=access 
________.  Background to PIC [Online].  Accessed 17 April 2007.  Available from 

http://www.picscheme.org/indexnoflash.php?p=backgr 
________.  Benefits of PIC/S membership [Online].  Accessed 17 April 2007.  Available from 

http://www.picscheme.org/indexnoflash.php?p=benefi 
________.  Introduction [Online].  Accessed 20 December 2006.  Available from 

http://www.picscheme.org/indexnoflash.php?p=introd 
________.  PIC/S GMP GUIDE [Online].  Accessed 20 December 2006.  Available from 

http://www.picscheme.org/publication.php?p=guides 
________.  Role and functions of PIC/S [Online].  Accessed 20 December 2006.  Available from 

http://www.picscheme.org/indexnoflash.php?p=role 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 153 

 
 

ที่  ศธ 0520.205/  00403                                                                   คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000                                                

       
เรื่อง      ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในการวิจัย  

เรียน     ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน 

สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถามเรื่อง “ศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทยในการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตยาของ PIC/S” 

 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีนโยบายที่จะนําหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการ

ผลิตยา (GMP) ตามขอกําหนดของ PIC/S มาใชกับโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน แทนประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื่อง การกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวา
ดวยยา พ.ศ.2546 ซึ่งบังคับใชเปนกฎหมาย ต้ังแต 5 มิถุนายน พ.ศ.2546   

ในการน้ีนางสาวปยะรส วัชระนุกุล นักศึกษาปริญญาโท สาขาการคุมครองผูบริโภคดาน
สาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลาปากร ไดสนใจที่จะศึกษาศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน
ในการท่ีจะตองมีการเปล่ียนแปลงจาก GMP ที่ประกาศฯ ใชในปจจุบันมาใช GMP ของ PIC/S ซึ่งตองอาศัยขอมูล
จากโรงงานผลิตยาตางๆ ดังน้ันจึงใครขอความอนุเคราะหในการใหขอมูลสําหรับการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะหแกนางสาวปยะรส วัชระนุกุล ในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คณะฯ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดี จึงขอขอบพระคุณลวงหนามา ณ 
โอกาสน้ี 

ขอแสดงความนับถือ 

        (เภสัชกร อาจารย ดร.วิเชียร ลีลาสงาลักษณ) 
รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร   
  

สํานักงานคณะเภสัชศาสตร 
โทร. 0 3421 8770 
โทรสาร. 0 3425 5801 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม เร่ือง ศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจบัุนในประเทศไทยในการปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยาของ PIC/S 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

ศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทยในการปฏบัิตติาม 
หลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตยาของ PIC/S 

 

 

คําช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้สําหรับสอบถามผูบริหารโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน 
2. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของ

โรงงานผลิตยาแผนปจจุบันในการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตยาของ 
PIC/S 

3. แบบสอบถามมีท้ังหมด 9 หนา แบงเปน 2 สวน คือ 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของโรงงาน 
สวนท่ี 2 ศักยภาพในการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการที่ดใีนการผลิตยาของ PIC/S 

4. โปรดกรอกแบบสอบถามตามคําช้ีแจงในแตละสวนใหครบทุกขอ 
5. คุณคาของวิทยานิพนธคร้ังนี้ข้ึนกับขอเท็จจริงท่ีไดจากแบบสอบถามเปนสําคัญ 
6. ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามน้ี ผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับ และจะนําไปใช

เพื่อการวิจัยในคร้ังนี้เทานั้น ในการนําเสนอผลการวิจัยจะเปนภาพรวมไมมีการบงช้ีถึง
แหลงท่ีมาของขอมูล 

ขอความกรุณาสงแบบสอบถามคืนภายในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2550 อนึ่งเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการสงแบบสอบถามกลับคืน ผูวิจัยไดจาหนาซองและติดแสตมปใหเรียบรอยแลว ผูวิจัย
ขอขอบคุณเปนอยางสูงท่ีทานสละเวลาอันมีคากรอกแบบสอบถามฉบับนี้ 

 
         ปยะรส   วัชระนุกุล 

 
 

1 (โปรดพลิก) 
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แบบสอบถามชุดท่ี... 
แบบสอบถามสวนท่ี 1 
1. ขอมูลท่ัวไปของโรงงาน 
คําช้ีแจง โปรดใสเคร่ืองหมาย  ลงใน (   ) หรือเติมคําในชองวางท่ีตรงกับขอมูลโรงงานของทาน 
1.1 ลักษณะของโรงงานของทาน 

(   ) 1. เปนอาคารโรงงาน และผานเกณฑ GMP ต้ังแตเร่ิมกอสราง 
(   ) 2. เปนอาคารโรงงาน และเคยปรับปรุงจนผานตามเกณฑ GMP  
(   ) 3. ไมไดเปนอาคารโรงงาน แตดดัแปลงมาจาก (โปรดระบุ)……………………………… 
(   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………..…………………………………...……………… 

1.2 กลุมยาท่ีโรงงานของทานผลิต (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
(   ) 1. ยาสําหรับมนุษย                        (   ) 2. ยาสําหรับสัตว 
(   ) 3. เภสัชเคมีภัณฑ   (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………… 

1.3 โรงงานแหงนีด้ําเนินงานมาเปนระยะเวลา……………ป 
1.4 ผูเปนเจาของโรงงาน ประกอบดวย  

(   ) 1. คนไทยทั้งหมด   (   ) 2. คนไทยและตางชาติ  
(   ) 3. ตางชาติท้ังหมด 

1.5 โรงงานของทานมีตํารับยาหมวดตางๆ ดังตอไปนี ้
หมวดยา จํานวนตํารับท้ังหมด  

(ตํารับ) 
มูลคาการผลิตยาแตละหมวดตอป 

(บาท) 
 1. ยาผง   
 2. ยาเม็ด   
 3. ยาแคปซูล   
 4. ยานํ้า   
 5. ยาขี้ผ้ึงหรือครีม   
 6. ยาปราศจากเช้ือ   
 7. ยาสกัด   
 8. เภสัชเคมีภัณฑ   
 9. ชีววัตถุ   
10. อื่นๆ (โปรดระบุ)…………   

 
2 (โปรดพลิก) 
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1.6 โรงงานของทานมีจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในแตละฝาย ดังนี ้
เภสัชกร (คน) ฝาย/แผนก 

ประจํา Part-time 

นักวิทยาศาสตร 
(คน) 

อ่ืนๆ 
(คน) 

รวมทั้งหมด 
(คน) 

1. ผลิต      
2. ควบคุมคุณภาพ (QC)      
      2.1 ทางเคมี      
      2.2 ทางจุลชีววิทยา      
3. ประกันคุณภาพ (QA)      
4. วิจัยและพัฒนา (R&D)      
5. อื่นๆ (โปรดระบุ)……………      

 
1.7 มูลคาการผลิตยาทุกประเภทตอปโดยคิดจากราคาทุนรวมประมาณ………………….ลานบาท 

1.8 ยาท่ีทานผลิตในแตละปเขาสูตลาด คิดเปนสัดสวน ดังนี ้

1.8.1 ตลาดภายในประเทศ…………….……..% 

โปรดเรียงลําดบัชองทางการจําหนายยาจากโรงงานของทานของตลาดภายในประเทศ จาก
มากท่ีสุด (1) ไปนอยท่ีสุด (4) 

 (      ) 1. โรงพยาบาลของรัฐ   

(      ) 2. โรงพยาบาลเอกชน 

 (      ) 3. รานขายยา   

 (      ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………. 

1.8.2 ตลาดภายนอกประเทศ…………………% คือ  

         (โปรดระบุช่ือประเทศ)………………………………… ………………………… 
 
 
 
 

3 (โปรดพลิก) 
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แบบสอบถามสวนท่ี 2 
ศักยภาพในการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยาของ PIC/S 
คําช้ีแจง โปรดพิจารณาวาโรงงานของทานสามารถปฏิบัติในแนวทางตางๆ ตอไปนี้ไดหรือไม และ
ใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีทานคิดวาเหมาะสมกับศักยภาพของโรงงานของทานมากที่สุด ใน
กรณีท่ีทานมีเง่ือนไขเวลาในการปฏิบัติในแตละขอโปรดระบุระยะเวลา(เดือน) ท่ีทานจะสามารถ
ปฏิบัติได  
  

ศักยภาพ 
ขอ แนวทางการปฏิบัตติาม PIC/S ปฏิบัติ

ไมได 
ปฏิบัติได
ทันที 

ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา 

ระยะเวลา 
(เดือน) 

1 การจัดทําผังองคกร พรอมกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของ
บุคลากรในตําแหนงน้ันๆ เปนลายลักษณอักษร 

    

2 การจัดการอบรมเร่ือง GMP และหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายท้ัง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติใหกับพนักงานทุกคน และการจัดฝกอบรม
อยางตอเน่ือง 

    

3 การจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานทุกคนกอนรับเขาทํางาน 
และการจัดใหมีการตรวจเปนประจําอยางนอยปละคร้ัง 

    

4 การจัดอาคารสถานท่ีใหเปนระบบปด และการจัดใหมีอุปกรณ
ปองกันสัตวและแมลง 

    

5 การจัดใหมีการปองกันไมใหผูที่ไมเก่ียวของเขามาในบริเวณผลิต, 
คลังสินคา และบริเวณควบคุมคุณภาพ 

    

6 การจัดบริเวณผลิตใหมีอากาศที่ผานการกรองอากาศโดยผานแผน
กรองเพ่ือดักฝุนละออง  

    

7 การจัดใหมีบริเวณแยกเปนสัดสวนสําหรับเก็บวัตถุดิบ,วัสดุการ
บรรจุ, หรือผลิตภัณฑที่ไมผาน (rejected materials or products), 
ผลิตภัณฑเรียกเก็บคืน หรือผลิตภัณฑที่สงกลับคืน 

    

8 การจัดใหมีบริเวณที่ปลอดภัยสําหรับเก็บวัสดุการบรรจุและฉลาก
ที่พิมพขอความแลว เชนการหามผูไมเก่ียวของเขาถึงได 

    

9 การจัดใหมีการตรวจสอบและบันทึกความถูกตองของวัสดุการบรรจุ
และฉลากที่พิมพขอความแลว เชน รุนการผลิต, วันส้ินอายุ เปนตน 

    

10 การจัดหองปฏิบั ติการควบคุมคุณภาพแยกจากบริเวณผลิต 
โดยเฉพาะการจัดหองปฏิบัติการทางชีววิทยา (biologicals) และจุล
ชีววิทยา (microbiologicals) แยกจากกัน 

    

11 การจัดไมใหหองสุขาอยูติดตอโดยตรงกับบริเวณผลิตและคลังสินคา     
   
   
  4 (โปรดพลิก) 
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ศักยภาพ 
ขอ แนวทางการปฏิบัตติาม PIC/S ปฏิบัติ

ไมได 
ปฏิบัติได
ทันที 

ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา 

ระยะเวลา 
(เดือน) 

12 การจัดใหมีการฆาเช้ือ (sanitized) ของทอน้ํากล่ัน ทอนํ้าบริสุทธิ์ 
และทอนํ้าชนิดอื่นๆ ตามวิธีการปฏิบัติ (SOP) และการจัดใหมี
วิ ธี ก ารป อง กันการปน เป อนของ เชื้ อ จุลินท รีย  (microbial 
contamination) 

    

13 การจัดใหมีการสอบเทียบ (calibration) และการตรวจสอบ
เคร่ืองมือวัด เคร่ืองช่ัง เคร่ืองบันทึก และเคร่ืองควบคุมในชวงเวลา
ที่กําหนด โดยวิธีที่เหมาะสม พรอมบันทึกการทดสอบเก็บไว 

    

14 การจัดใหมีการทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑยา (product quality review) 
เปนระยะๆ เพื่อใหแนใจวาผลิตภัณฑยามีคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ 

    

15 การจัดใหมีการทบทวน (review) เอกสารอยางนอยทุก 3 ป และ
การจัดใหมีระบบปองกันไมใหนําเอกสารท่ียกเลิกแลวมาใช 

    

16 การจัดใหมีบันทึกการตรวจสอบเคร่ืองมือและสถานท่ีปฏิบัติงาน
กอนเร่ิมทําการผลิตและการบรรจุ วาไมมีผลิตภัณฑ, เอกสาร, 
วัต ถุ ดิบ  และวัสดุการบรรจุที่ ไม เ ก่ียวของตกค างอยู  (line-
clearance)  

    

17 การจัดใหมีฉลากหรือปายบงช้ีผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบที่กําลังอยูใน
กระบวนการ, ความแรง, หมายเลขรุน และระบุขั้นตอนการ
ดําเนินการผลิต ติดท่ีวัตถุทุกอยาง ภาชนะใสผลิตภัณฑรอบรรจุ 
เคร่ืองมือการผลิต และหองท่ีใชทําการผลิต 

    

18 การจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการผลิต 
(process validation)  และการตรวจสอบซ้ํา (revalidation) เปน
ระยะๆ หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิต หรือ
อุปกรณที่สําคัญ พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการตรวจสอบความ
ถูกตอง 

    

19 การจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห (analytical 
validation)  และการตรวจสอบซํ้า (revalidation) อยางนอยปละ 1 
คร้ัง พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการตรวจสอบความถูกตอง 

    

20 การจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของการทําความสะอาด 
(cleaning validation) และการตรวจสอบซํ้าเปนระยะๆ พรอมการ
จัดใหมีบันทึกผลการตรวจสอบความถูกตอง 

    

21 การจัดใหมีขอกําหนดของวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุทุกชนิด     
22 การรับวัตถุดิบหน่ึงชนิดท่ีมีรุนการผลิตตางกัน ตองจัดใหมีการ

แยกแตละรุนสําหรับการสุมตัวอยาง การทดสอบ และการปลอย
ผาน 

    

   
  5 (โปรดพลิก) 
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ศักยภาพ 
ขอ แนวทางการปฏิบัตติาม PIC/S ปฏิบัติ

ไมได 
ปฏิบัติได
ทันที 

ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา 

ระยะเวลา 
(เดือน) 

23 การจัดใหมีฉลากสําหรับวัตถุดิบท่ีรับเขามา ตองมีขอมูลอยางนอย
ดังน้ี ชื่อวัตถุดิบ, หมายเลขรุนที่ใหเมื่อทําการรับ, สถานะของ
วัตถุดิบ, วันส้ินอายุ และวันครบกําหนดวันทดสอบซํ้า  

    

24 การจัดใหมีการเก็บรักษาตัวอยางของวัตถุดิบ (ไมรวมตัวทําละลาย 
กาซ และนํ้า) ไวอยางนอย 2 ป หลังจากมีการปลอยผานผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปท่ีผลิตจากวัตถุดิบรุนน้ันๆ 

    

25 การจัดใหมีสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรสําหรับการวาจางผลิต
หรือวิเคราะห ครอบคลุมขอตกลงของการผลิต/วิเคราะห รวมถึง
กําหนดอํานาจหนาท่ีของผูวาจางและผูรับจางอยางชัดเจน  

    

26 หากมีการวาจางผลิต/วิเคราะห ผูวาจางตองทําการประเมินวาผู
รับจางมีการปฏิบัติตาม GMP ที่กําหนดตาม PIC/S 

    

27 การจัดใหมีขั้นตอนการปฏิบัติและการรายงานผลการจัดการเร่ือง
รองเรียนและการเรียกเก็บยาคืนเปนลายลักษณอักษร 

    

28 การจัดใหมีการสอบสวนหาสาเหตุของเร่ืองรองเรียน รวมถึงการ
จัดใหมีมาตรการในการจัดการกับผลิตภัณฑที่มีปญหา 

    

29 การ จัดทํ าแผนหรือโปรแกรมการตรวจสอบตนเอง  (self 
inspection) เปนประจําทุกป 

    

30 การจัดใหผูที่ทําการตรวจสอบตนเองหรือการจัดจางผูตรวจสอบ
ภายนอก (external experts) ที่มีการทํางานอยางเปนอิสระ  

    

31 การจัดใหมีรายงานผลการตรวจสอบตนเอง ที่ระบุถึงส่ิงท่ีตรวจพบ
ทั้งหมด และขอเสนอสําหรับดําเนินการแกไข 

    

32 การจัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณ (identification) ของวัตถุดิบในแต
ละรุนดวยกระบวนการที่ผานการตรวจสอบความถูกตอง 
(validated procedure) แลวเทาน้ัน 

    

33 การผลิตยาปราศจากเช้ือในแตละขั้นตอน ตองมีระดับความสะอาด
ในระดับเดียวกันกับสภาวะท่ีมีการดําเนินการผลิตยาปราศจากเช้ือ 
(in operation1) 

    

   
   
   
   

                                                           
1 กําลังปฏิบัติงาน (in operation) หมายถึง สภาวะท่ีอุปกรณการผลิตท่ีติดต้ังมีการเปดใหทํางาน
ตามท่ีกําหนด พรอมท้ังมีผูปฏิบัติงานในจํานวนท่ีระบุกําลังปฏิบัติงาน 

6 (โปรดพลิก) 
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ศักยภาพ 
ขอ แนวทางการปฏิบัตติาม PIC/S ปฏิบัติ

ไมได 
ปฏิบัติได
ทันที 

ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา 

ระยะเวลา 
(เดือน) 

34 การบรรจุผลิตภัณฑที่ตองทําใหปราศจากเช้ือในขั้นตอนสุดทาย 
(terminally sterilized products) ตองทําในหองสะอาดอยางนอยระดับ 
C2  

    

35 การเตรียมสารละลายและสวนประกอบตางๆ สําหรับการบรรจุ 
ตองจัดทําในหองสะอาดอยางนอยระดับ D3  

    

36 การเตรียมและบรรจุผลิตภัณฑโดยวิธีปราศจากเช้ือ  (aseptically 
prepared products) ตองทําในสภาวะแวดลอมระดับ A4 ทีอ่ยูใน
หองระดับ B5 

    

37 หองเปล่ียนเคร่ืองแตงกายในขั้นตอนทายสุด สําหรับผลิตยา
ปราศจากเช้ือตองมีความสะอาดเทียบเทากับบริเวณที่จะเขาไป
ปฏิบัติงาน ในขณะที่ยังไมมีผูปฏิบัติงาน (at rest6) 

    

   

                                                           
2 ระดับ C หมายถึงในปริมาตรอากาศ 1 ลูกบาศกเมตร จะมีจํานวนของอนุภาคท่ีมีขนาด 0.5 
ไมโครเมตร ไมเกิน 3,500,000 อนุภาค และจํานวนของอนุภาคท่ีมีขนาด 5 ไมโครเมตร ไมเกิน 
20,000 อนุภาค และมีขีดจํากัดการปนเปอน  จุลินทรียอยูท่ี 50 โคโลนี/4 ช่ัวโมง หรือ 100 โคโลนี/
m3 
3 ระดับ D หมายถึงในปริมาตรอากาศ 1 ลูกบาศกเมตร จะมีจํานวนของอนุภาคที่มีขนาด 0.5 
ไมโครเมตร ไมระบุ  และจํานวนของอนุภาคที่มีขนาด 5 ไมโครเมตร ไมระบุ และมีขีดจํากัดการ
ปนเปอนจุลินทรียอยูท่ี 100 โคโลนี/4 ช่ัวโมง หรือ 200 โคโลนี/m3 
4 ระดับ A หมายถึงในปริมาตรอากาศ 1 ลูกบาศกเมตร จะมีจํานวนของอนุภาคที่มีขนาด 0.5 
ไมโครเมตร ไมเกิน 3,500 อนุภาค และจํานวนของอนุภาคท่ีมีขนาด 5 ไมโครเมตร ไมเกิน 1 
อนุภาค และมีขีดจํากัดการปนเปอนจุลินทรียอยูท่ีนอยกวา 1 โคโลนี/4 ช่ัวโมง หรือนอยกวา 1 
โคโลนี/m3 
5 ระดับ B หมายถึงในปริมาตรอากาศ 1 ลูกบาศกเมตร จะมีจํานวนของอนุภาคท่ีมีขนาด 0.5 
ไมโครเมตร ไมเกิน 350,000 อนุภาค และจํานวนของอนุภาคที่มีขนาด 5 ไมโครเมตร ไมเกิน 2,000 
อนุภาค และมีขีดจํากัดการปนเปอนจุลินทรียอยูท่ี 5 โคโลนี/4 ช่ัวโมง หรือ 10 โคโลนี/m3 
6 at rest หมายถึง สภาวะท่ีอุปกรณทุกอยางไดมีการติดต้ังและเปดใหทํางาน พรอมมีเคร่ืองมือในการ
ผลิตทุกอยาง แตไมมีผูปฏิบัติงานอยูในบริเวณนั้น      
               

7 (โปรดพลิก) 
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ศักยภาพ 
ขอ แนวทางการปฏิบัตติาม PIC/S ปฏิบัติ

ไมได 
ปฏิบัติได
ทันที 

ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา 

ระยะเวลา 
(เดือน) 

38 การจัดใหมีอากาศท่ีผานเคร่ืองกรองและจายเขาไปในหองผลิตยา
ปราศจากเช้ือเกิดความดันแบบบวก (positive pressure) และเกิด
การไหลของอากาศไปสูหองติดกันที่มีระดับความสะอาดต่ํากวาใน
ทุกสภาวะที่มีการปฏิบัติงาน 

    

39 การจัดใหมีระบบแจงเตือน (warning system) ที่แสดงถึงความ
ผิดพลาดของอากาศที่จายเขามา (air supply) ในบริเวณผลติยา
ปราศจากเชื้อ  

    

40 การจัดใหมีการผลิต เก็บรักษา และจายนํ้าสําหรับการผลิตยาฉีดไปยัง
จุดท่ีใช โดยการจัดใหมีวิธีการปองกันการเจริญเติบโตของ
เช้ือจุลินทรีย (microbial growth) เชนการไหลเวียนน้ําตลอดเวลา ณ 
อุณหภูมิที่สูงกวา 70oc 

    

41 การดูแลพนักงานท่ีปฏิบัติงานในสวนการผลิต การซอมบํารุง การ
ทดสอบผลิตภัณฑ และการเล้ียงดูสัตวทดลอง สําหรับการผลิต
ยาชีววัตถุ ใหไดรับวัคซีนที่เหมาะสม และไดรับการตรวจสุขภาพ
อยางสมํ่าเสมอ 

    

42 การจัดใหบริเวณท่ีมีการควบคมุความดันแบบลบ (negative pressure) 
หรือมีการใช safety cabinets เพื่อทํางานกับสารกอโรคดวยเทคนิค
ปราศจากเชื้อ ของการผลิตยาชีววตัถุ ตองมีการลอมรอบดวยโซน
ปราศจากเชื้อที่ใชการควบคุมความดันแบบบวก (positive pressure) 

    

43 โรงเล้ียงสัตวทดลองเพ่ือใชในการผลิตและควบคุมคุณภาพยาชีว
วัตถุ ตองแยกตางหากจากบริเวณผลิตและบริเวณควบคุมคุณภาพ 
รวมท้ังจัดใหมีชุดปฏิบัติงานและบริเวณเปลี่ยนเส้ือผาเฉพาะ 

    

 
2. กรุณาระบุอุปสรรคที่สําคัญจากมาก (1)ไปนอย (3) ในการดําเนินการตามเกณฑ GMP ของ 

PIC/S ในกรณีโรงงานของทาน ไดแก  
(1) ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
(2) ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
(3) ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 

8 (โปรดพลิก) 
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3. ในการพัฒนาตามเกณฑ GMP ของ PIC/S ทานตองการการสนับสนุนจากภาครัฐหรือไม หาก
ตองการการสนับสนุน ทานตองการการสนับสนุนในรูปแบบใด 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

4. การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ
และวิธีในการผลิตยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2546 ท่ีใชเปนกฎหมายในปจจบัุน 
ทานคิดวาเพียงพอหรือไมกับสภาพการแขงขันทางการคากับอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ
และอุตสาหกรรมผลิตยานอกประเทศ  เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

กรุณาตรวจสอบอีกคร้ังวาทุกขอคาํถามไดมีคาํตอบเรียบรอยแลว 

        ขอบพระคุณในความรวมมือ 
              ปยะรส   วชัระนุกุล 

9 
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