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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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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ยาเปนหนึ่งในปจจัยสี่ในการดํารงชีวิตที่มีความจําเปนตอมนุษยอยางมาก เปนเวลานาน
มาแลวที่อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทยมีการพัฒนากอกําเนิดมาจากอุตสาหกรรม
ครอบครัว ซึ่งสวนมากพัฒนามาจากรานขายยา ทั้งนี้เนื่องจากยาที่นําเขาจากประเทศซีกโลกตะวันตกมี
ราคาสูงและไดรับการยอมรับมาก จึงมีการผลิตยาในประเทศเพื่อจําหนาย (คณะทํางานศึกษาวิเคราะห
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน, สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, วิชัย โชควิวัฒน และ ศรีเพ็ญ ตันติเวสส,
บรรณาธิการ 2545 : 455) การผลิตยาจึงเกิดการพัฒนาเปนอุตสาหกรรมและสงผลตอการพัฒนา
ประเทศ เนื่องจากยาจะชวยรักษาอาการเจ็บปวยของประชาชน ทําใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีในการ
ประกอบอาชีพ แตทั้งนี้ผูผลิตตองมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมในการผลิตยาที่มีคุณภาพเทานั้น
(วนิดา จิตตหมั่น 2544 : 41) ดังนั้นจึงจําเปนที่ตองมีกระบวนการควบคุมตามกฎหมายและมีมาตรการ
พิเศษที่เขมงวด เพื่อใหไดยาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีประสิทธิภาพในการรักษา และมีความปลอดภัยใน
การใชแกผูบริโภค โดยใชมาตรการที่สําคัญซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วโลกในดานหลักประกันคุณภาพ
ของยาคือ หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต หรือ Good Manufacturing Practice (GMP)
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทย ไดดําเนินการยกราง
“หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยา” ฉบับแรกโดยอาศัยแนวทางขององคการอนามัยโลกเปนหลัก
และไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ.2521 ตอมาใน พ.ศ.2527 ไดรณรงคใหภาคอุตสาหกรรมยาปรับปรุง
มาตรฐานการผลิตยาอยางจริงจัง พรอมทั้งไดมอบประกาศณียบัตร GMP (GMP certificate) ใหกับ
โรงงานที่ผานการประเมิน GMP การปรับปรุงแกไขโรงงานผลิตยาไดดําเนินการอยางตอเนื่อง
เพื่อใหทันสมัยและสอดคลองกับการพัฒนา GMP ขององคการอนามัยโลก จนกระทั่งวันที่ 5
มิถุนายน พ.ศ.2546 กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศเรื่อง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีในการผลิตยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2546 (Thai-GMP) ซึ่งมีผล
บังคับใชกับสถานที่ผลิตยาแผนปจจุบันทุกแหง โดยประกาศฯ ดังกลาวกําหนดหลักเกณฑและ
มาตรฐานการผลิตยาตามขอแนะนําขององคการอนามัยโลกฉบับ พ.ศ.2535 (WHO Technical
Report Series, No.823, 1992)
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จากผลการดําเนินงานที่ผานมาผูผลิตสวนหนึ่งมีความเขาใจในหลักการและคุณประโยชน
ของการปฏิบัติตาม GMP และมีความกระตือรือรนในการปรับปรุงพัฒนาการผลิต สงผลใหจํานวน
โรงงานที่ไดมาตรฐานตามเกณฑ GMP เพิ่มขึ้น ปจจุบันมีโรงงานที่ไดมาตรฐานการผลิตตามเกณฑ
GMP จํานวน 153 แหงจากโรงงานทั้งหมด 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 : เปนปจจัยเบื้องตนวาเจาของโรงงานมีความเต็มใจหรือ
ถูกบังคับใหพัฒนาโรงงาน ถาเจาของไมกลาลงทุน เปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการพัฒนาโรงงานใหได
ตามเกณฑ GMP
2. งบประมาณ : การพัฒนาโรงงานใหไดตามเกณฑ GMP มีความจําเปนที่จะตองใช
งบประมาณในการพัฒนาปรับปรุง แมเจาของโรงงานจะมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาใหไดตาม
เกณฑ GMP แตถาขาดงบประมาณสนับสนุนก็ไมสามารถพัฒนาตอได
3. ระบบเอกสาร : หลักเกณฑในการจัดทําเอกสารเพื่อการตรวจสอบ และการควบคุณ
คุณภาพ เปนขั้นตอนที่ยุงยากตองใชเวลาคอนขางมาก
4. บุคลากร : ความพรอมของบุคลากรเปนปจจัยหนึ่งของการพัฒนาตามเกณฑ GMP
โดยรายละเอียดของ GMP เปนความจําเปนที่บุคลากรตองรับรูและมีความเขาใจ ใหความรวมมือ
และปฏิบัติ ตาม แต ปญ หาของโรงงานคือ การตอ งจ า งบุค ลากรเพิ่ม การขาดความร ว มมื อ ของ
บุคลากรเดิม ความยากในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร เปนตน
ปจจุบันการผลิตยาทั่วโลกมีการแขงขันอยางสูง มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้ง
ในขณะนี้แนวทางในการประกันคุณภาพดานการผลิตยาและระบบการตรวจ GMP ไดมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง และจากการเปดเขตการคาเสรีแกกันมากขึ้น ทําใหในหลายภูมิภาคไดรวมกันจัดตั้ง
องคกรหรือภาคีขึ้น จึงมักมีเงื่อนไขในเชิงขอกําหนดหรือมาตรฐานดานการผลิตสินคาเขามาเปน
เครื่องมือคุมครองประชาชนในประเทศของตนและกีดกันทางการคากับประเทศนอกกลุม อีกทั้งมี
ปจจัยภายในและภายนอกประเทศ (PIC/S ชวยหรือแชแข็งอุตสาหกรรมยา 2549 : 15) ดังนี้
ปจจัยภายในประเทศ
1. เพื่อใหไดรับการยอมรับจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศวาการผลิตยา
ของไทยมีประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐานสากล
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2. เพื่ อ เป น การลดภาระของผู ผ ลิ ต ยาที่ ต อ งเสี ย ค า ใช จ า ยในการขอตรวจรั บ รองจาก
หนวยงาน GMP ตางชาติ กรณีที่สงยาไปขายในประเทศสมาชิก Pharmaceutical Inspection
Cooperation Scheme (PIC/S)
3. กฎหมายดาน GMP ของไทยลาสมัย ควรตองมีการปรับปรุง
ปจจัยภายนอกประเทศ
1. ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของอาเซียน ตองปฏิบัติตามขอตกลงในการยอมรับซึ่ง
กันและกันสําหรับการตรวจสถานที่ผลิตยาตามหลักเกณฑ GMP ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN
Mutual Recognition Arrangement on GMP Inspection) ที่ตองการใหการตรวจสอบ GMP ยามี
คุณภาพตามมาตรฐาน PIC/S
2. การเปนสมาชิก PIC/S ทําใหหนวยงานตรวจ GMP และผลิตภัณฑยาของไทยเปนที่
ยอมรับของสากล
ปจจัยภายในและภายนอกประเทศดังกลาว สงผลเขามากระตุนใหหนวยงานรัฐผูกํากับ
ดู แ ลจะต อ งพั ฒ นาให ทั น ต อ สภาวการณ ข องโลกที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปเพื่ อ ช ว ยให ก ารพั ฒ นา
อุตสาหกรรมยาภายในประเทศไดกาวทันตอวิวัฒนาการดานเทคโนโลยียาของโลก สงเสริมคุณภาพ
สรางภาพลักษณที่ดีแกผลิตภัณฑยา ทั้งยังตองพัฒนาระบบการปฏิบัติงานสูระดับสากล เพื่อใหเปน
ที่นาเชื่อถือและยอมรับของนานาประเทศ
องคกร PIC/S ไดรับการกอตั้งขี้นครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ.2513 โดย EFTA (European
Free Trade Association) ประกอบดวยสมาชิกเริ่มตน 10 ประเทศ โดย PIC/S จะดําเนินการในฐานะ
ศูนยรวมและผูสนับสนุนหลักสําหรับประเทศสมาชิกในการดําเนินกิจกรรมสําคัญๆ เชน การ
แลกเปลี่ยนขอมูลดาน GMP, การจัดการอบรมแกเจาหนาที่ผูตรวจสอบ GMP, การพัฒนาและ
ปรับปรุงเอกสารคูมือ (Guideline)ในดานตางๆ ที่สําคัญของการผลิตยา เปนตน ปจจุบัน PIC/S มี
สมาชิกรวม 33 ประเทศ (ขอมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2551) และมีประเทศที่แสดงความจํานง
เขาเปนสมาชิกใหมเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ
ปจจุบันองคกร PIC/S เปนศูนยรวมในการดูแลคุณภาพมาตรฐานการผลิตและ ระบบการ
ตรวจสอบ GMP ของประเทศสมาชิก โดยเปนที่ยอมรับกันวาการเปนสมาชิก PIC/S จะเปนบรรทัด
ฐานสําคัญในการจัดระดับความนาเชื่อถือและคุณภาพของระบบ GMP standard รวมถึงมาตรฐาน
ของหนวยงานภาครัฐผูกํากับดูแลยาของประเทศสมาชิกนั้นๆ ดังปรากฏวาในการจัดซื้อยาระดับ
นานาชาติ หรือการนํายาเขาของบางประเทศ อาทิเชน ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ไดให
ความเชื่อมั่นตอการเปนสมาชิก PIC/S ของประเทศตนกําเนิดเปนอยางยิ่ง ดังนั้นหากประเทศไทย
สามารถเขาเปนสมาชิกของ PIC/S ได ก็จะกอใหเกิดคุณประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาสราง
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ความเชื่อมั่นและไดรับการยอมรับในระบบการกํากับดูแลยาของภาครัฐ รวมถึงผลิตภัณฑและ
อุตสาหกรรมผลิตยาของประเทศไทยเปนสําคัญ (ยุพดี จาวรุงฤทธิ์ 2545 : 1)
ดังนั้นการพัฒนาเพื่อเขาสูการเปนสมาชิก PIC/S จึงเปนเรื่องสําคัญ อย.จึงไดประกาศ
นโยบายใหประเทศไทยเขาเปนสมาชิก PIC/S โดยมีพันธกิจที่ตองจัดทําและพัฒนาระบบคุณภาพ
ของการตรวจสอบ GMP ใหสอดคลองกับระบบของ PIC/S และพัฒนาโรงงานผลิตยาใหปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยาของ PIC/S (PIC/S-GMP) อยางไรก็ตาม PIC/SGMP และ Thai-GMP มีความคลายคลึงในเนื้อหาสวนใหญ แตก็มีความแตกตางกันบาง ซึ่งตาม
มาตรฐานของ PIC/S ไดเพิ่มบางประเด็น อาทิเชน ขอกําหนดเรื่องการทบทวนคุณภาพของ
ผลิตภัณฑยา ขอกําหนดเรื่องสัญญาการจางผลิต และขอกําหนดเรื่องสภาวะแวดลอมในการผลิตยา
ปราศจากเชื้อ เปนตน
จะเห็นไดวา PIC/S-GMP และ Thai-GMP มีความแตกตางกันบางประการ ซึ่งสงผลตอการ
กาวสูมาตรฐานของ PIC/S ที่มีระบบตรวจสอบนาเชื่อถือและมีความเปนสากลที่ยอมรับทั่วโลกทั้ง
ประเทศในแถบยุโรป ญี่ปุนหรือแมแตสหรัฐอเมริกา วามีมาตรฐานและกระบวนการผลิตในระดับ
เดียวกัน ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมและกํากับการปฏิบัติงานในสวนของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน
ใหสอดคลองกับขอกําหนดของ PIC/S จึงเห็นวาการศึกษาศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน
ในประเทศไทยในการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยาของ PIC/S นาจะไดขอมูลที่เปน
แนวทางใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใชดําเนินการเชิงนโยบายตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันในการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี
ในการผลิตยาของ PIC/S
1.3 ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
1. ทราบถึงศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันในการปฏิบัติตามมาตรฐาน PIC/SGMP
2. สามารถวิเคราะหและวางแนวทางในการพัฒนาโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน เพื่อให
รองรับหลักเกณฑ PIC/S-GMP ไดตอไป
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1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบตั ติ าม GMP
- นโยบายของเจาของโรงงาน
- งบประมาณในการดําเนินงาน
- ระบบเอกสารของการดําเนินงาน
- บุคลากรในการดําเนินงาน

ความแตกตางในขอกําหนดของ PIC/S-GMP ฉบับ
พ.ศ.2549 และ Thai-GMP
- การบริหารจัดการดานคุณภาพ
- ดานบุคลากร
- ดานอาคารสถานที่ อุปกรณ เครื่องมือและ
เครื่องจักร
- ระบบเอกสาร
- การผลิต
- การควบคุมคุณภาพ
- การจางผลิตและวิเคราะห
- ขอรองเรียนและผลิตภัณฑเรียกคืน
- การตรวจประเมินตนเอง

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ศักยภาพในการปฏิบัตติ าม
PIC/S-GMP
- สูง
- ปานกลาง
- ต่ํา

ระยะเวลาในการพัฒนา
ศักยภาพตามเกณฑ GMP
- 0-4 ป
- 5-9 ป
- มากกวา 10 ป
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1.5 นิยามศัพทเฉพาะ
โรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน หมายถึง โรงงานผลิตยาสําเร็จรูปที่จัดเปนยาแผนปจจุบัน ซึ่ง
ไดรับอนุญาตผลิตยาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice : GMP) หมายถึง
ขอกําหนดที่ผูรับอนุญาตผลิตยาตองปฏิบัติ เพื่อใหผูใชยาไดรับยาที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถ
ปองกัน บําบัด บรรเทา รักษาโรคไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย (สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข 2548)
ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยาของ
PIC/S
Thai-GMP หมายถึ ง หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารที่ ดี ใ นการผลิ ต ยา ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนปจจุบัน
ตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2546
PIC/S-GMP หมายถึง หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยาของ PIC/S
สภาวะกําลังปฏิบัติงาน (in operation) หมายถึง สภาวะที่อุปกรณการผลิตที่ติดตั้งมีการ
เปดใหทํางานตามที่กําหนดพรอมทั้งมีผูปฏิบัติงานในจํานวนที่ระบุกําลังปฏิบัติงาน
สภาวะไมมีการปฏิบัติงาน (at rest) หมายถึง สภาวะที่อุปกรณและเครื่องมือในการผลิต
ทุกอยางไดมีการติดตั้งและเปดใหทํางานแตไมมีผูปฏิบัติงานอยูในบริเวณนั้น

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยครั้งนี้ มุงเนนการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทย
2. ผูผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทย
3. มาตรฐานวิธีการผลิตยาที่ดี
4. การดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันภายในประเทศ
5. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานวิธีการผลิตยาที่ดี
6. องคกร PIC/S
7. กฎเกณฑที่กําหนดใน GMP
8. งานวิจยั ที่เกีย่ วของ
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทยมีการดําเนินการมาชานานแลว โดย
เริ่มตนจากการนําเขาตัวยาจากตางประเทศมาบรรจุเปนยาสําเร็จรูปจําหนายภายในประเทศ กิจการ
ไดขยายตัวอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเปนชวงที่ขาดแคลนยาแผน
ปจจุบันสําหรับใชรักษาโรค แตเนื่องจากในระยะแรกการผลิตและการคายาแผนปจจุบันเปนเพียง
กิจการเล็กๆ ในครัวเรือนและไดดําเนินการเรื่อยมา จนกระทั่งใน พ.ศ.2501 ซึ่งมีการประการใช
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน จึงไดปรากฏมีบริษัทตางชาติเขามาตั้งโรงงานผลิตยาในประเทศ
แขงกับคนไทย (เนาวรัตน ชุมยวง 2538 : 63) สําหรับยุคของการผลิตยาสมัยใหม (Modern age) ใน
ประเทศไทย ไดเริ่มตนมากวา 40 ป ภายใตพระราชบัญญัติ (พรบ.) ยา พ.ศ.2510 (วัฒนพงษ คุโรวาท
2544 : 51) ซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการควบคุมการผลิต ขาย และนําหรือสั่งยาเขามาใชบริโภค
ภายในประเทศ
2.1 อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทย
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทย สามารถแบงตามชนิดของผลิตภัณฑที่
ผลิตออกมาไดเปน 2 ประเภท (จอมจิน จันทรสกุล 2543 : 26) คือ
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2.1.1 อุตสาหกรรมผลิตวัตถุดิบ
เปนการผลิตวัตถุดิบที่มีผูคนพบอยูแลว โดยอาจผลิตจากสารขั้นตนหรือสารขั้นกลาง และ
คิดคนพัฒนาเฉพาะเทคนิควิธีการหรือเปลี่ยนโครงสรางโมเลกุลตนแบบเพื่อใหไดตัวยานั้น ซึ่ง
รวมทั้งวัตถุดิบที่เปนตัวยาสําคัญ (active ingredient) และวัตถุดิบที่ใชเปนตัวประกอบในการผลิต
(inert substance) ซึ่งการผลิตวัตถุดิบที่ตองใชเทคโนโลยีสูงและเงินทุนมาก มักจะเปนการรวม
ลงทุนจากตางประเทศ (คณะทํางานยอยเพื่อศึกษาวิเคราะหการพัฒนาอุตสาหกรรมยา, สุวิทย วิบุล
ผลประเสริฐ, บรรณาธิการ 2537 : 313) ในปจจุบันมีผูผลิตยาในภาคเอกชนที่ผลิตวัตถุดิบยาทั้งหมด
8 แหง สําหรับในผูผลิตยาภาครั ฐที่ผลิตวัตถุดิบยามีเพียงแหงเดียวคือ องคการเภสัชกรรม
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา 2550)
2.1.2 อุตสาหกรรมผลิตยาสําเร็จรูป
2.1.2.1 การผลิตยาสําเร็จรูปในประเทศไทย อาจแบงตามลักษณะของการผลิตไดเปน
2 แบบ คือ
1. การผลิตโดยนําวัตถุดิบตามที่กําหนดไวในสูตรมาผสมกันตามกรรมวิธีใน
การผลิตที่กําหนด (Formulation) ยาที่ผลิตไดจะเปนยาสามัญ ซึ่งผูประกอบการสวนใหญจะทําการ
ผลิตแบบนี้ (จอมจิน จันทรสกุล 2543 : 26) รูปแบบของยาที่มีการผลิตกันมากที่สุด ไดแก ยาเม็ด ยา
น้ํา ยาแคปซูล และยาผง ซึ่งใชเทคนิคในการผลิตที่ไมซับซอนมากนัก รองลงไปเปน ยาขี้ผึ้งหรือครีม
ยาปราศจากเชื้ อ (คณะทํ างานศึ กษาวิ เคราะห อุ ตสาหกรรมผลิ ตยาแผนป จจุ บั น, สุ วิ ทย วิ บุ ลผล
ประเสริฐ, วิชัย โชควิวัฒน และ ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, บรรณาธิการ 2545 : 456)
2. การแบงบรรจุ (Repacking) เปนการผลิตโดยการนํายากึ่งสําเร็จรูปมาทําการ
แบ งบรรจุ ลงในภาชนะตามขนาดบรรจุ ที่ ต องการ ซึ่ งส วนใหญ จะนํ ายากึ่ งสํ าเร็ จรู ปเข ามาจาก
ตางประเทศแลวนํามาแบงบรรจุภายในประเทศ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากยาชนิดนั้นตองใชเทคโนโลยีใน
การผลิตสูง ปริมาณอาจไมมากพอสําหรับการผลิตแบบ Formulation หรืออาจมีขอจํากัดในเรื่องการ
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
มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนยารับประทานหรืออมใตลิ้น เพื่อใหตัวยาออกฤทธิ์โดยการซึมผานทางเดิน
อาหาร ในการผลิ ตยาหมวดนี้ ตองอาศั ยเครื่ องมือหลายอยาง เช น เครื่องตอกยาเม็ด เครื่องผสม
เครื่องอบ เครื่องเคลือบ ซึ่งเครื่องมือเหลานี้สามารถผลิตไดในประเทศไทย แตบางชนิดประสิทธิภาพ
อาจไมทัดเทียมกับตางประเทศ ในหมวดยาเม็ดนี้สามารถแบงตามลักษณะการผลิต ดังนี้
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1.1 ยาเม็ดธรรมดาที่ไมมีการเคลือบ (Compress tablets) เปนยาเม็ดที่พบ
เห็นโดยทั่วไป มีหลายสี หลายรูปแบบ อาจทําเปนสองสามชั้น (Layer tablet) หรือตอกเปนเม็ดยาหุม
ชั้นในไว (Press coated tablets) ตัวอยางยาเม็ดธรรมดาที่ไมมีการเคลือบ 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 ปองกันตัวยาเสื่อม ชวยให
รับประทานงาย ตัวอยางยาเม็ดเคลือบฟลม เชน Erythrocin®
1.4 ยาเม็ดเคลือบเพื่อใหออกฤทธิ์ในลําไส (Enteric coated tablets) เพื่อให
ตัวยากระจายตัวและถูกดูดซึมในลําไส ทั้งนี้เพราะวาตัวยาบางชนิดอาจถูกทําลายโดยกรดในกระเพาะ
อาหาร เมื่อรับทานยาเม็ดเคลือบชนิดนี้เขาไปผานกระเพาะอาหารยาเม็ดนี้จะไมแตกตัวแตเมื่อผานไป
ที่ลําไสยาจะแตกตัวและดูดซึมในลําไสได 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 ยาน้ํ าที่ ใช ภายใน มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อรั บประทานให ตั วยาซึ มผ าน
ทางเดินอาหาร เชน ยาแกไอน้ําดํา ยาธาตุ
3.2 ยาน้ําที่ใชภายนอก วัตถุประสงคเพื่อใชภายนอก ออกฤทธิ์เฉพาะที่
หรือยาซึมผานผิวหนังไดบาง ยาประเภทนี้ไดแก ทิงเจอรใสแผล
4. หมวดยาขี้ผึ้งและครีม (Ointment and Cream) เปนยาที่มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่ง
เหลว วัตถุประสงคเพื่อใชภายนอกและใหออกฤทธิ์เฉพาะที่ ตัวอยางเชน ยาหมองตางๆ
5. หมวดยาผง (Powder) เปนหมวดที่มีการผลิตมากหมวดหนึ่ง เพราะมี
กรรมวิธีผลิตที่ไมยุงยากซับซอน และมีวัตถุประสงคเพื่อใชภายในและภายนอก ตัวอยางเชน ยาผง
ซองแกไขแกปวด ยาผงโรยแผล
6. หมวดยาปราศจากเชื้อ เปนยาที่มีหลายรูปแบบ เชน เปนน้ําใส ผงละลายน้ํา
สํ าหรั บฉี ด ยาเม็ ดละลายน้ํ าสํ าหรั บฉี ด ยาเม็ ดฝ งเข าร างกาย การเตรี ยมยานี้ จะต องมี การทํ าให
ปราศจากเชื้อ เครื่องมือที่ใชมีความยุงยากซับซอน กรรมวิธีในการผลิตมีหลายขั้นตอน
7. หมวดยาชีววัตถุ เปนยาพวกวัคซีน ซีรั่ม
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8. หมวดยาอื่นๆ หมายถึง ยาที่มีรูปแบบการผลิตแตกตางจากที่กลาวมาแลว
ทั้งหมด เชน ยาสูดดม พลาสเตอรปดแผล และอื่นๆ
โรงงานยาในประเทศไทยสามารถผลิตยาในหมวดตางๆ ที่กลาวมาได โดยบางโรงงานสามารถ
ผลิตไดทุกหมวด แตบางโรงงานอาจไมสามารถผลิตยาในหมวดยาปราศจากเชื้อ บางโรงงานก็อาจมี
การผลิตยาหมวดเดียวหรือสองหมวด เปนตน
2.2 ผูผ ลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทย
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทย ประกอบดวยผูผลิตภาครัฐและภาคเอกชน
2.2.1 ผูผลิตยาภาครัฐ
พรบ. ยา พ.ศ.2510 ไดใหความหมายของ “ผูผลิตยาภาครัฐ” วาไดแก กระทรวง ทบวง กรม
ในหนาที่ปองกันหรือบําบัดโรค 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
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันไดเกิดการตื่นตัวอยางมากในยุครัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี เพราะมีประกาศนโยบายสงเสริมการลงทุน ชักชวนชาวตางประเทศให
มาลงทุนในประเทศไทยโดยใหสิทธิพิเศษหลายประการ เชน ใหสิทธิในการซื้อที่ดินเพื่อกอสราง
โรงงาน สิทธิไมตองเสียภาษีรายไดเปนเวลา 5 ป ยกเวนภาษีศุลกากร เครื่องจักร และวัตถุดิบบางชนิด
โดยไดออกพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2503 โรงงานผลิตยาแผนปจจุบันที่เขามาลงทุน
ตามนโยบายนี้ คือ โรงงานดูเม็กซ และเมอรคชารพแอนดโดหม ในขณะเดียวกันรัฐบาลไดใหความ
คุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยปรับขึ้นภาษีศุลกากรขาเขาตอยาหลายประเภทซึ่งสามารถ
ผลิตไดเองภายในประเทศ ทําใหโรงงานผลิตยาเกิดขึ้นอยางมากมาย (อังกาบ เวสโกสิทธิ์ และ จอมจิน
จันทรสกุล 2529 : 4-5)
ใน พ.ศ.2550 ประเทศไทยมีโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันทั้งหมด 166 แหง ในจํานวนนี้
เปนโรงงานของรัฐ 3 แหง (คือ องคการเภสัชกรรม โรงงานเภสัชกรรมทหาร และสถานเสาวภา
สภากาชาดไทย) โดยโรงงานสวนใหญตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร 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
ที่มากเกินพอเมื่อเทียบกับตลาดหรือความตองการยาภายในประเทศ ซึ่งทําใหโรงงานสวนใหญทํา
การผลิตในปริมาณที่ต่ํากวากําลังการผลิตที่จะสามารถผลิตไดจริงและทําใหเกิดการแขงขันในดาน
การตลาดมากยิ่ ง ขึ้ น ป จ จุ บั น ผู ผ ลิ ต นอกจากจะผลิ ต ยาเพื่ อ จํ า หน า ยภายในประเทศแล ว ยั ง มี
ความสามารถที่จะผลิตเพื่อสงออกไปจําหนายยังตางประเทศดวย (อังกาบ เวสโกสิทธิ์ และ จอมจิน
จันทรสกุล 2529 : 5) ตลาดสงออกที่สําคัญ ไดแก เวียดนาม กัมพูชา พมา เบลเยี่ยม มาเลเซีย
ฟลิปปนส สิงคโปร ฮองกง และศรีลังกา (กรมสงเสริมการสงออก, สํานักบริการสงออก 2549)
ในการผลิตยา ผูรับอนุญาตผลิตยาจะตองปฏิบัติหรือจัดใหมีการปฏิบัติในการผลิตยา
เพื่อใหยาที่ผลิตออกมามีคุณภาพมาตรฐานอันจะสามารถใชปองกัน บําบัด บรรเทาและรักษาโรคได
อยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย แตในการผลิตมีปจจัยหลายประการที่อาจสงผลใหยาที่
ผลิตออกมามีคุณภาพไมสอดคลองกับที่ตองการได ตัวอยางของปจจัยเหลานี้เชน ความไมถูกตอง
หรื อ ความผิด พลาดทางเภสั ชกรรม (Pharmaceutical
inaccuracy) ความไม บริ สุท ธิ์ท างเคมี
(Chemical impurity) การปนเปอนจากเชื้อจุลินทรีย (Microbial contamination) การปนเปอนขาม
ผลิ ตภัณ ฑ (Cross-contamination) เปน ต น ซึ่งปจจัยเหลานี้อาจเกิดไดจากการออกแบบหองหรือ
สถานที่ผลิตไมเหมาะสม การใชวัตถุดิบและวัสดุสําหรับการบรรจุที่ไมไดคุณภาพ มีการปนเปอน
เชื้อจุลินทรีย สารเคมีหรือตัวยา การจัดการกับระบบอากาศ (Air handling) ที่ไมถูกตอง รวมทั้งอาจเกิด
จากผูปฏิบัติงานที่ทําความสะอาดหรือแตงกายไมเหมาะสม ดังนั้นการผลิตยาจึงจําเปนจะตองนํา
หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practices : GMP) มาใชเปนหลักเกณฑ
เพื่อใหตองทําการปฏิบัติตาม ทั้งนี้ GMP เปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ เพื่อใหเกิดความ
เชื่ อ มั่ น ว า ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผ ลิ ต ออกมามี คุ ณ ภาพดี ส ม่ํ า เสมอ ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น การผลิ ต
(Production) และการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 1-2)
2.3 มาตรฐานวิธีการผลิตยาที่ดี
แนวความคิดเกี่ยวกับ GMP ไดเริ่มมานานกวา 40 ปแลว โดยเริ่มมีการตีพิมพหลักการ
เกี่ยวกับ GMP เปนครั้งแรกในประเทศแคนาดา เมื่อ พ.ศ.2500 ตอมาประเทศสหรัฐอเมริกาไดเริ่ม
ออกระเบียบเกี่ยวกับ GMP ตั้งแต พ.ศ.2506 และไดทําการปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงฉบับป พ.ศ.2521
ซึ่งไดมีการยึดถือเปนแมบทของ GMP ในสหรัฐอเมริกา สําหรับประเทศสหราชอาณาจักรไดเริ่มมี
การตีพิมพ GMP เมื่อ พ.ศ.2514 และแกไขปรับปรุงใน พ.ศ.2520 และ พ.ศ.2526 ไดออกมาตรฐาน
วิธีการผลิตยา โดยใชชื่อวา “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 จึงไดเริ่มจัดทํา GMP ขึ้นใน
พ.ศ.2512 พรอมเผยแพรเชิญชวนประเทศตางๆ ที่เปนสมาชิกใหนําไปใชเปนแนวทางในการผลิตยา
ซึ่งไดมีการแกไขปรับปรุงเรื่อยมา (สันต ดอรอมาน 2537 : 9) จนปจจุบัน WHO ไดปรับปรุง
หลักเกณฑ GMP ฉบับลาสุดเมื่อ พ.ศ.2546 (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กลุมตรวจสอบ
ติดตามดานยา วัตถุเสพติด และเครื่องมือแพทย 2548)
ดังนั้นในปจจุบันแนวความคิดเกี่ยวกับ GMP ในการผลิตยาไดเปนที่ยอมรับและแพรหลาย
ไปทั่วโลก และการดําเนินการซื้อขายยาระหวางประเทศสวนใหญ ผูซื้อจะมีขอกําหนดใหผูผลิตตอง
มีการปฏิบัติในการผลิตใหไดตามมาตรฐานของ GMP (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กอง
ควบคุมยา 2541)
2.3.1 ประเภทของ GMP
GMP ที่มีใชในประเทศตางๆ ทั่วโลก แบงไดเปน 2 ประเภท (สันต ดอรอมาน 2537 : 9-10) ดังนี้
2.3.1.1 INTERNATIONAL GMP เปน GMP ซึ่งรวมกันจัดทําขึ้นเพื่อใหประเทศ
ตางๆ นําไปใชเปนแนวทางในการผลิตยา เชน
1. EEC Guide to Good Manufacturing Practices for Medicinal Products,
พ.ศ.2532 สําหรับประเทศในกลุมประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
2. หลั ก เกณฑ ก ารผลิ ต ยาตามมาตรฐานอาเซี ย น (ASEAN
Good
Manufacturing Practices) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2539 สําหรับประเทศในกลุมอาเซียน
3. WHO Technical Report Series 825, Geneva, พ.ศ.2535
2.3.1.2 NATIONAL GMP เปน GMP ของแตละประเทศที่จัดทําขึ้น 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 ที่มีสถานะเปนขอแนะนํา
(Recommendations) เชน GMP ขององคการอนามัยโลก, GMP ของ ASEAN ฯลฯ สวน GMP ที่มี
สถานะเปนกฎหมาย เชน GMP ของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ฯลฯ ซึ่งการที่
GMP มีสถานะแตกตางกัน ทําใหการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยาในแตละประเทศมีความแตกตาง
กัน ประเทศที่มีกฎหมายบังคับใช GMP จะมีผลทําใหอุตสาหกรรมผลิตยามีการพัฒนากาวหนามาก
ยาที่ผลิตออกมาจะมีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป สําหรับประเทศไทย (ชวงกอนที่จะมี
การบังคับใช GMP เปนกฎหมาย) GMP เปนเพียงขอแนะนํา จึงทําใหอุตสาหกรรมยาไมพัฒนา
เทาที่ควร เนื่องจากไมสามารถบังคับใหผูผลิตยาทุกรายผลิตยาตามมาตรฐาน GMP อยางเครงครัดได
(สันต ดอรอมาน 2537 : 9-10)
2.3.2 สาระสําคัญของ GMP
หลักเกณฑ GMP เปนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการผลิตยา โดย GMP จะชวยใหเกิดการผลิตยาที่ดี
อันจะสามารถชวยปองกันการปนเปอน (Contamination) และการปลอมปน (Adulteration) จากสิ่ง
ที่ไมตองการและผลิตไดอยางมีคุณภาพสม่ําเสมอคงที่ในทุกขั้นตอน เพื่อใหไดยาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานดีตามที่ตองการ เปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพเพื่อใหมีความมั่นใจวายาที่ผลิต
ออกมามีคุณภาพดีเหมือนกันหมด ไดผลสมบูรณในการปองกัน รักษา และสงเสริมสุขภาพ รวมทั้ง
ความปลอดภัยในการใช
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ GMP จะเนนที่ความรับผิดชอบและการดําเนินการจนตลอด
กระบวนการผลิตอยางเหมาะสม โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ณ จุด
ตางๆ ตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบไปจนจบกระบวนการผลิตอยางครบวงจรและเพียงพอที่จะทําให
สามารถผลิตยาที่มีคุณภาพและมาตรฐานคงที่ เปนเอกลักษณอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดทุกรุนหรือ
ทุกครั้งของการผลิต ดังนั้นการยึดถือ GMP เปนแนวทางในการผลิต จึงเปนการสรางคุณภาพ
มาตรฐานเขาไปในผลิตภัณฑยาทีละขั้นตอน ตั้งแตตนจนสําเร็จเปนยาสําเร็จรูป (Finished product)
(สันต ดอรอมาน 2537 : 9-11)
2.3.3 ประโยชนของการยึดถือหลักเกณฑ GMP
2.3.3.1 ตอผูผลิตยา และอุตสาหกรรมการผลิตยา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2548)
1. เป น แนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ เป น การประกั น ว า ยาที่ ผ ลิ ต มี คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตรงตามคุณภาพมาตรฐานที่กําหนดไว และมีความสม่ําเสมอใน
ทุกรุนที่ผลิต
2. เปนการสงเสริมการสงออกยาไปจําหนายตางประเทศ เนื่องจากปจจุบัน
ประเทศตางๆ มีขอกําหนดใหยาที่จะนําเขาประเทศได ตองเปนโรงงานที่ปฏิบัติตาม GMP
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3. ลดขอผิดพลาด หรือความเบี่ยงเบนที่จะผลิตยาที่ไมตรงมาตรฐาน จากการ
สนับสนุนใหใชหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยาอยางตอเนื่อง สงผลใหมาตรฐานการผลิตยา
ภายในประเทศโดยสวนรวมมีแนวโนมที่ดีขึ้น พบยาผิดมาตรฐานในทองตลาดลดลง
4. ปองกันมิใหมีขอบกพรองเกิดขึ้นในระบบการผลิต หรือการควบคุม
คุณภาพ รวมทั้งเปนการขจัดมิใหเกิดปญหาซ้ําซอนขึ้นอีก
5. ในระยะยาวเปนการลดตนทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตยา
2.3.3.2 ตอผูสั่งใชยา และผูใชยา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2548)
1. เกิดความมั่นใจวายาที่ผลิตภายในประเทศ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานขอกําหนดทัดเทียมกับยาที่ผลิตจากตางประเทศ
2. มั่นใจวาจะไมเกิดการปนเปอนจากสิ่งอันไมพึงประสงค ทั้งจากสารเคมี
และเชื้อจุลินทรีย
3. ทําใหการรักษาโรคและความเจ็บปวยมีประสิทธิภาพ
2.3.3.3 ตอการพัฒนาประเทศ (สันต ดอรอมาน 2537 : 11)
1. ชวยลดความสูญเปลา สิ้นเปลือง ทางดานยา
2. เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งซึ่งสนับสนุนการพัฒนาระบบยา
3. ชวยใหบรรลุเปาหมายการพึงพิงตนเองทางดานยา
2.4 การดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันภายในประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดูแลระบบการควบคุม
ยาใหเปนไปตามกฎหมาย เริ่มตั้งแตการควบคุมการนําสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร การผลิตยาและ
การจําหนายยา รวมทั้งการขึ้นทะเบียนตํารับยากอนที่จะอนุญาตใหมีการนําหรือสั่งยาและการผลิต
ยาเพื่อจําหนายตอไป ถึงแมวาจะมีการควบคุมตามกฎหมายอยางรัดกุมและครบวงจรแลวก็ตาม ก็ยัง
ไมอาจเปนหลักประกันไดวายาที่ผูบริโภคไดรับจะมีคุณภาพมาตรฐานที่สม่ําเสมอกันโดยตลอด
ทั้งนี้เนื่องจากคุณภาพมาตรฐานของยาเปนปจจัยที่จะตองขึ้นอยูกับการดําเนินการที่ถูกตองและ
เหมาะสมในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ซึ่งอาจกลาวไดวาคุณภาพมาตรฐานของยานั้นเปนสิ่งที่
จะต อ งถู ก สร า งขึ้ น มาพร อ มกั บ กระบวนการผลิต ตั้ ง แต เ ริ่ ม แรก มิ ใ ช เ พี ย งการควบคุ มคุ ณ ภาพ
มาตรฐานของยาสําเร็จรูปแตเพียงอยางเดียว (สันต ดอรอมาน 2537 : 12) ดังนั้น อย.จึงนําหลักเกณฑ
GMP มาใชเปนแนวทางเพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหผูบริโภควาไดรับยาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพในการรักษา มีความปลอดภัยในการใช และเพื่อสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
ผลิ ตยาภายในประเทศใหสามารถผลิตยาทดแทนการนําเขาได มากขึ้นและผลิ ตเพื่ อส งออกไป
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จําหนายยังตางประเทศอีกดวย (คณะทํางานยอยเพื่อศึกษาวิเคราะหการพัฒนาอุตสาหกรรมยา, สุวิทย
วิบุลผลประเสริฐ, บรรณาธิการ 2537 : 350)
ในการนี้ อย.จึงไดดําเนินการยกราง “มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยา” ฉบับแรกโดย
อาศัยแนวทางของ WHO เปนหลักและไดประกาศใชเมื่อ 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) จากนั้นไดมีการดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่อยมาจน พ.ศ.2544 ได
พิจารณาปรับปรุงแกไข GMP ใหม ใหทันสมัยและสอดคลองกับ GMP ของ WHO โดยในระยะเวลา
ที่ผานมาการดําเนินการตามหลักเกณฑ GMP ของโรงงานผลิตยาจะเปนการดําเนินการในรูปแบบการ
ขอความรวมมือโดยความสมัครใจ จนกระทั่ง พ.ศ.2546 กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศให GMP
เปนกฎหมาย โดยไดประกาศเปนกฎกระทรวง “กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการผลิตยา
แผนปจจุบัน พ.ศ.2546” ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 120 ตอนที่ 19 ก วันที่ 7 มีนาคม
พ.ศ.2546 โดยกําหนดใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันซึ่งไดรับอนุญาตกอนกฎกระทรวงนี้ใช
บังคับ ดําเนินการแกไขปรับปรุงใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งปนับแตที่
กฎกระทรวงนี้ ใ ช บั ง คั บ สํ า หรั บ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการผลิ ต ยาแผนป จ จุ บั น กระทรวง
สาธารณสุขไดประกาศเปนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2546” โดยลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 120 ตอนพิเศษ 589 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2546 และมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 2)
2.4.1 กิจกรรมการดําเนินงาน
ในชวงป พ.ศ.2527 เปนตนมา อย.ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุผลตามแผนการ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตยาสําเร็จรูปภายในประเทศ ซึ่งมีอยูหลายกิจกรรม อาจสรุปเฉพาะที่
สําคัญไดดังนี้
2.4.1.1 การอบรมและสัมมนาทางวิชาการ
ในทุกๆ ป ตั้งแต พ.ศ.2527 อย.ไดจัดใหมีการประชุมสัมมนาโดยเชิญผูรับอนุญาตผลิต
ยาและเภสัชกรผูปฏิบัติหนาที่ในโรงงานผลิตยามาสัมมนา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูผลิตยาไดรับ
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ทราบนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของรัฐในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน
การผลิ ตยา รวมทั้ งเพื่ อแลกเปลี่ ยนความรู ความคิ ดเห็ นและประสบการณ ระหว างภาครั ฐและ
ภาคเอกชนในการพัฒนามาตรฐานในการผลิตยา นอกจากนี้ อย.ยังไดรวมมือกับคณะเภสัชศาสตร
ของมหาวิทยาลัยตางๆ จัดประชุมทางวิชาการเปนระยะๆ โดยจะเนนศึกษาเปนเฉพาะเรื่อง โดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและการควบคุมคุณภาพ (สันต ดอรอมาน 2537 : 13-15)
2.4.1.2 การออกตรวจใหคําแนะนําแกโรงงานผลิตยา
อย.ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
ผลิตยาภายในประเทศ (Quality Improvement Team : QIT) เมื่อ พ.ศ.2529 ทําหนาที่ใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและการควบคุมคุณภาพตาม GMP การตรวจใหคําแนะนําเจาหนาที่จะ
บันทึกสรุปถึงสิ่งที่ควรแกไขปรับปรุงและแจงใหโรงงานทราบเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
และเพื่อประโยชนในการตรวจติดตามตอไป ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางโรงงานเองที่จะไดมี
มาตรฐานยิ่งขึ้น (สันต ดอรอมาน 2537 : 15-16)
2.4.1.3 การออกหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยา (GMP Certificate)
เพื่อเปนการสนับสนุนและใหกําลังใจแกผูผลิตที่มีความรับผิดชอบตอสวนรวม ใน
พ.ศ.2531 อย.จึงไดออกหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยา ใหแกโรงงานที่ไดมาตรฐานตาม GMP
และผานการประเมินของเจาหนาที่แลว หนังสือรับรองนี้จะรับรองมาตรฐานเปนหมวดๆ ไป และมี
อายุคราวละ 1-2 ป (สันต ดอรอมาน 2537 : 16) โดยพิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยรวมของโรงงาน
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 โดยทุกครั้งจะมีการประเมินซ้ํากอนออก
หนังสือรับรองฉบับใหม
2.4.1.4 การปรับปรุงแกไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
อย.พยายามปรับปรุงแกไขระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
พัฒนามาตรฐานการผลิตยาในประเทศ (สันต ดอรอมาน 2537 : 18) ไดแก
1. การแกไขกฎกระทรวงกําหนดใหสถานที่ผลิตยาแผนปจจุบันตองจัดใหมี
จํานวนเภสัชกรที่สอดคลองกับจํานวนตํารับ เพื่อประโยชนในการควบคุมคุณภาพยาและไมอนุญาต
ใหผูผลิตยาที่ไมไดมาตรฐานตาม GMP ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาเพิ่มเติมตั้งแตเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2532
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2. นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหสถานบริการสาธารณสุขใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดซื้อยาจากโรงงานผลิตยาที่ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยา
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2535 เปนตนไป
3. ขอความร ว มมื อ จากร า นขายยาให เ ลื อ กซื้ อ ยาจากโรงงานผลิ ต ยาที่ ไ ด
มาตรฐานตาม GMP ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2533 เปนตนไป
4. ขอความร ว มมื อ จากโรงพยาบาลเอกชนและภาครั ฐ อื่ น ที่ ไ ม ไ ด สั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุข เชน สํานักการแพทยกรุงเทพมหานคร ใหเลือกซื้อยาจากโรงงานผลิตยาที่ได
มาตรฐานตาม GMP ตั้งแตป พ.ศ.2535 เปนตนไป
5. ปรับปรุงหลักเกณฑ GMP ฉบับที่ประกาศใชเมื่อ พ.ศ.2530 โดยใหมี
เนื้อหาทันสมัยและสอดคลองกับ WHO-GMP ฉบับป พ.ศ.2535 และประกาศเปนกฎหมายให
โรงงานผลิตยาแผนปจจุบันทุกแหงตองปฏิบัติตาม
2.4.1.5 การผลิตเอกสารและสื่อทางวิชาการ
อย.ได ผ ลิ ต เอกสารและสื่ อ ทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
มาตรฐานการผลิตจํานวนมาก เชน จัดทําเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิตยาและ GMP เพื่อ
เผยแพร ใ ห แ ก โ รงงานผลิ ต ยานํ า ไปใช เ ป น แนวทางในการผลิ ต และควบคุ ม คุ ณ ภาพยาให ไ ด
มาตรฐาน จัดทําโสตทัศนูปกรณตางๆ เชน สไลด วิดีโอ เพื่อใชเปนอุปกรณในการฝกอบรมและ
เผยแพรการปฏิบัติตาม GMP แกผูผลิตยา และจัดทําขอกําหนดหลักเกณฑตางๆ ในสาระที่สําคัญ
เกี่ยวกับ GMP เพื่อใชเปนมาตรการบังคับใหผูผลิตยาปรับปรุงมาตรฐานการผลิตยาใหเสมอภาคกัน
(กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 2550)
2.4.2 ผลการดําเนินงานที่สําคัญ
จากการที่ อย.ได ดํ า เนิ น การพั ฒ นามาตรฐานการผลิ ต ยาภายในประเทศให ทั ด เที ย ม
มาตรฐานสากล เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศ โดยใช GMP เปนแนวทาง
โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต พ.ศ.2521 และตอเนื่องจนถึงปจจุบัน (สันต ดอรอมาน 2537 : 18) ผลการ
ดําเนินงานปรากฏวาผูผลิตสวนใหญมีความเขาใจในหลักการและคุณประโยชนของการปฏิบัติตาม
GMP และมีความกระตือรือลนในการที่จะปรับปรุงมาตรฐานการผลิตของตน (คณะทํางานยอยเพื่อ
ศึกษาวิเคราะหการพัฒนาอุตสาหกรรมยา, สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, บรรณาธิการ 2537 : 350) สงผล
โดยรวมใหมาตรฐานการผลิตยาภายในประเทศมีแนวโนมดีขึ้น ยาที่ผลิตภายในประเทศมีคุณภาพ
มาตรฐานดีขึ้น พบยาผิดมาตรฐานในทองตลาดลดลงและมีการสงยาไปจําหนายตางประเทศมากขึ้น
(สันต ดอรอมาน 2537 : 18) ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้
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2.4.2.1 สถานการณโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทย
จากมาตรการของภาครัฐในการกระตุนใหผูประกอบการผลิตยาใหไดมาตรฐานตาม
เกณฑ GMP โดยการสนับสนุนใหโรงพยาบาลของรัฐทุกแหง รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนและราน
ขายยาซื้อยาจากโรงงานที่ได GMP เทานั้น ซึ่งปรากฎวาไดผลดีพอควร ดังจะเห็นไดวาจํานวน
โรงงานที่ไดรับรอง GMP เพิ่มขึ้นจากเพียง 79 แหง ใน พ.ศ.2533 เปน 105 แหง ใน พ.ศ.2535
สําหรับสถิติจํานวนโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันทั้งหมดจนถึง พ.ศ.2550 มี 166 แหง โดย
ไดผานการประเมินดาน GMP จากเจาหนาที่และไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน 153 แหง หรือรอยละ 92.2 จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวา
ทุกปจะมีโรงงานผลิตยาที่ไดรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามเกณฑ GMP เพิ่มขึ้น ในทางกลับกันจะ
เห็นการลดลงของจํานวนโรงงานทั้งหมดของประเทศซึ่งมีจํานวนลดลงจาก พ.ศ.2533 ที่มีถึง 188 แหง
สาเหตุสําคัญที่ทําใหจํานวนโรงงานลดลงเนื่องมาจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การลงทุนสูง การ
แขงขันที่เนนการแขงขันทางดานราคาเปนหลัก รวมทั้งผลกระทบจากการแขงขันทางดานการตลาด
ระหวางประเทศและการใช GMP เปนมาตรการทางกฎหมาย
ตารางที่ 1 จํานวนสถานที่ผลิตยาที่ไดรับรองมาตรฐานการผลิตยา (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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ตารางที่ 1 (ตอ)
จํานวนสถานที่ผลิตยาแผนปจจุบัน
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)
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กลุมตรวจสอบติดตามดานผลิตภัณฑสุขภาพ, จํานวน
สถานที่ผลิตยาที่ไดรับรองมาตรฐานการผลิตยา (GMP) ระหวางป 2533-2550 [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ
21 มกราคม 2551. เขาถึงจาก http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/zone_search/files/sea001_008.asp
พ.ศ.

2.4.2.2 คุณภาพมาตรฐานของยา
จากขอมูลผลการวิเคราะหยาตามโครงการ GMP และโครงการศึกษาวิจัยเพื่อแกไข
ปญหาทางดานคุณภาพมาตรฐาน พ.ศ.2534 (ตาราง 2) โดย อย.พบวาผลิตภัณฑยาที่ผลิตจากโรงงานที่
ได GMP ผิดมาตรฐาน รอยละ 10.76 ในขณะที่ผลิตภัณฑยาจากโรงงานที่ไมได GMP ผิดมาตรฐาน
รอยละ 36.64 จะเห็นวาผลิตภัณฑยาที่ผลิตจากโรงงานที่ได GMP ผิดมาตรฐานนอยกวาผลิตภัณฑยา
ที่ผลิตจากโรงงานที่ไมได GMP เปนผลใหคุณภาพมาตรฐานของยาโดยรวมดีขึ้นและเปนที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปมากขึ้น (สันต ดอรอมาน 2537 : 21)
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ตารางที่ 2 ผลวิเคราะหยาตามโครงการ GMP และโครงการศึกษาวิจัยเพื่อแกไขปญหาทางคุณภาพ
มาตรฐาน พ.ศ.2534
หมวดยา

รวมทั้งหมด
(รายการ)

โรงงานผลิต
ยาที่ได
GMP
(รายการ)
โรงงานผลิต
ยาที่ยังไมได
GMP
(รายการ)

ยาผง

ยาเม็ด ยาแคปซูล

ยาน้ํา

ยาขี้ผึ้ง
หรือครีม

ยาปราศ
จากเชื้อ

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

% 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

% 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

% ไมไดมาตรฐาน

57.58

29.05

57.14

24.39

10.00

28.57

36.64

หมายเหตุ : มาตรฐาน หมายถึง มาตรฐานตามที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาไวกับ อย.
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา, อางถึงใน สันต ดอรอมาน, แนวทาง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันภายในประเทศ (นนทบุรี, 2537), 22
2.4.2.3 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยา
ปจจุบันแนวความคิดเกี่ยวกับ GMP ในการผลิตยา ไดเปนที่ยอมรับและแพรหลายไป
ทั่วโลก ดังจะเห็นไดจากการดําเนินการซื้อขายยาระหวางประเทศสวนใหญ ผูซื้อจะมีขอกําหนดให
ผูผลิตตองมีการปฏิบัติในการผลิตใหไดตามมาตรฐานของ GMP (สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา, กองควบคุมยา 2541) สงผลใหโรงงานผลิตยาที่ได GMP สามารถสงออกผลิตภัณฑยาไป
จําหนายยังตางประเทศ จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นแนวโนมของมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยาที่เพิ่ม
สูงขึ้น โดยตลาดสงออกสําคัญของประเทศไทย ไดแก เวียดนาม กัมพูชา พมา เบลเยี่ยม มาเลเซีย
ฟลิปปนส สิงคโปร ฮองกง และศรีลังกา (กรมสงเสริมการสงออก, สํานักบริการสงออก 2549)

21
ตารางที่ 3 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยาแผนปจจุบนั 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
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา, มูลคาการสงออก [ออนไลน]. เขาถึงเมือ่
25 ธันวาคม 2550. เขาถึงจาก http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/zone_search/files/sea001_009.asp
หากพิ จ ารณาถึ ง มู ล ค า การผลิ ต และการนํ า หรื อ สั่ ง ยาแผนป จ จุ บั น เพื่ อ ใช บ ริ โ ภค
ภายในประเทศ จะพบวามีตัวเลขที่ใกลเคียงกันมาก จากตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบมูลคาการ
ผลิตและการนําสั่งยาแผนปจจุบัน (ลานบาท) ตั้งแต พ.ศ.2530-2549
ตารางที่ 4 มูลคาการผลิตและการนําสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรสําหรับยาแผนปจจุบัน (ลานบาท)
ตั้งแต 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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ตารางที่ 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

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา, มูลคาการผลิตและการนําสั่งยาเขามา
ในราชอาณาจักรสําหรับยาแผนปจจุบัน ตั้งแตป 2530-2549 [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 25 ธันวาคม
2550. เขาถึงจาก http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/zone_search/files/sea001_001.asp
จากมูลคาการผลิตยาและนําเขายาแผนปจจุบันในระหวาง พ.ศ.2530-2549 จะเห็นไดวา
มูลคาการผลิตในประเทศและการนําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเพิ่มขึ้นตลอดเวลา และเมื่อเทียบกับตัวเลข
การนําเขาแลวจะเห็นไดวา อุตสาหกรรมยาของไทยยังคงประสบปญหาในเรื่องของการผลิตที่ไม
สามารถตอบสนองกับความตองการในการบริโภคผลิตภัณฑยาภายในประเทศ (วัฒนพงษ คุโรวาท
2544 : 52)
2.4.3 ปญหา อุปสรรค และขอบกพรองที่พบในการผลิตยาในขั้นอุตสาหกรรม
ปญหาของการผลิตยาในขั้นอุตสาหกรรมที่พบสวนใหญ แบงตามปจจัยของการผลิต (กรม
สงเสริมอุตสาหกรรม 2550) ไดดังนี้
2.4.3.1 ปญหาเกี่ยวกับสถานที่ผลิต สวนใหญจะเกิดจากการวางแผนผังโรงงานที่ไม
เหมาะสม สถานที่ไมเพียงพอตอการจัดดําเนินการตางๆ ใหสอดคลองกับ GMP รวมทั้งการควบคุม
สภาพแวดลอมภายในไมดีพอและการใชวัสดุสําหรับการกอสรางที่ไมเหมาะสม เปนตน
2.4.3.2 ปญหาดานบุคลากร ปญหาที่พบคือ การขาดบุคลากรระดับหัวหนางานและ
พนั ก งานที่ ทํ า หน าที่ ท างด า นการควบคุ ม คุ ณ ภาพ ซึ่ งจํ า เป น จะต อ งใช เ ภสั ชกรหรื อนั ก เคมี ที่ มี
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ประสบการณ นอกจากนี้ พ นั ก งานยั ง ขาดการฝ ก อบรมให มี ค วามรู แ ละความชํ า นาญในงานที่
รับผิดชอบ
2.4.3.3 ปญหาดานอุปกรณการผลิตและการควบคุมคุณภาพ ถึงแมวาอุปกรณในการ
ผลิตยาหลายๆ อยางสามารถหาซื้อไดภายในประเทศ แตพบวาโรงงานบางแหงยังไมสามารถจัดให
มีอุปกรณการผลิตที่จําเปนไวใชไดอยางเพียงพอและยังขาดการตรวจสอบความถูกตองของอุปกรณ
เหลานี้ ในขณะที่อุปกรณสําหรับการวิเคราะหสวนใหญจะตองนําสั่งเขามาจากตางประเทศ ซึ่งมี
ราคาคอนขางสูง อยางไรก็ตามการบํารุงรักษาอุปกรณเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ผูผลิตสวนมากยังไมมีการ
จัดใหเปนระบบที่ดีพอ เชนเดียวกันกับการตรวจสอบความถูกตองแมนยําของอุปกรณที่ใชในการ
ชั่ง ตวง วัด ก็ยังขาดระบบที่จะควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติไดอยางครบถวน
2.4.3.4 ปญหาดานวัตถุดิบและวัสดุสําหรับการบรรจุ จากการที่วัตถุดิบสวนใหญที่ใช
ในการผลิตยายังตองนําเขามาจากตางประเทศ จึงทําใหผูผลิตตองลงทุนสูงมากขึ้นเพื่อเก็บสต็อกไว
ใหเพียงพอสําหรับแตละชวงของการสั่งซื้อ ดังนั้นเมื่อราคาวัตถุดิบสูงขึ้นจะสงผลใหตนทุนการผลิต
ยาสูงขึ้นดวย ในขณะที่ปญหาของวัสดุสําหรับการบรรจุโดยเฉพาะขวดแกวมาจากการที่ผูผลิตขวด
มิไดมีการปองกันการปนเปอนในระหวางการผลิตและการบรรจุไดดีพอ
2.4.3.5 ปญหาดานการผลิต เนื่องจากผูผลิตสวนใหญผลิตยาหลายๆ หมวด จึงขาด
ความชํานาญเฉพาะทาง นอกจากนี้แลวขนาดการผลิตแตละครั้งก็มีปริมาณไมมากนัก จึงทําให
คาใชจายในการดําเนินการสูงและผลผลิตต่ํา ซึ่งสงผลใหตนทุนการผลิตตอหนวยสูงขึ้น
2.4.3.6 ปญหาที่เกี่ยวของกับการบริหาร สวนใหญพบมากในบริษัทที่มีลักษณะการ
บริ ห ารเปน แบบครอบครั ว ซึ่ ง มั ก จะรวมอํา นาจไวที่ สว นกลาง ทํา ให ก ารดํา เนิน งานขาดความ
คลองตัวและอาจมีการบังคับใหเปนไปตามที่ตองการ ซึ่งขัดกับการบริหารจัดการที่ดี
2.4.3.7 ปญหาดานวิชาการและเทคโนโลยี โรงงานสวนใหญจะไมมีหนวยงานวิจัย
และพัฒนา ยาที่ผลิตออกมาบางครั้งจึงมีปญหาดานคุณภาพ เชน ยาเสื่อมคุณภาพกอนกําหนดเวลา
หรือยาที่ผลิตแตละรุนมีคุณสมบัติที่แตกตางกันมาก หรือไมเขาตามขอกําหนด ทําใหตองเสียเวลา
และงบประมาณในการแกไข
2.4.3.8 ปญหาดานการตลาด จากการแขงขันดานการตลาดที่คอนขางสูง เชน การ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบและการบรรจุของผลิตภัณฑ การแขงขันในเรื่องราคา กฎระเบียบในการ
จัดซื้อยา เปนตน ทําใหสงผลตอการจัดการในเรื่องการผลิตเปนอยางมาก
อยางไรก็ตามการผลิตยาถือเปนการผลิตปจจัยที่มีความจําเปนตอการครองชีพอยางหนึ่ง
จึง ควรได รั บ การสนั บ สนุ น และช ว ยกั น พั ฒ นาให มี ค วามก า วหน า ไปในลั ก ษณะที่ ถู ก ต อ งและ
เหมาะสมตอไป
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2.5 การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานวิธีการผลิตยาที่ดี
การผลิตยาทั่วโลกมีการแขงขันอยางสูง มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งในขณะนี้
แนวทางในการประกันคุณภาพดานการผลิตยาและระบบการตรวจ GMP ไดมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและจากการเปดเขตการคาเสรีแกกันมากขึ้น ทําใหในหลายภูมิภาคไดรวมกันจัดตั้งองคกร
หรือภาคีขึ้น จึงมักมีเงื่อนไขในเชิงขอกําหนดหรือมาตรฐานดานการผลิตสินคาเขามาเปนเครื่องมือ
คุมครองประชาชนในประเทศของตนและกีดกันทางการคากับประเทศนอกกลุม อีกทั้งมีปจจัย
ภายในและภายนอกประเทศ (PIC/S ชวยหรือแชแข็งอุตสาหกรรมยา 2549 : 15) ดังนี้
ปจจัยภายในประเทศ
1. เพื่อใหไดรับการยอมรับจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศวาการผลิตยาของ
ไทยมีประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อเปนการลดภาระของผูผลิตยาที่ตองเสียคาใชจายในการขอตรวจรับรองจากหนวยงาน
GMP ตางชาติ กรณีที่สงยาไปขายในประเทศสมาชิก Pharmaceutical Inspection Cooperation
Scheme (PIC/S)
3. กฎหมายดาน GMP ของไทยลาสมัย ควรตองมีการปรับปรุง
ปจจัยภายนอกประเทศ
1. ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของอาเซียน ตองปฏิบัติตามขอตกลงในการยอมรับซึ่งกัน
และกันสําหรับการตรวจสถานที่ผลิตยาตามหลักเกณฑ GMP ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Mutual
Recognition Arrangement on GMP Inspection) ที่ตองการใหการตรวจสอบ GMP ยามีคุณภาพตาม
มาตรฐาน PIC/S
2. การเปนสมาชิก PIC/S ทําใหหนวยงานตรวจ GMP ของไทยเปนที่ยอมรับของสากล
ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตยาของประเทศไทยใหสามารถ
กาวขามปจจัยตางๆ ที่กําลังมีผลกระทบตออุตสาหกรรมการผลิตยาของไทย อีกทั้งเพื่อเปนการสราง
ความนาเชื่อถือและพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมผลิตยา หนวยงานรัฐผูกํากับดูแลจึง
ตองพัฒนาใหทันตอสภาวการณของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อชวยใหการพัฒนาอุตสาหกรรมยา
ภายในประเทศได ก า วทั น ต อ วิ วั ฒ นาการด า นเทคโนโลยี ย าของโลก ส ง เสริ ม คุ ณ ภาพ สร า ง
ภาพลักษณที่ดีแกผลิตภัณฑยา ทั้งยังตองพัฒนาระบบการปฏิบัติงานสูระดับสากล เพื่อใหเปนที่
นาเชื่อถือและยอมรับของตางประเทศ
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2.5.1 ขอตกลงรวมกันของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN)
ปจจุบันมาตรฐานการผลิตยาของแตละประเทศในอาเซียนมีความแตกตางกัน กลาวคือ ประเทศ
สิงคโปรและมาเลเซียใชมาตรฐานของ PIC/S ประเทศไทยใชมาตรฐานของ WHO ฉบับป พ.ศ.2535
ประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และฟลิปปนส ใชหลักเกณฑการผลิตยาตามมาตรฐานอาเซียน ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2539 สําหรับประเทศพมา บรูไน ลาว และกัมพูชา ยังไมปรากฏหลักเกณฑที่แน
ชัด (อุตสาหกรรมยาไทยลาหลังผลักดันสูภาคีสมาชิก PIC/S ยกระดับ GMP สูมาตรฐานใหมรองรับ
เปดเสรีการคายา 2548 : 23) แตอยางไรก็ตามประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียนไดมีการรวมกลุมกันใน
การประสานความรวมมือ (Harmonization) ดานยาขึ้น โดยใชชื่อ ASEAN Consultative Committee on
Standards and Quality/ Pharmaceutical Product Working Group (ACCSQ/ PPWG) มีวัตถุประสงค
และบทบาทหน าที่ ความรั บผิ ดชอบในการสนั บสนุ นและส งเสริ มให เกิ ดเขตการค าเสรี อาเซี ยน
(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 จาวรุงฤทธิ์ 2545 : 2) ที่ตองปฏิบัติตามขอตกลงในการยอมรับซึ่งกันและกัน
สําหรับการตรวจสถานที่ผลิตยาตามหลักเกณฑ GMP ของภูมิภาคอาเซียนที่ตองการใหการตรวจสอบ
GMP มีเกณฑมาตรฐานเปนหนึ่งเดียวภายใน พ.ศ.2551 โดยอาศัยมาตรฐาน PIC/S (อุตสาหกรรมยา
ไทยลาหลังผลักดันสูภาคีสมาชิก PIC/S ยกระดับ GMP สูมาตรฐานใหมรองรับเปดเสรีการคายา
2548 : 21) เนื่องจาก PIC/S จัดเปนองคกรที่ประสานความรวมมือดาน GMP (GMP Harmonization)
โดยเปนการประสานในสวนของมาตรฐาน GMP และระบบการตรวจสอบ (GMP Inspection
system) และเปนที่นาสังเกตวามีการกลาวขวัญถึงการเปนสมาชิก PIC/S กันอยางกวางขวางในหมู
ประเทศอาเซียน โดยที่ประเทศสิงคโปรไดเปนสมาชิกใน พ.ศ.2543 และประเทศมาเลเซียไดสมัคร
และทําการปรับปรุงพัฒนาภายในประเทศอยางจริงจัง จนสามารถไดรับรองใหเขาเปนสมาชิก
ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปเทานั้น ดังนั้นประเทศไทยในฐานะสมาชิกของอาเซียน จึงตองปฏิบัติตาม
ขอตกลงดังกลาว โดยจัดใหการผลิตยาเปนไปตามมาตรฐาน PIC/S หาไมแลวผลิตภัณฑยาที่ไดจะ
ถูกจัดวาไมมีคุณภาพและนําไปสูการถูกกีดกันทางการคาและการสงออกตอไป (ยุพดี จาวรุงฤทธิ์
2545 : 2-3)
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2.5.2 GMP ของประเทศไทย
ปจจุบันการผลิตยาทั่วโลกมีการแขงขันอยางสูง มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งในขณะ
นี้แนวทางในการประกันคุณภาพดานการผลิตยาและระบบการตรวจ GMP ไดมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง และจากการเปดเขตการคาเสรีแกกันมากขึ้น ทําใหในหลายภูมิภาคไดรวมกันจัดตั้งองคกร
หรือภาคีขึ้น จึงมักมีเงื่อนไขในเชิงขอกําหนดหรือมาตรฐานดานการผลิตสินคาเขามาเปนเครื่องมือ
คุมครองประชาชนในประเทศของตนและกีดกันทางการคากับประเทศนอกกลุม ขณะที่หลักประกัน
การผลิตของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยไดปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การ
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา
พ.ศ.2546 ซึ่งมีผลบังคับใชกับสถานที่ผลิตยาแผนปจจุบันทุกแหง แตนาเสียดายวาประกาศฯ ดังกลาว
กําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการผลิตยาตามขอแนะนําของ WHO ฉบับ พ.ศ.2535 (WHO
Technical Report Series, No.823, 1992, Annex 1: Good manufacturing practices for pharmaceutical
products) ทั้งที่ WHO มีการปรับหลักเกณฑใหมเปนระยะๆ จนลาสุดคือ ฉบับ พ.ศ.2546 ซึ่งจัดเปน
ขอดอยของอุตสาหกรรมยาในประเทศ โดยเฉพาะหากตองการมุงสูภาคการสงออก เนื่องจากเปน
หลักเกณฑที่ลาหลังไมมีความนาเชื่อถือในระดับสากล (อุตสาหกรรมยาไทยลาหลังผลักดันสูภาคี
สมาชิก PIC/S ยกระดับ GMP สูมาตรฐานใหมรองรับเปดเสรีการคายา 2548 : 21)
2.5.3 มาตรฐานการผลิตยากับการนําเขายา
ปจจุบันในการจัดซื้อยาระหวางประเทศหรือการนํายาเขาของบางประเทศ อาทิเชน ประเทศ
ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ไดใหความเชื่อมั่นตอการเปนสมาชิก PIC/S ของประเทศตนกําเนิดเพิ่ม
มากขึ้น (ยุพดี จาวรุงฤทธิ์ 2545 : 3) อาจเปนเพราะวาประเทศเหลานี้เคยตกเปนอาณานิคมของชาติ
ตะวันตก ซึ่งประเทศเหลานี้จะจัดระบบการเมืองและการศึกษาตามชาติตะวันตก รวมไปถึงการ
ยอมรับความเหนือกวาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนั้นเพื่อการพัฒนาประเทศใหเปน
ประเทศอุตสาหกรรม จึงเปนความจําเปนที่ตองนําเอาเทคโนโลยีตามแบบตะวันตกมาใช (สํานัก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, ศูนยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 2551) ดังนั้นจึงมีความ
เปนไปไดที่ประเทศเหลานี้จะมีการนําเอามาตรฐานหรือหลักเกณฑตางๆ ตามชาติตะวันตกมาใช ซึ่ง
หากประเทศไทยเขาเปนสมาชิก PIC/S จะทําใหสามารถขยายตลาดสงออกผลิตภัณฑยาไปยัง
ประเทศเหลานี้ไดมากขึ้น
2.5.4 การตรวจประเมินของหนวยตรวจ GMP จากตางชาติ
ผูผลิตยาที่จะสงออกผลิตภัณฑยาไปจําหนายยังประเทศตางๆ นั้น โดยเฉพาะประเทศที่เปน
สมาชิกของ PIC/S ผลิตภัณฑยานั้นตองผานการรับรองจากหนวยงาน GMP ของประเทศที่จะนําเขา
ผลิตภัณฑยากอน โดยภาระคาใชจายในการขอรับการรับรองนี้ผูผลิตจะตองรับผิดชอบทั้งหมด
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ตัวอยางเชนการนําผลิตภัณฑสุขภาพเขาไปจําหนายที่ประเทศออสเตรเลีย ผูผลิตจะตองผานการ
ตรวจประเมินโดยผูตรวจประเมินจากหนวยงานที่กํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อการบําบัดรักษา
(The Therapeutic Goods Administration : TGA) ของประเทศออสเตรเลีย ที่ตองเดินทางมาตรวจ
ครั้งละ 2-3 วัน โดยคาใชจายในการตรวจของ TGA จะอยูที่ประมาณ 6-8 แสนบาทตอครั้ง (คาตั๋ว
เครื่องบิน คาที่พัก และคาธรรมเนียมการตรวจ) ทั้งนี้ใบ GMP certificate มีอายุ 2 ป หรือการที่ผูผลิต
ยาจะนํายาไปขึ้นทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร จะตองผานการตรวจประเมินจากองคการวิทยาศาสตร
สาธารณสุข (The Health Sciences Authority : HSA) ของสิงคโปรกอน ซึ่งตองเสียคาใชจายในการ
ตรวจประเมินประมาณ 5-6 แสนบาทตอโรงงาน โดยคาธรรมเนียมการตรวจขึ้นอยูกับระยะหางจาก
ประเทศสิงคโปร รวมคาตั๋วเครื่องบิน คาที่พัก คาธรรมเนียมการตรวจของผูตรวจประเมิน ทั้งนี้ไม
รวมคาใชจายที่ตองใชผูเชี่ยวชาญดานภาษามาชวย หากเอกสารและการเจรจาไมใชภาษาอังกฤษ
เมื่อผานการตรวจประเมินแลวจะไดใบ GMP certificate ที่มีอายุ 2 ป (สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา, กลุมตรวจสอบติดตามดานผลิตภัณฑสุขภาพ 2548) ซึ่งคาใชจายเหลานี้ผูผลิตยาใน
ประเทศไทยตองเปนผูออกทั้งหมด ดังนั้นหากประเทศไทยเขาเปนสมาชิกของ PIC/S แลวจะ
สามารถทําขอตกลงรวมในการยอมรับรายงานผลการตรวจสถานที่ผลิตยาของประเทศสมาชิก
อาเซียน (ASEAN MRA on GMP Inspection) อันเปนผลทําใหผูผลิตยาสามารถสงออกผลิตภัณฑยา
ไปจําหนายยังกลุมประเทศอาเซียนและประเทศที่ยอมรับมาตรฐาน PIC/S ได โดยไมตองเสีย
คาใชจายในการรับการตรวจจากหนวยงานตรวจ GMP ของประเทศผูนําเขา จึงเปนการลดภาระ
คาใชจายของผูผลิตยา
2.6 องคกร PIC/S
2.6.1 ความเปนมา
สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (European Free Trade Association : EFTA) ไดกอตั้ง
Pharmaceutical Inspection Convention (PIC) ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2513 โดยมีสมาชิกเริ่มตนรวม
10 ประเทศ ไดแก Austria, Denmark, Finland, Iceland, Liechtenstein, Norway, Portugal, Sweden,
Switzerland และ United Kingdom และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นในภายหลังอีก 8 ประเทศ คือ Hungary,
Ireland, Romania, Germany, Italy, Belgium และ Australia โดยมีขอตกลงรวมกันในการตรวจสอบ
การผลิตยา จนกระทั่ง พ.ศ.2533 เปนตนมา สมาชิกไดเริ่มตระหนักถึงการขัดแยงระหวาง PIC และ
กฎหมายของ European อันเปนผลใหไมสามารถรับสมาชิกใหมๆ ได เพราะกฎหมายของ European
จะหามไมใหประเทศในยุโรปที่เปนสมาชิกของ PIC ไปเซ็นสัญญากับประเทศที่จะมารวมใน PIC
ซึ่งคณะกรรมการของ European เทานั้นที่จะอนุญาตใหมีการเซ็นสัญญาหรือขอตกลงระหวาง
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ประเทศที่อยูนอกยุโรปและคณะกรรมการก็ไมไดเปนสมาชิกของ PIC โดยประเทศ Australia เปน
ประเทศสุดทายที่เขาเปนสมาชิกไดในเดือนมกราคม พ.ศ.2536 ดังนั้นจึงไดรวมกันจัดตั้ง PIC
Scheme (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme) ขึ้นและดําเนินการเมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน พ.ศ.2538 ในการนี้ทั้ง PIC และ PIC Scheme ไดดําเนินการควบคูกันและไดรับการ
ขนานนามคูกันวา PIC/S (PIC/S Secretariat 2006)
PIC/S จะดําเนินภารกิจหลักในฐานะศูนยรวมและผูสนับสนุนหลักสําหรับประเทศสมาชิก ใน
การดําเนินกิจกรรมสําคัญๆ ไดแก การแลกเปลี่ยนขอมูล และประสบการณดาน GMP และรายงาน
การตรวจสอบ GMP และใบรับรอง GMP, การจัดการอบรมแกเจาหนาที่ผูตรวจสอบ GMP (GMP
Inspector), การประชุม Expert circle, การพัฒนาและปรับปรุงเอกสารคูมือ (Guideline) ในดานตางๆ
ที่สําคัญของการผลิตยา, เกื้อหนุนสงเสริมการจัดตั้งเครือขาย (Networking) และการเสริมสรางความ
เชื่อมั่นระหวางประเทศสมาชิกและสนับสนุนสงเสริม 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. ผดุงรักษาและธํารงไวซึ่ง
6.1 ความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน (Mutual Confidence)
6.2 การแลกเปลี่ยนขอมูล (Exchange of Information)
6.3 ประสบการณในการตรวจสอบ GMP และดานที่เกี่ยวของ
6.4 การอบรมและฝกฝน GMP Inspector รวมกัน
2.6.3 บทบาทหนาที่
บทบาทหนาที่ อันเปนภารกิจหลักของ PIC/S (PIC/S Secretariat 2006) มีดังนี้
1. แลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณดาน GMP รวมทั้งแลกเปลี่ยน รายงานการ
ตรวจสอบ GMP และใบรับรอง GMP (GMP Certificate)
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2. จัดการอบรมแก GMP Inspector ในรูปของ Seminar และ Joint Inspection
Training Program ทั้งนี้เพื่อสงเสริมกิจกรรม GMP Inspection Harmonization
3. จัดการประชุม Expert Circle เพื่อพิจารณาหัวขอสําคัญเฉพาะของการตรวจสอบ
GMP ดานตางๆ อาทิเชน ดานการผลิต Medical gases, Blood banks, Hospital pharmacy และอื่นๆ
4. พัฒนาและปรับปรุงเอกสารคูมือ (Guideline)ในดานตางๆ ที่สําคัญของการผลิตยา
เชน Validation, Sterility testing Isolator Technology และ Quality system สําหรับหนวยงานกํากับ
ดูแลและตรวจสอบ GMP ตางๆ
5. สนับสนุนและสงเสริมการจัดสรางเครือขาย (Networking) และความเชื่อมั่น
ระหวางประเทศสมาชิก
6. สนับสนุนสงเสริม International Harmonization on GMP
2.6.4 ประเทศสมาชิก PIC/S
ปจจุบัน PIC/S มีสมาชิกรวม 33 ประเทศ ขอมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2551 (ตารางที่ 5)
ไดแกประเทศสมาชิกในกลุมสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ประเทศนอกสหภาพยุโรปมี 4 ประเทศ คือ
ออสเตรเลีย แคนาดา มาเลเซีย และสิงคโปร นอกจากนี้ยังมีประเทศที่แสดงความจํานงเขาเปน
สมาชิกใหม เชน เอสโตเนีย แอฟริกาใต สหรัฐอเมริกา ยูเครน ไทย เปนตน
ตารางที่ 5 รายชื่อประเทศที่เปนสมาชิกของ PIC/S
No.
Country
Accession to PIC
1
Austria
May 2514
2
Denmark
May 2514
3
Finland
May 2514
4
Iceland
May 2514
5
Liechtenstein
May 2514
6
Norway
May 2514
7
Portugal
May 2514
8
Sweden
May 2514
9
Switzerland
May 2514
10
United Kingdom
May 2514
11
Hungary
August 2519
12
Ireland
December 2520

Accession to PIC Scheme
November 2542
November 2538
January 2539
November 2538
November 2538
November 2538
January 2542
February 2539
February 2539
June 2542
December 2538
February 2539

30
ตารางที่ 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
ที่มา : 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
ประเทศที่ขอเปนสมาชิกใหม ตองดําเนินการภายใตขอกําหนดในการเขาเปนสมาชิก (ยุพดี
จาวรุงฤทธิ์ 2545 : 20 ; PIC/S Secretariat 2006) ดังนี้
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1. ตองปรับปรุงระบบที่เกี่ยวของภายในประเทศ ไดแก ระบบ GMP ตองถูกบังคับใช
เปนกฎหมายควบคุมการผลิต และการกํากับดูแลผลิตภัณฑยาของประเทศ และระบบ GMP ตอง
เปนไปตามมาตรฐาน PIC/S โดยกระบวนการผลิตยาเปนไปตามหลักเกณฑ GMP อยางเครงครัด
2. หนวยงานตรวจสอบ GMP ตองปฏิบัติอยางเครงครัดตามขอกําหนดระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ PIC/S รวมถึงสงบุคลากรเขารับการอบรมที่จัดโดย PIC/S ทุกๆ ป
3. พร อ มรั บ การตรวจประเมิน ความพร อ มเป น สมาชิก เมื่อ ผา นการประเมิ น และ
รับรองใหเขาเปนสมาชิกแลว ประเทศสมาชิกจะตองจายคาธรรมเนียมปละ 6,000 ฟรังกสวิส หรือ
182,580 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2551)
ดังนั้นการพัฒนาสูการเปนสมาชิก PIC/S จึงเปนเรื่องสําคัญ อย.จึงไดประกาศนโยบายให
ประเทศไทยเขาเปนสมาชิก PIC/S โดยมีพันธกิจที่ตองจัดทําและพัฒนาระบบคุณภาพของการ
ตรวจสอบ GMP ใหสอดคลองกับระบบของ PIC/S และพัฒนาโรงงานผลิตยาใหปฏิบัติตาม
ขอกําหนดใน PIC/S-GMP อยางไรก็ตาม Thai-GMP และ PIC/S-GMP มีความแตกตางกันบางแต
เนื้อหาสวนใหญยังคงมีสวนที่คลายกันอยู ดังจะกลาวในรายละเอียดตอไป
2.7 กฎเกณฑที่กําหนดใน GMP
เนื่องจากการบังคับใช GMP ของประเทศไทยไดประกาศเปนกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการผลิตยาแผน
ปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2546 (Thai-GMP) โดยแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้
หมวด 1 บริเวณที่เกี่ยวกับการผลิตยา
หมวด 2 เครื่องมือและอุปกรณ
หมวด 3 การผลิตยา
หมวด 4 การผลิตยาปราศจากเชื้อ
หมวด 5 การผลิตเภสัชเคมีภัณฑที่เปนสารออกฤทธิ์
จาก 5 หมวดตาม Thai-GMP นําไปกําหนดเปนหมวดเพื่อใชในการขอรับการตรวจ
ประเมินไดเปน 3 หมวดดวยกันคือ
1. หมวดทั่วไป วาดวยเรื่องอาคารสถานที่ การควบคุมวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ ระบบ
การเรียกเก็บยาคืน บุคลากร และระบบเอกสารตางๆ เปนตน
2. หมวดการผลิต วาดวยเรื่องสถานที่ผลิตยา อุปกรณการผลิต การดําเนินการผลิต การ
ควบคุมระหวางการผลิต และเอกสารที่เกี่ยวของ เชน บันทึกกระบวนการผลิตและบันทึกการบรรจุ
เปนตน
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3. หมวดการควบคุ ม คุ ณ ภาพ ว า ด ว ยเรื่ อ งระบบการควบคุ ม คุ ณ ภาพ การตรวจสอบ
หองปฏิบัติการตางๆ เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห 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
บทที่ 1 การบริหารคุณภาพ (Quality Management)
บทที่ 2 บุคลากร (Personnel)
บทที่ 3 อาคารสถานที่และเครื่องมือ (Premises and equipment)
บทที่ 4 เอกสาร (Documentation)
บทที่ 5 การผลิต (Production)
บทที่ 6 การควบคุมคุณภาพ (Quality control)
บทที่ 7 การจางผลิตและวิเคราะห (Contract Production and Analysis)
บทที่ 8 ขอรองเรียนและการเรียกเก็บยาคืน (Complaints and Product Recalls)
บทที่ 9 การตรวจสอบตนเอง (Self inspection)
นอกจาก 9 บทหลักแลว PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ยังประกอบดวย 18 ภาคผนวกที่วา
ดวยขอกําหนดเฉพาะเรื่อง ดังเชน ภาคผนวกที่ 1 วาดวยการผลิตยาปราศจากเชื้อ ภาคผนวกที่ 2 วา
ดวยการผลิตชีววัตถุสําหรับมนุษย และภาคผนวกที่ 8 วาดวยการสุมตัวอยางวัตถุดิบและวัสดุ
สําหรับบรรจุ เปนตน
เมื่อเปรียบเทียบ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 กับ Thai-GMP จะพบวามีหลักการสวน
ใหญที่เหมือนกัน แตจะมีความแตกตางกันบางในรายละเอียด ซึ่งตามมาตรฐานของ PIC/S ไดเพิ่ม
เรื่องตางๆ เขามาดังนี้
บทที่ 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) โดยที่ PIC/S ใหความสําคัญในการ
บริหารจัดการดานคุณภาพจึงจัดใหเปนหมวดใหญขึ้นมา ซึ่งการบริหารจัดการดานคุณภาพนี้ อาจมี
ปญหาในการสรางระบบขึ้นมาใหม เนื่องจากการสรางระบบคุณภาพเปนการเปลี่ยนวัฒนธรรมการ
ทํางานขององคกร จากเดิมที่ทําบางไมทําบาง เปนตองทําตามที่ไดเขียนไวพรอมกับตองมีการบันทึก
ไวทุกครั้งที่มีกิจกรรม เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ สืบคน และสามารถยอนกลับไปดูเพื่อหา

33
สาเหตุของปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นได ระบบการบริหารจัดการดานคุณภาพนอกจากจะตองมีการ
บริหารจัดการที่ดีแลว ยังตองมีการควบคุมดานตางๆ ทั้งในเรื่องการเขียนนโยบายคุณภาพ/ คูมือดาน
คุณภาพ (Quality Policy / Quality Manual) การควบคุมความไมเปนไปตามขอกําหนด (Non
Conformance / Deviation) การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Change Control) การฝกอบรมดาน GMP
การตรวจสอบความถูกตอง (Validation) ทั้งเครื่องจักร กระบวนการผลิต กระบวนการลาง วิธี
วิเคราะหและอื่นๆ ที่ตองตรวจสอบกอนการติดตั้งและการดําเนินการ ซึ่ง Thai-GMP การบริหาร
จัดการดานคุณภาพจะแทรกอยูในหมวดตางๆ อยูแลว อยางไรก็ตามขอกําหนดของ PIC/S-GMP
ฉบับ พ.ศ.2549 ไดเพิ่มเรื่องการทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑยา (Product quality review) ที่ตองทํา
เปนระยะๆ เพื่อใหแนใจวาผลิตภัณฑยามีคุณภาพอยางสม่ําเสมอ
บทที่ 2 บุคลากร (Personnel)
บุคลากรมีหลักการโดยทั่วๆ ไปเกี่ยวกับเรื่องบุคลากรที่เปนกุญแจสําคัญ (Key personnel)
การฝกอบรม (Training) และสุขอนามัยสวนบุคคล (Personal hygiene) โดยไดเล็งเห็นวาระบบ
ประกันคุณภาพและการผลิตผลิตภัณฑยาอยางถูกตองจะเกิดขึ้นและรักษาใหคงอยูไดขึ้นอยูกับ
ผูปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงเปนความรับผิดชอบของผูผลิตที่จะตองจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพในจํานวนที่
เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน โดยแตละคนจะตองเขาใจในภาระหนาที่อยางชัดเจนและมีการ
บันทึกไวเปนลายลักษณอักษร บุคลากรทุกคนจะตองตระหนักในหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต
และได รับการฝกอบรมกอนปฏิบัติงาน และมีการฝกอบรมอยางต อเนื่ อง รวมถึ งคําแนะนํา ใน
สุขอนามัยที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา ซึ่งในขอกําหนดเกี่ยวกับบุคลากรนั้นตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.
2549 และ Thai-GMP ไดระบุรายละเอียดไวไมตางกัน
บทที่ 3 อาคารสถานที่และเครื่องมือ (Premises and equipment)
อาคารสถานที่ แ ละเครื่ อ งมื อ มีห ลั ก การทั่ว ๆ ไปเกี่ย วกั บ อาคารสถานที่ ผลิ ต (Production
areas) สถานที่จัดเก็บ (Storage areas) สถานที่ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ (Quality Control areas)
สถานที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของและเรื่องของอุปกรณตางๆ อยางไรก็ตามอาคารสถานที่และเครื่องมือ
จะตองมีการออกแบบ การสราง การดัดแปลง และการบํารุงรักษาใหมีความเหมาะสมกับการ
ดําเนินการที่ทํา การวางผังและการออกแบบตองมีจุดมุงหมายที่จะใหเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด
และใหการทําความสะอาดและการบํารุงรักษาทําไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปอน
ขาม การสะสมของฝุนละอองและสิ่งสกปรกและสิ่งอื่นๆ ที่จะมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ ซึ่ง
ตามขอกําหนดของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ Thai-GMP ไดมีการกลาวถึงการหมุนเวียน
อากาศที่มีประสิทธิภาพ โดยรวมตั้งแตอุณหภูมิ ความชื้น และการกรองอากาศ ซึ่งเปนหัวขอที่
จะตองมีการปรับปรุงกันมากในโรงงานผลิตยา ระบบการหมุนเวียนอากาศจะตองมีการกรองอากาศ
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และเติมอากาศผานแผนกรองที่มีคุณภาพที่แตกตางกันตามมาตรฐานของแตละผลิตภัณฑ ในกรณีที่
จะมีการเกิดฝุน ไดแก ระหวางการสุมตัวอยาง การชั่ง การผสม กระบวนการผลิต และการบรรจุ
ผลิตภัณฑชนิดแหง ตองมีการติดตั้งเครื่องกําจัดฝุน นอกจากการกรองอากาศแลว อุณหภูมิ ความชื้น
โดยเฉพาะแรงดันอากาศระหวางภายในหองและทางเดินรวมจะตองแตกตางกัน โรงงานผลิตยาบาง
กลุมจึงตองมีการติดตั้งเครื่องวัดความแตกตางของแรงดันอากาศ เพื่อปองกันการปนเปอน ระบบ
ตางๆ เหลานี้ทางโรงงานผลิตยาตองมีการปรับตัวและเตรียมตัวเปนอยางมาก เนื่องจากตองใชเงิน
ในการลงทุนสูง
บทที่ 4 เอกสาร (Documentation)
เรื่องของเอกสารมีหลักการโดยทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการจัดการดานเอกสาร เอกสารที่จําเปน
ข อ กํ า หนดต า งๆ (Specifications)
สู ต รการผลิ ต และคํ า แนะนํ า สํ า หรั บ กระบวนการผลิ ต
(Manufacturing Formula and Processing Instructions) คําแนะนําเกี่ยวกับการบรรจุ (Packaging
Instructions) บันทึกการผลิต (Batch Processing Records) บันทึกการบรรจุ (Batch Packaging
Records) วิธีการและการบันทึกเกี่ยวกับการจัดรับ (Receipt) การสุมตัวอยาง (Sampling) การ
ทดสอบ (Testing) และอื่นๆ ในสวนของขอกําหนดเรื่องเอกสารนั้นใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549
ไมแตกตางจาก Thai-GMP กล าวคือเอกสารตองมีก ารทบทวน อนุมัติ และมีระบบการกระจาย
เอกสาร และเรียกคืนเอกสารเพื่อปองกันการใชเอกสารเกา พรอมทั้งตองจัดใหมีเอกสารที่ถูกตอง
และทันสมัยอยูในบริเวณที่ใชงาน
บทที่ 5 การผลิต (Production)
การผลิตมีหลักการโดยทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการดําเนินการผลิต ซึ่งจะตองทําตามวิธีการปฏิบัติที่
กําหนดไวอยางชัดเจน พรอมทั้งควบคุมความเบี่ยงเบนที่เกิดกับกระบวนการตางๆ ของการผลิต โดย
ตองหาสาเหตุและขจัดสาเหตุดังกลาว รวมถึงการปองกันการปนเปอนขามผลิตภัณฑในการผลิต
(Prevention of Cross-contamination in Production) และตองทําการตรวจสอบความถูกตอง
(validation) ของกระบวนการตางๆ ที่ถือวาเปนจุดวิกฤตในการผลิต เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
ตามที่กําหนดและเปนไปตามที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยา ซึ่งขอกําหนดในหมวดการผลิตตาม PIC/SGMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ Thai-GMP มีการระบุไวไมแตกตางกัน
บทที่ 6 การควบคุมคุณภาพ (Quality control)
การควบคุ ม คุณ ภาพมีห ลั ก การโดยทั่ ว ๆ ไปเกี่ ย วกับ การควบคุ มคุ ณ ภาพ การปฏิบั ติก าร
ควบคุมคุณภาพที่ดี (Good Quality Control Laboratory Practice) การสุมตัวอยาง (sampling) การ
จัดทําขอกําหนด (specifications) และการทดสอบ (testing) โดยถือวาจะตองมีการควบคุมคุณภาพ
ในทุกๆ สวน ไมเฉพาะแตการควบคุมในหองปฏิบัติการเทานั้น แตครอบคลุมถึงการควบคุมในทุก
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จุดที่เกี่ยวของกับคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา 2550) อีกทั้งยัง
รวมถึงการจัดการองคกร (organization) การดําเนินการดานเอกสาร (documentation) และวิธีการ
อนุมัติ (release procedures) เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการทําการทดสอบที่จําเปนและเหมาะสม
กับวัตถุดิบหรือวัสดุสําหรับการบรรจุ รวมทั้งวัสดุอื่นๆ และยาสําเร็จรูปกอนอนุมัติใหนําไปใชหรือ
นําไปจําหนาย โดยโรงงานตองจัดใหมีหองหรือบริเวณสําหรับปฏิบัติการ มีอุปกรณและเครื่องมือ
พื้นฐานที่จําเปนและมีการวิเคราะห ทดสอบตามวิธีที่กําหนด ซึ่งวิธีการทดสอบตางๆ 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
และน้ํา) จะตองเก็บรักษาไวอยางนอย 2 ป หลังจากมีการปลอยผานผลิตภัณฑ ในขณะที่ Thai-GMP
ระบุใหการเก็บตัวอยางวัตถุดิบที่เปนสารออกฤทธิ์จะตองเก็บไวอยางนอย 1 ป หลังจากวันสิ้นอายุ
ของยาสําเร็จรูป
บทที่ 7 การมอบใหผูอื่นทําการผลิตและวิเคราะหแทน (Contract Production and Analysis)
การมอบใหผูอื่นทําการผลิตและวิเคราะหแทนมีหลักการโดยทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการมอบหมาย
ใหผูอื่นผลิตแทน ผูมอบใหผลิต (Contract Giver) ผูรับทําการผลิต (Contract Acceptor) และสัญญา
(Contract) ซึ่งสัญญาจางการผลิตและการวิเคราะหจะตองมีการกําหนดเงื่อนไข ขอตกลงและการ
ควบคุมใหชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการเขาใจผิดซึ่งจะมีผลใหผลิตภัณฑหรืองานที่ทํามีคุณภาพไมเปนที่
นาพอใจ โดยจะตองทําสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรระหวางผูวาจางและผูรับจางซึ่งกําหนด
อํานาจหนาที่ของแตละฝายอยางชัดเจน พรอมกันนี้ผูวาจางจะตองทําการประเมินผูรับจางวามีการ
ปฏิบัติตาม PIC/S-GMP ซึ่งตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ไดระบุถึงการจางการผลิตและการ
วิเคราะห แต Thai-GMP ไดระบุไวเพียงแตการจางการวิเคราะหเทานั้น
บทที่ 8 ขอรองเรียนและการเรียกยาคืนจากทองตลาด (Complaints and Product Recalls)
ขอรองเรียนและการเรียกเก็บยาคืนมีหลักการโดยทั่วๆ ไปเกี่ยวกับขอรองเรียนทุกอยางและ
ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับความบกพรองของผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น โดยจะตองมีการสืบหาถึงสาเหตุของ
ขอรองเรียนตามวิธีการปฏิบัติที่เขียนไวและประเมินถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑที่อยู
ภายในโรงงาน อีกทั้งตองมีการกําหนดระบบการเรียกเก็บผลิตภัณฑที่มีขอบกพรองหรือสงสัยวามี
ขอบกพรองจากทองตลาดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งขอกําหนดในหมวดขอรองเรียนและ
การเรียกยาคืนตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ Thai-GMP มีการระบุไวไมแตกตางกัน
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บทที่ 9 การตรวจสอบตนเอง (Self inspection)
การตรวจสอบตนเองจะต อ งทํ า เพื่ อ เป น การตรวจติ ด ตามการปฏิ บั ติ อ ย า งถู ก ต อ งตาม
หลักเกณฑ GMP และเพื่อการเสนอแนะรวมถึงการกําหนดมาตรการการแกไขที่จําเปน ซึ่งการ
ตรวจสอบตนเองตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ไมแตกตางจาก Thai-GMP กลาวคือ มีการระบุ
ใหจัดทําแผนหรือโปรแกรมการตรวจสอบตนเองเปนประจําพรอมกับจัดใหมีผูทําการตรวจสอบ
ตนเองหรือการจัดจางผูตรวจสอบจากภายนอก (external experts) ที่มีการทํางานอยางเปนอิสระ
และจัดใหมีการรายงานผลการตรวจสอบตนเองที่ระบุถึงสิ่งที่ตรวจพบทั้งหมด และขอเสนอสําหรับ
ดําเนินการแกไข
ภาคผนวกที่ 1 การผลิตผลิตภัณฑยาปราศจากเชื้อ
การผลิตผลิตภัณฑยาปราศจากเชื้อจะตองมีขอกําหนดเปนพิเศษเพื่อใหมีความเสี่ยงจากการ
ปนเปอนจุลินทรีย การปนเปอนของอนุภาคและไพโรเจนนอยที่สุด ซึ่งขอกําหนดในเรื่องการผลิต
ยาปราศจากเชื้อตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ Thai-GMP โดยสวนใหญจะเหมือนกัน แต
จะมีความแตกตางกันบาง โดย PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ไดแบงความสะอาดของสถานที่ผลิตยา
ปราศจากเชื้อออกเปน 4 ระดับ คือ ระดับ A B C และ D ตามจํานวนและขนาดอนุภาคที่ยอมใหมีได
ในสภาวะ “กําลังปฏิบัติงาน (in operation)” และสภาวะ “ไมมีการปฏิบัติงาน (at rest)” (ภารุณี
ถนอมเกียรติ 2549 : 97) ซึ่ง Thai-GMP ไดแบงความสะอาดออกเปน 4 ระดับเชนเดียวกัน แตระบุ
ระดับความสะอาดในสภาวะ at rest เทานั้น และขอกําหนดของจุลินทรียในบริเวณสะอาดสําหรับการ
ผลิตยาปราศจากเชื้อ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ระบุใหการปนเปอนของจุลินทรียในบริเวณสะอาด
ระดับ A จะตองนอยกวา 1 ในขณะที่ Thai-GMP การปนเปอนของจุลินทรียในบริเวณสะอาดระดับ A
จะตองนอยกวา 3 ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นจะตองตรวจไมพบจุลินทรียเลย สวนคาที่กําหนดเนื่องจากคา
นัยสําคัญทางสถิติไมสามารถแสดงเปน 0 ได (ภารุณี ถนอมเกียรติ 2549 : 124)
ภาคผนวกที่ 8 การสุมตัวอยางวัตถุดิบและวัสดุสําหรับการบรรจุ
การสุมตัวอยางเปนขั้นตอนที่สําคัญอยางหนึ่งในการควบคุมคุณภาพ โดยจะสุมตัวอยางเพียง
สวนหนึ่งของแตละรุนที่ผลิตเทานั้น ดังนั้นการสรุปผลที่ถูกตองของทั้งหมดจะไมสามารถไดมาจาก
การทดสอบตัวอยางที่ไมเปนตัวแทนที่ดีของทั้งรุนการผลิต ซึ่งตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ
พ.ศ.2549 จึงไดระบุใหการตรวจพิสูจนเอกลักษณของวัตถุดิบจะตองทําการสุมตัวอยางวัตถุดิบจาก
ทุกภาชนะบรรจุ แตอาจยอมใหมีการเก็บตัวอยางจากภาชนะบรรจุบางสวนไดหากมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของวิธีการปฏิบัติ ในขณะที่ Thai-GMP ระบุใหการตรวจพิสูจนเอกลักษณของวัตถุดิบ
ใหทําการสุมตัวอยางวัตถุดิบจากภาชนะบรรจุบางสวนไดโดยใชสูตร n + 1
ความแตกตางของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ Thai-GMP สามารถสรุปไดดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกตางของขอกําหนดตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ
Thai-GMP
เรื่อง
PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549
Thai-GMP
ก า ร ท บ ท ว น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ระบุ ใ หมี ก ารทบทวนคุณ ภาพ ไมมีระบุใหตองมีการทบทวน
ผลิตภัณฑยา
ของผลิตภัณฑยา
คุณภาพของผลิตภัณฑยา
การเก็ บตั วอย างวั ตถุ ดิ บที่ เป น ตองเก็บไวอยางนอย 2 ป ตองเก็ บไว อยางนอย 1 ป
สารออกฤทธิ์ (Retained sample) ห ลั ง จ า ก มี ก า ร ป ล อ ย ผ า น หลั ง จากวั น สิ้ น อายุ ข องยา
ผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป
ก า ร จ า ง ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร มี ก ารระบุ ถึ ง การจ า งการผลิ ต ระบุ ถึ ง การจ า งการวิ เ คราะห
วิเคราะห
และการวิเคราะห
เทานั้น
สภาวะแวดลอมในการผลิตยา กํ า ห น ด ส ภ า ว ะ แ ว ด ล อ ม กําหนดสภาวะแวดลอมเฉพาะ
ปราศจากเชื้อ
ออกเปน 2 แบบ คือ สภาวะที่ สภาวะไม มี ก ารปฏิ บั ติ ง าน
กําลังปฏิบัติงาน (in operation) เทานั้น
และสภาวะไมมีการปฏิบัติงาน
(at rest)
ข อ กํ า หนดของจุ ลิ น ทรี ย ใ น การปนเป อนของจุ ลิ นทรี ย ใ น การปนเป อนของจุ ลิ นทรี ย ใ น
บริเวณสะอาดสําหรับการผลิต บริเวณสะอาดระดับ A ตอง บริเวณสะอาดระดับ A ตอง
ยาปราศจากเชื้อ
นอยกวา 1
นอยกวา 3
การสุ ม ตั ว อย า งวั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ การตรวจพิสูจนเอกลักษณของ การตรวจพิสูจนเอกลักษณของ
พิสูจนเอกลักษณ
วั ต ถุ ดิ บ จ ะ ต อ ง ทํ า ก า ร สุ ม วั ต ถุ ดิ บ ให ทํ า การสุ ม ตั ว อย า ง
ตัวอยางวัตถุดิบจากทุกภาชนะ วั ต ถุ ดิ บ จ า ก ภ า ช น ะ บ ร ร จุ
บรรจุ แตอาจยอมใหมีการเก็บ บ า ง ส ว น ไ ด โ ด ย ใ ช สู ต ร
ตั ว อย า งจากภาชนะบรรจุ n + 1
บ า ง ส ว น ไ ด ห า ก มี ก า ร
ตรวจสอบความถู ก ต อ งของ
วิธีการปฏิบัติ
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันนั้น 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
เกี่ยวกับเรื่องปญหาและอุปสรรคของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน ทั้งดานการปฏิบัติและไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ GMP ของโรงงานผลิตยาและการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยาแผนป จจุบัน
ภายในประเทศไว ดังนี้
2.8.1.1 อังกาบ เวสโกสิทธิ์ และ จอมจิน จันทรสกุล (2529 : 156-158) ไดสรุปปญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ GMP ในโรงงานผลิตยา ในชวงเริ่มนํา GMP มาใชกับ
อุตสาหกรรมยาของประเทศไทย โดยไดกลาววาปญหาและอุปสรรคเหลานี้ในแตละโรงงานอาจจะ
พบเหมือนๆ กัน หรือแตกตางกันได ดังนี้
1. ปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับทางดานบุคลากร ซึ่งปญหาทางดานนี้ที่พบ
บอยๆ คือ จํานวนบุคลากรไมเพียงพอที่จะปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ GMP ทั้งทางดานการผลิต
และการควบคุมคุณภาพ อีกทั้งตัวบุคลากรเองขาดความรู ความตระหนัก และความรับผิดชอบใน
เรื่องของการปฏิบัติตาม GMP
2. ปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของกับสถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งสวนใหญเกี่ยวกับ
การมีสถานที่ไมเพียงพอ การวางผัง (Layout) ไมดี การปรับปรุงและขยับขยายทําไดยาก โรงงาน
ตั้งอยูในทําเลที่ไมเหมาะสม เปนตน
3. ปญหาที่เกิดจากอุปกรณหรือเครื่องจักรที่ใชในการควบคุมคุณภาพและ
การผลิต ไดแก
3.1 การออกแบบไมถูกตองหรือไมดีพอ เชน เครื่องสลับซ้ําซอนยุงยาก
ตอการใชและการทําความสะอาด มีแหลงที่ทําใหเกิดการหมักหมมหรือตกคางของยา ซึ่งยากแกการ
ทําความสะอาด
3.2 คุณภาพของเครื่องมือไมดีพอ เชน ขาดความถูกตองแมนยํา วัสดุที่ใช
ทําไมเหมาะสมกับงานหรือยาที่ตองผลิต
3.3 ปริมาณมีไมเพียงพอ
3.4 ขาดการบํารุงดูแลรักษาที่ดี
4. ปญหาที่เกิดจากเงินทุน ทําใหไมสามารถจัดหาซื้อเครื่องมือ เครื่องจักร
ตลอดจนการปรับปรุงสถานที่ผลิตและการเพิ่มกําลังคน เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตาม GMP ได
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5. ป ญ หาที่ เ กิ ด จากการขาดการสนั บ สนุ น อย า งจริ ง จั ง จากผู บ ริ ห ารหรื อ
เจาของธุรกิจ โดยผูบริหารมีความตระหนักหรือความรับผิดชอบในการที่จะใหมีการปฏิบัติตาม
GMP ไมมากเทาที่ควร ผูบริหารมักจะคํานึงถึงเรื่องของผลผลิตเปนเกณฑคือ ผลิตใหไดมากและ
ตนทุนในการผลิตต่ํา
6. ปญหาทางดานเทคโนโลยี เชน การขาดประสิทธิภาพในการออกแบบ
สถานที่ผลิต กระบวนการผลิตหรือการคิดคนสูตรตํารับยาตางๆ
7. ปญหาจากการจัดองคการภายในโรงงานหรือบริษัท การจัดโครงสรางการ
บริหารภายในโรงงานที่เหมาะสมจะชวยใหการปฏิบัติตาม GMP เปนไปไดงายขึ้น
8. ปญหาที่เกิดจากการขาดความรวมมือรวมใจของพนักงานในการปฏิบัติ
ตาม GMP ซึ่งสาเหตุนี้อาจมาจากหลายๆ กรณีดวยกัน รวมทั้งทัศนคติของผูบริหารดวย
2.8.1.2 คณะทํางานยอยเพื่อศึกษาวิเคราะหการพัฒนาอุตสาหกรรมยา (2537 : 352)
รายงานปญหาและอุปสรรคที่สําคัญที่ผูผลิตสวนหนึ่งไมปฏิบัติตาม GMP ไดแก
1. เงินทุน ที่จะนํามาใชในการปรับปรุงอาคารสถานที่ การจัดซื้ออุปกรณและ
เครื่องมือที่จําเปนตองใช รวมทั้งวัตถุดิบและวัสดุตางๆ ที่ไดมาตรฐาน
2. บุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดแคลนเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร
เนื่องจากรัฐมีนโยบายที่จะใหเภสัชกรที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐตองทํางานชดใชใน
หนวยงานราชการเปนเวลา 2 ป ซึ่งเปนบุคลากรที่สําคัญในการควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพ
ยาใหไดมาตรฐาน
3. เทคโนโลยี อันไดแก เทคโนโลยีในการผลิตและควบคุมคุณภาพ รวมทั้ง
เทคโนโลยีในการควบคุมสภาวะแวดลอมภายในสถานที่ผลิตยา ผูประกอบการที่มีปญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพมาตรฐานยาอยูเนื่องๆ มักจะขาดความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตหรือควบคุมคุณภาพ
หรือไมเห็นความสําคัญในการนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิตและควบคุมคุณภาพ
4. ขอบังคับ เทศบัญญัติตางๆ เชน โรงงานผลิตยาในเขตกรุงเทพมหานครไม
สามารถปรับปรุงขยับขยายได เนื่องจากขัดตอกฎระเบียบของกรุงเทพมหานคร
2.8.1.3 สันต ดอรอมาน (2537 : 24-27) ไดรายงานปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันภายในประเทศ โดยแบงเปน 3 สวนคือ โรงงานผลิตยาที่ได GMP
โรงงานผลิตยาที่ไมไดGMP และภาครัฐ พอสรุปไดดังนี้
1. โรงงานผลิตยาที่ได GMP มีปญหาและอุปสรรค ดังนี้
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1.1 ความเครงครัดในการปฏิบัติตาม GMP โรงงานบางแหงมีการละเลย
ไมปฏิบัติตาม GMP อยางเครงครัดทําใหผลิตภัณฑยาที่ไดผิดมาตรฐาน
1.2 การแขงขันในตลาด ทําใหโรงงานยาตองพยายามขายยาของตนเอง
ใหไดมากที่สุด โดยใชกลยุทธดานราคาเปนเกณฑ ทุมเทการโฆษณา ทําใหโรงงานตองลดตนทุน
การผลิตทุกวิถีทาง แทนที่จะแขงขันพัฒนาในดานคุณภาพ
1.3 การวิจัยและพัฒนา แมวาจะเปนโรงงานยาที่ได GMP แลว แต
โรงงานสวนใหญยังไมมีหนวยงานวิจัยและพัฒนา โรงงานสวนนอยที่มีหนวยงานวิจัยและพัฒนาซึง่
หนาที่หลัก คือ วิจัยและพัฒนาการผลิตยาสําเร็จรูปใหไดมาตรฐาน สวนใหญเปนการพัฒนาสูตร
ตํารับ พัฒนาวิธีวิเคราะหและศึกษาความคงตัวของยา
1.4 การใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ํา เนื่องจากมีการแขงขันในดานราคากัน
มากทําใหโรงงานผลิตยาตองลดตนทุนการผลิตลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ําจะมีราคาถูกกวา และหา
งายในทองตลาด อีกทั้งประเทศไทยยังไมมีระบบการควบคุมเภสัชเคมีภัณฑหรือวัตถุดิบทางยาที่มี
ประสิทธิภาพ
2. โรงงานผลิตยาที่ไมได GMP มีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ ดังนี้
2.1 เงินทุนของผูประกอบการ โรงงานสวนใหญเปนโรงงานขนาดเล็กถึง
กลาง ซึ่งมักจะมีปญหาในดานเงินทุน
2.2 ปญหาขาดแคลนเภสัชกร พบวามีการขาดแคลนเภสัชกรฝายควบคุม
คุณภาพมากกวาฝายผลิต นอกจากนี้เภสัชกรที่มีอยูยังขาดความรู ความสามารถ ทําใหไมสามารถ
พัฒนามาตรฐานการผลิตยาไดเทาที่ควร
2.3 ป ญ หาด า นเทคโนโลยี จะเห็ น ได ว า โรงงานส ว นใหญ ไ ม เ ห็ น
ความสําคัญในการนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิต และควบคุมคุณภาพยา
2.4 อาคารโรงงานหรือสถานที่ผลิต สวนใหญสรางมาเปนเวลานานกวา
10 ป การจัดสรรสถานที่สําหรับผลิตยาแตละหมวดไมดีเทาที่ควร ทําใหเปนปญหาในการที่จะ
ปรับปรุงแกใหไดมาตรฐานตาม GMP
2.5 การจําหนายยา สวนใหญมีการจําหนายยาใหแกรานขายยา คลินิก
เอกชน โรงพยาบาลเอกชน ทําใหไมไดรับผลกระทบจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่
กําหนดใหสถานบริการดานสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตองซื้อยาจากโรงงานผลิตยา
ที่ได GMP
2.6 โรงงานผลิ ต ยาส ว นหนึ่ ง ยั ง ไม แ น ใ จว า รั ฐ จะมี น โยบายในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับ GMP อยางไรตอไป
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2.7 การบริหารจัดการของโรงงานผลิตยาที่ไมได GMP สวนใหญเปน
แบบครอบครัว ซึ่งทําใหการพัฒนาเพื่อใหได GMP เปนไปไดยาก
2.8 ไมมีหนวยงานเฉพาะสําหรับวิจัยและพัฒนา
3. ภาครัฐ มีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ ดังนี้
3.1 รั ฐ ขาดบุ ค ลากรที่ ทํ า หน า ที่ ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ แก โ รงงานผลิ ต ยา
โดยตรงในเรื่องเทคโนโลยีตางๆ ในการผลิตและควบคุมคุณภาพยา
3.2 เจาหนาที่ของรัฐ ยังมีความรูในดานวิชาการเกี่ยวกับการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพยาไมเพียงพอทําใหไมสามารถใหคําแนะนําโรงงานผลิตยาไดดีเทาที่ควร
3.3 นโยบายของรัฐเกี่ยวกับ GMP ยังไมชัดเจนเทาที่ควร มักมีการ
เปลี่ ย นแปลงเมื่ อมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นผู บ ริ ห ารของสํ า นัก งานคณะกรรมการอาหารและยา ทํา ให
เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิ านไมสามารถดําเนินงานดาน GMP ไดตอเนื่องและไดผลเทาที่ควร
3.4 ระเบี ย บการจั ด ซื้ อ ยาของหน ว ยราชการในสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุขไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยา เพราะกําหนดใหหนวยราชการตองจัดซื้อยา
ตามที่ปรากฏอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ และตองซื้อจากองคการเภสัชกรรม ทําใหตลาดยาของ
ผูผลิตมีนอยลง
3.5 เจาหนาที่ตองทําการตรวจประเมินซ้ําโรงงานผลิตยาที่ได GMP แลว
กอนที่หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาจะหมดอายุลง เพื่อประกอบการพิจารณาออกหนังสือ
รับรองฯ ฉบับใหม ทําใหเปนปญหาสําหรับเจาหนาที่ผูตรวจที่มีอยูจํานวนจํากัด
2.8.1.4 สุนิพนธ ภุมมางกูร (2538, อางถึงใน ผกามาศ ไมตรีมิตร 2543 : 55-56)
รายงานปญหาที่พบของโรงงานผลิตยาในประเทศไทย ไดแก
1. ปญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต (Process) เนื่องจากโรงงานผลิตยาสวน
ใหญอยูในเขตกรุงเทพมหานครและสรางมานานหลายป จึงมีสถานที่ไมเพียงพอตอการออกแบบหรือ
พัฒนาใหสอดคลองกับ GMP ทั้งเทคโนโลยีและเครื่องจักรในการผลิตที่ยังไมทันสมัย การควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานยังไมเหมาะสม ไมมีการทดสอบความคงสภาพของยาที่ผลิตออกมา ไมมีการ
ตรวจสอบความถูกตองของวิธีการผลิต ทําให มาตรฐานของผลิตภัณฑ ไมทัดเทียมกับประเทศที่
พั ฒ นาแล ว ด า นวั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป น ตั ว ยาสํ า คั ญ ในการผลิ ต ส ว นใหญ ยั ง ไม ส ามารถผลิ ต ได เ อง
ภายในประเทศ ผูผลิตตองนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศทําใหผูประกอบการตองเลือกวัตถุดิบที่มี
คุณภาพหลากหลายและสงผลตอมาตรฐานของยาและบางครั้งก็ไมเพียงพอกับความตองการ รวมทั้ง
วัสดุหี บห อไมเอื้ออํานวยต อการพั ฒนาอยางรวดเร็ว เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบพื้นฐานใน
ประเทศไทยและขาดการวางกลยุทธของอุตสาหกรรมสนับสนุน
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2. ปญหาที่เกี่ยวกับบุคลากร (Personnel) ขาดบุคลากรผูชํานาญที่ผานการ
อบรม ซึ่งจะสามารถทํางานที่ใชเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตขั้นสูง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็ ก ทั้ ง พนั ก งานระดั บ ควบคุ ม งาน เช น เภสั ช กร วิ ศ วกร และระดั บ
ผูปฏิบัติงาน เชน เจาหนาที่เทคนิค ซึ่งนอกจากขาดแคลนแลวความสารถยังไมเพียงพอตองไดรับ
การปรับปรุงและฝกอบรมในเรื่องของความรู ความชํานาญใหอยูในระดับมาตรฐานที่ดีขึ้น
3. ปญหาที่เกี่ยวกับการตลาด (Marketing) ความสามารถในการขยายตลาดยา
ใหมไปสูตางประเทศยังมีนอย เพราะการแขงขันสูงและภาษีการคาในตางประเทศ เชน การจํากัดการ
ขึ้นทะเบียนตํารับ, การเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม นอกจากนี้ตลาดยาภายในประเทศยังลดลงหรือสวนแบง
ตลาดจํากัดจากกฎหมายสิทธิบัตร โครงสรางภาษีไมตอบสนองตอการแขงขันในตลาดยาโลกและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมขางเคียงไมตอบสนองเชนกัน ผลจากการตลาดทําใหปริมาณการขายขึ้นๆ ลงๆ
หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดหมายไวซึ่งสงผลกับการผลิตไดมากในบางโอกาสเชนกัน
4. ปญหาดานกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ (Regulations) มีการปรับปรุง
แกไขและออกกฎระเบียบคอนขางมาก เชน ขอกําหนดฉลากยา ทําใหเกิดปญหาในการแกไขและ
สูญเสียตามมา ขาดความรวมมือของภาครัฐและเอกชนในการวิจัยและพัฒนา ขาดระบบบริหาร
จัด การที่ดี ใ นการดํา เนิ น งานของหนว ยงานของรัฐ เช น ภาษี มูล คา เพิ่มซึ่ง เป น อุป สรรคในการ
พัฒนาการผลิตและการสงออกและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ทําใหเกิดความลาชา
2.8.1.5 คณะทํางานปรับโครงสรางอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2541, อางถึง
ใน ผกามาศ ไมตรีมิตร 2543 : 56-57) รายงานปญหาของอุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑไว 7 ประการ
ดังนี้
1. อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญใชเทคโนโลยีการผลิตที่
ไมทันสมัยและขาดความชํานาญเฉพาะดาน
2. กฎระเบียบเกี่ยวกับการผลิต การจําหนาย การนําเขา การสงออก มาตรฐาน
และการควบคุมคุณภาพยังไมเหมาะสมมีความซ้ําซอน ไมคลองตัวและไมเอื้ออํานวยตออุตสาหกรรม
3. บุคลากรเฉพาะทาง ไดแก เภสัชกร นักวิทยาศาสตร วิศวกรและชาง มีไม
เพียงพอทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
4. วัตถุดิบสวนใหญไมสามารถผลิตไดในประเทศ ตองพึ่งพาการนําเขาและมี
ราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาควบคุมผลิตภัณฑภายในประเทศ ทําใหผูประกอบการเลือกนําเขา
วัตถุดิบในระดับคุณภาพที่หลากหลายและอาจไมสอดคลองกับมาตรฐาน
5. การพั ฒ นาวั ต ถุ ดิ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ ยั ง มี น อ ยไม เ พี ย งพอที่
สนับสนุนใหอุตสาหกรรมพัฒนาไดรวดเร็วเนื่องจากขาดวัตถุดิบขั้นตนในประเทศ
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6. การเจาะตลาดตางประเทศยังไมเพียงพอ เนื่องจากมีการแขงขันสูงและมี
การกีดกันจากตางประเทศ เชน การไมอนุญาตใหขึ้นทะเบียนยาหรือคิดคาธรรมเนียมในอัตราสูง
สวนตลาดในประเทศสําหรับผูผลิตไทยยังมีขนาดเล็กเพราะตลาดสวนหนึ่งเปนยาที่มีสิทธิบัตร
7. พิธีการนําเขาและสงออก ตลอดจนอัตราภาษีศุลกากรยังไมเอื้ออํานวยตอ
อุตสาหกรรม
2.8.1.6 ไพบูลย อมตมหัทธนะ (2542 : 65-70) ไดรายงานปญหา อุปสรรคและ
ขอบกพรองของโรงงานผลิตยาที่ยังไมได GMP สามารถสรุปไดดังนี้
1. สถานที่ : โรงงานผลิตยาสวนใหญสรางขึ้นมาเปนเวลานานแลว การ
ออกแบบหองปฏิบัติงานตางๆ ยังไมดีเทาที่ควร และมีเนื้อที่จํากัด อีกทั้งโรงงานสวนหนึ่งเปน
โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง ผูประกอบการมักจะมีปญหาในดานเงินลงทุนในการขยายหรือ
ปรับปรุงสถานที่
2. ผูบริหาร : ผูบริหารโรงงานสวนหนึ่งไมแนใจในนโยบายเกี่ยวกับ GMP
ของภาครัฐ รวมทั้งเห็นวายาของตนไมไดมีการขายใหโรงพยาบาลของรัฐ แตสวนใหญขายใหแก
ร า นขายยา คลิ นิ ก โรงพยาบาลเอกชน ทํ า ให ไ ม ไ ด รั บ ผลกระทบจากนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขที่กําหนดใหสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตองซื้อยาจากโรงงานผลิตยาที่
ได GMP แมวาสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะไดมีหนังสือเวียนขอความรวมมือจากราน
ขายยา และโรงพยาบาลเอกชนแลว แตก็ไดผลเพียงบางสวน
3. บุคลากร : บุคลากรทั้งเภสัชกรและพนักงาน ยังขาดความรูดาน GMP และ
ไมคอยมีการอบรม รวมถึงโรงงานสวนใหญขาดแคลนบุคลากรในฝายควบคุมคุณภาพทั้งเภสัชกร
นักเคมี และนักจุลชีววิทยา
4. เครื่องมือและอุปกรณ : เครื่องมือและอุปกรณการผลิตสวนมากจะเกาและ
ขาดประสิทธิภาพในการผลิตยาซึ่งเครื่องมือและอุปกรณการวิเคราะหที่มีประสิทธิภาพสวนใหญจะมี
ราคาแพงทําใหผูประกอบการไมอยากลงทุน นอกจากนี้ยังไมมีการตรวจสอบความถูกตอง หรือการ
สอบเที ยบ เนื่ องจากขาดบุ คลากรที่ มี ความรู ในการตรวจสอบและไม เห็ นความสํ าคั ญของการ
ตรวจสอบ
5. เอกสารที่เกี่ยวกับการผลิต : เอกสารเกี่ยวกับการผลิตและการควบคุม
คุณภาพ มักมีหัวขอไมครบตามที่กําหนดและไมมีการแกไขใหทันสมัย นอกจากนี้ในบันทึกตางๆ มี
การลงขอมูลไมครบถวน มักไมคอยระบุผูปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบและการไมลงบันทึกสภาวะ
แวดลอมของหองที่จําเปน เชน หองบรรจุยาแคปซูล ยาผง เปนตน

44
6. การดําเนินการผลิต : ปญหาสวนใหญเกิดจากการไมมีมาตรฐานวิธีปฏิบัติ
(SOP) ที่ชัดเจน รวมทั้งขาดความเครงครัดในการปฏิบัติตาม และกระบวนการควบคุมระหวางการ
ผลิต (inprocess control) ไมเหมาะสม ไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร
2.8.1.7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2548) ไดรายงานปญหาและอุปสรรคของ
โรงงานในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ GMP โดยแบงโรงงานออกเปน 2 ประเภทคือ โรงงานที่ได
GMP และโรงงานที่ไมได GMP สามารถสรุปไดดังนี้
1. ปญหาโรงงานที่ได GMP พบวาปญหาลําดับแรกคือ ดานงบประมาณ โดย
มีผลเกี่ยวเนื่องไปสูปญหาดานอื่นที่จําเปนตองทําไปพรอมกัน และเมื่อได GMP แลว จะมีภาวะ
กดดันมากที่จะตองรักษาสถานภาพซึ่งตองใชงบประมาณเพิ่มตลอดเวลา นอกจากนี้ยังพบปญหา
ดานอื่นๆ ไดแก ปญหาการตรวจสอบจากเจาหนาที่ การสรางความเขาใจใหเกิดแกบุคลากรใน
โรงงาน ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GMP ขาดที่ปรึกษา เปนตน
2. ปญหาของโรงงานที่ไมได GMP พบวาการขาดที่ปรึกษาเรื่อง GMP เปน
ปญหาสําคัญลําดับแรก ปญหาอื่นๆ เชน การไมมีงบประมาณสําหรับปรับปรุงโรงงานใหไดตาม
เกณฑ การขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง GMP ไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรในโรงงาน
เพื่อพัฒนาใหไดตามเกณฑ เปนตน
นอกจากนี้ยังไดรายงานสภาพปญหาของโรงงานที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาตาม
เกณฑ GMP โดยสามารถสรุปปจจัยที่เปนอุปสรรคของโรงงานได 4 ประเด็น ดังนี้
1. นโยบายของเจาของโรงงาน : การพัฒนาใหไดตามเกณฑ GMP ปจจัย
เบื้องตนคือ นโยบายของเจาของหรือผูบริหารสูงสุด ซึ่งพบวาในชวงแรกๆ โรงงานมีปญหาเจาของ
ไมกลาลงทุน ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการพัฒนาโรงงานใหไดตามเกณฑ GMP
2. งบประมาณ : การพัฒนาโรงงานใหไดตามเกณฑ GMP มีความจําเปนที่
จะตองใชงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุง ปญหาสําคัญของหลายๆ โรงงาน ไดแก งบประมาณ
ในการดัดแปลงสถานที่ และแบบแปลนเดิมใหไดมาตรฐาน ซึ่งตองใชงบลงทุนสูง งบประมาณ
ลงทุนในสวนวัสดุอุปกรณ เครื่องมือและเครื่องจักรที่ตองพัฒนาใหไดมาตรฐานและมีความทันสมัย
งบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรเดิมหรือการรับบุคลากรเพิ่มเติม เปนตน
3. เอกสาร : หลักเกณฑในการจัดทําเอกสาร เพื่อการตรวจสอบ และการ
ควบคุมคุณภาพ เปนขั้นตอนที่ยุงยากตองใชเวลาคอนขางมาก
4. บุคลากร : ความพรอมทางดานบุคลากรเปนปจจัยหนึ่งของการพัฒนาตาม
เกณฑ GMP โดยปญหาของโรงงาน คือ การตองจางบุคลากรเพิ่ม การติดขัดกับความรวมมือของ
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บุคลากรเดิม ความยากในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ในขณะที่บุคลากรดานเภสัชกรโดยเฉพาะ
รุนที่จบใหม ยังขาดความรูและทักษะวิชาชีพดานโรงงานหลายดาน
2.8.1.8 อนัญญา เหลืองอรุณ (2546) ศึกษาสถานการณสถานที่ผลิตยาแผนปจจุบันที่
ยังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP และไดรายงานขอบกพรองที่พบจากการตรวจแนะนําผูผลิต
ยาที่ยังไมได GMP ดังนี้
1. สถานที่ผลิตไมเปนระบบปด ไมซอมแซมหรือทําความสะอาดเพียงพอ
2. เอกสารแมบทขอกําหนดและบันทึกการผลิตไมครบถวน
3. มาตรฐานวิธีปฏิบัติของการดําเนินงานที่สําคัญยังไมครบถวน
4. การจั ด ทํ าป า ยหรื อฉลากติ ด อุปกรณ การผลิ ตหรือการแสดงสถานภาพ
กักกัน ผาน หรือไมผาน ยังไมควบถวน
5. การฝกอบรมยังไมเพียงพอและไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร
6. ไมมีการแยกบริเวณใหเปนสัดสวนสําหรับเก็บวัตถุดิบ วัสดุสําหรับการ
บรรจุ ยาระหวางผลิต ยารอการบรรจุ ยาสําเร็จรูปที่ไมไดมาตรฐาน และยาคืน
7. การจัดสถานที่สําหรับเปลี่ยนเสื้อผาพนักงานกอนเขาบริเวณผลิตยังไมมี
หรือยังไมเหมาะสม
8. ขาดวิธีการปฏิบัติและการดําเนินการตรวจสอบตนเอง
9. ไมมีบันทึกการประเมินคุณภาพของยาสําเร็จรูป การประเมินเอกสารการ
ผลิตเพื่ออนุมัติปลอยผานยาสําเร็จรูปทุกรุนออกจําหนาย
นอกจากนี้ยังรายงานวาผูประกอบการที่โรงงานยังไมได GMP สวนใหญตองการ
ปรับปรุงเพื่อใหไดรับการรับรอง GMP เพื่อขยายการผลิตและเพิ่มโอกาสดานการตลาดและสืบทอด
กิจการของบรรพบุรุษ
2.8.2 การวิเคราะห (SWOT Analysis) อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน
จากการศึกษาขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน พบมีงานวิจัยที่
ไดทํา SWOT Analysis ที่แสดงถึงจุดแข็ง (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. มี พั ฒ นาการและความพร อ มพื้ น ฐานของอุ ต สาหกรรมที่ ดี เมื่ อ
เปรียบเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน
3. ผู ป ระกอบการมี ทั ก ษะและประสบการณ บ ริ ห ารการผลิ ต ให มี ค วาม
ยืดหยุนและรองรับความตองการของตลาด
4. มีแหลงวัตถุดิบในการทําสารชวยผลิต (Non-active ingredient/diluent)
และมีความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสารชวยผลิต
5. มีเทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตบางสวนที่ทันสมัยกวาประเทศคูแขง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตอาเซียน สงผลใหมีขีดความสามารถทางดานการผลิตเพียงพอที่จะแขงขัน
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. ขาดผูเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีในการพัฒนาสารวัตถุดิบตัวยา และตอง
พึ่งพาตางประเทศในการนําเขาวัตถุดิบตัวยา ทําใหไมสามารถควบคุมราคาตนทุนที่เหมาะสม และ
การขาดแคลนได
3. การวิจัยและพัฒนาอยูในวงแคบ และมีขอจํากัดในการพัฒนาในระดับ
อุตสาหกรรม
4. ขาดบุ ค ลากร องค ก ร หรื อ สถาบั น ที่ จ ะดํ า เนิ น การด า นการวิ จั ย และ
พัฒนาดานตางๆ ทําใหขาดขอมูลที่ดีในการบริหารอุตสาหกรรม
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5. กฎ ระเบียบของรัฐ กอใหเกิดการผูกขาดในตลาดภาครัฐซึ่งเปนตลาด
หลัก ทําใหตลาดไมเพียงพอตอความอยูรอดของผูผลิต (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยวัสดุ
พ.ศ.2535 ขอ 61)
6. สถานที่ตั้งโรงงานเดิมถูกจํากัดในการขยาย/พัฒนาปรับปรุง รวมทั้งมี
อุปกรณเครื่องมือไมทันสมัย เนื่องจากมีโรงงานที่กอตั้งมานานอยูมาก
7. การควบคุ ม ของภาครั ฐ ในการสร า งมาตรฐานการผลิ ต ที่ ดี ยั ง ไม มี
หนวยงานรองรับอยางเพียงพอ เชน การทดสอบ Bioequivalence สําหรับยาผลิตใหม ยังขาดสถาบัน
และบุคลากรในการรับดําเนินงาน
8. ขาดการเชื่อมโยงระหว างภาคเอกชนและภาครัฐในการวางแผนการ
พัฒนาและการบริหารอุตสาหกรรม
9. ผูประกอบการขาดความเขาใจถึงความสําคัญของการวิจัยและขาดความ
พรอมในการพัฒนาผลิตภัณฑอยางเปนระบบ
10. พนักงานมีความรูต่ํารับเทคโนโลยีไดนอยและบุคลากรที่มีความชํานาญ
เฉพาะทางยังไมมีเพียงพอ
11. ตนทุนการบริหารจัดการสูง ขาดมืออาชีพ และความรูในการใช IT และ eCommerce
12. ขาดความสามารถในการเขาถึงขอมูลการตลาด การจัดฐานขอมูล และ
ขอมูลอายุการคุมครองยาสิทธิบัตรประกอบการตัดสินใจเขาสูตลาดยาชื่อสามัญ (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 และตั้งแตป พ.ศ.2549 BOI ไดเพิ่ม
นโยบายสงเสริมการลงทุนใหกับการผลิตยาสําเร็จรูปดวย จึงทําใหมีโอกาสที่จะมีการลงทุนผลิต
ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น
2. ความได เ ปรี ย บด า นที่ ตั้ ง ภู มิ ศ าสตร ข องประเทศไทย และผลของ
ASEAN Harmonization เชน การปรับลดกําแพงภาษีระหวางกัน และสรางมาตรฐานในการขึ้น
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ทะเบียนยาอาเซียน อาจทําใหประเทศไทยพัฒนาเปนศูนยกลางในการขึ้นทะเบียนยาใหมในภูมิภาค
และสามารถสงออกไปยังประเทศสมาชิกไดสะดวกยิ่งขึ้น
3. การสรางความรวมมือระหวางประเทศในลักษณะของการสรางเครือขาย
การผลิต
4. ขยายตลาดในประเทศอาเซียน จากการเปดเสรีการคา และยังมีโอกาส
ขยายตัวอีกมากในตลาดโลก โดยเฉพาะยาชื่อสามัญที่หมดอายุการคุมครองดานสิทธิบัตรแลว
5. มีหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพที่ไดมาตรฐานอยางพอเพียง และออก
ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหได
6. นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ทําใหตองใชยาที่ผลิตภายในประเทศมากขึ้น
2.8.2.4 อุปสรรค (Threats)
1. แนวโน ม การเพิ่ ม ขึ้ น ของมาตรการกี ด กั น ที่ ไ ม ใ ช ภ าษี (Non-Tariff
Barriers : NTB) มีเพิ่มมากขึ้น
2. แนวโนมการใชสิทธิบัตรยอนหลัง
3. ขาดมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดเล็กอยางทั่วถึง เนื่องจาก
ผูผลิตภายในประเทศสวนมากเปนผูผลิตขนาดเล็ก
4. ความไมจริงจังในการแกกฎระเบียบของรัฐ จากการที่ตลาดยาในสวน
ราชการถูกผูกขาดดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยวัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 61
5. มีขอจํากัดดานการสนับสนุนดานการเงินจากรัฐ (แหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา)
6. มีการนําเขายาสําเร็จรูปที่มีราคาต่ําจากตางประเทศเขามาแขงขันกับยาที่
ผลิตภายในประเทศมากและมีแนวโนมสูงขึ้น โดยเฉพาะขอตกลง AFTA และ ASEAN มีผลบังคับ
ใชโดยรัฐไมมีมาตรการดาน NTB รองรับเพื่อชวยผูผลิตภายในประเทศ ซึ่งตรงกันขามกับการ
สงออกของยาผลิตจากประเทศไทยที่ถูกกีดกันจากประเทศคูคาในดาน NTB
7. กฎระเบียบและขั้นตอนการทํางานของหนวยงานราชการไมเอื้อตอการ
พัฒนาและแกไขปญหาของภาคอุตสาหกรรมยา
8. Global Source & Investment ทําใหผูผลิตไทยเสียเปรียบคูแขง เพราะ
เคลื่อนยายการลงทุนไปประเทศที่มีคาแรงต่ํากวา เชน อินเดีย จีน และอินโดนีเซีย เปนตน และสงยา
เขามาตีตลาดในประเทศไทย
9. ผูสั่งใชยายังนิยมใชยานําเขาจากตางประเทศ
10. ขาดผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
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11. ขาดแคลนแหล ง บริ ก ารวิ เ คราะห ทดสอบ และสอบเที ย บที่ ไ ด
มาตรฐานสากลในประเทศ
12. เครือขายผูคารายใหญหรือยาสิทธิบัตรตางประเทศยังคงแพรขยายอยาง
รวดเร็ว
13. ประเทศที่มีคาแรงต่ํากวา กําลังพัฒนาขึ้นมาเปนคูแขงอยางรวดเร็ว

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันในการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยาของ PIC/S เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive
study) ซึ่งวิธีดําเนินการวิจัยเปนดังนี้
3.1 ประชากรสําหรับการศึกษา
ประชากรที่ศึกษา คือ ผูมีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
โรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน (เจาของโรงงานหรือผูบริหารโรงงาน) ทุกแหงในประเทศไทยที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) จํานวน 153 แหง
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2550) ทั้งนี้เพราะผูบริหารจะมีบทบาทสําคัญตอการผลักดัน
ใหมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑของทางการ
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมาใชสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ โดยเนื้อหา
ในแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาบรรยาย
คุณลักษณะทั่วไปของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทย ประกอบดวย ลักษณะของ
โรงงาน กลุมยาที่ผลิต ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ ผูเปนเจาของโรงงาน ขอมูลตํารับยา จํานวน
บุคลากร มูลคาการผลิตยา สัดสวนยาที่ผลิตที่เขาสูตลาดภายในและภายนอกประเทศ และชองทาง
การจําหนาย
สวนที่ 2 ศักยภาพในการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) ของ
PIC/S เพื่อเก็บขอมูลศักยภาพของโรงงานผลิตยา โดยขอคําถามในสวนนี้พิจารณาจากลักษณะที่คลาย
และลักษณะที่แตกตางระหวางขอกําหนดใน GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การ
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการผลิตยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.
2546 ซึ่งใชแนวทางตามขอแนะนําขององคการอนามัยโลก 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) ซึ่งแบงขอกําหนดออกเปน 12
หัวขอ มีคําถามทั้งสิ้น 43 ขอ ดังนี้
หัวขอที่ 1 การบริหารคุณภาพ จํานวน 1 ขอ
หัวขอที่ 2 บุคลากร จํานวน 3 ขอ
หัวขอที่ 3 อาคารสถานที่และเครื่องมือ จํานวน 8 ขอ
หัวขอที่ 4 ระบบเอกสาร จํานวน 4 ขอ
หัวขอที่ 5 การผลิต จํานวน 6 ขอ
หัวขอที่ 6 การควบคุมคุณภาพ จํานวน 2 ขอ
หัวขอที่ 7 การจางผลิตและวิเคราะห จํานวน 2 ขอ
หัวขอที่ 8 ขอรองเรียนและการเรียกเก็บยาคืน จํานวน 2 ขอ
หัวขอที่ 9 การตรวจสอบตนเอง จํานวน 3 ขอ
หัวขอที่ 10 การผลิตยาปราศจากเชื้อ จํานวน 8 ขอ
หัวขอที่ 11 การผลิตยาชีววัตถุ จํานวน 3 ขอ
หัวขอที่ 12 การสุมวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ จํานวน 1 ขอ
โดยแบงศักยภาพในการปฏิบัติตาม PIC/S-GMP ในแตละขอคําถามเปน 3 ระดับ ดังนี้ ไมสามารถ
ปฏิบัติได, ปฏิบัติไดทันที และปฏิบัติได แตตองใชเวลา
สวนที่ 3 สวนที่แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับอุปสรรคที่สําคัญในการพัฒนาโรงงาน
เพื่อใหสามารถดําเนินการตาม PIC/S-GMP, ความตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ และความ
เพียงพอของการใช Thai-GMP กับสภาพการแขงขันทางการคากับอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ
และนอกประเทศ โดยสวนนี้ทําเปนคําถามปลายเปดใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็น (แบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณดูในภาคผนวก ข)
3.3 การประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม
ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยาตามขอกําหนดของ PIC/S
และตําราตางๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสรางแบบสอบถามขึ้นโดยผานการพิจารณา
ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา ตรวจแกไขเนื้อหา ภาษา และรูปแบบจากอาจารยที่ปรึกษา
แลวทําการทดสอบแบบสอบถามและเนื่องจากแบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนชนิดที่ให
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ผูตอบแสดงความคิดเห็น ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) เทานั้น โดยดําเนินการดังตอไปนี้
3.3.1 นําไปใหผูที่มีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยา
ตามขอกําหนดของ PIC/S ที่ยินดีเปนผูทําการทดสอบแบบสอบถาม จํานวน 10 คน แบงเปน 2 กลุม
ดังนี้
3.3.1.1 เจาหนาที่ในกลุมงานตรวจสอบติดตามดานผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จํานวน 4 คน ดังนี้
1. หัวหนางานตรวจสอบฯ ตําแหนงเภสัชกร 8 วช จํานวน 1 คน
2. เจาหนาที่งานประมวลหลักฐาน ตําแหนงเภสัชกร 7 วช จํานวน 1 คน
3. เจาหนาที่งานตรวจสอบฯ ตําแหนงเภสัชกร 5 จํานวน 1 คน
4. เจาหนาที่งานจัดทําระบบคุณภาพ ตําแหนงเภสัชกร 5 จํานวน 1 คน
3.3.1.2 เภสัชกรที่ทํางานในโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน จํานวน 6 คน
โดยใชเวลาในการทําการทดสอบแบบสอบถามเปนเวลา 2 วัน คือวันที่ 26 และ 27 มีนาคม
พ.ศ.2550 ในการทดสอบแบบสอบถามผูทําการทดสอบจะพิจารณาตรวจสอบดานเนื้อหา ความ
ถูกตองเหมาะสมของภาษา ความชัดเจนและความครอบคลุมตามเนื้อหา รูปแบบของแบบสอบถาม
ตลอดจนการปรับขอความใหมีความเหมาะสมทางภาษา ความชัดเจนของเนื้อหา การเรียงลําดับ
ขอความ การแกไขปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อใหเหมาะสมกับประชากร ในการนี้ผูทําการทดสอบ
แบบสอบถามใชระยะเวลาในการทดสอบโดยเฉลี่ยคนละ 20 นาที โดยระยะเวลาที่ใชในการตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด คือ 30 นาที และนอยที่สุด คือ 9 นาที
3.3.2 ผลการทดสอบแบบสอบถาม
เนื่องจากแบบสอบถามเปนชนิดที่ใหผูตอบแสดงความคิดเห็น พรอมเสนอแนะการแกไข
ปรับปรุงแบบสอบถาม ดังนั้นจึงสามารถประเมินไดเฉพาะความถูกตองของภาษาที่ใชในคําถาม
และความเขาใจในขอคําถามโดยพิจารณาจากขอเสนอแนะของผูทดสอบแบบสอบถาม ดังนี้
3.3.2.1 ขอเสนอแนะและการปรับปรุงแบบสอบถามสวนที่ 1
การเพิ่มคํ าหรือข อความเพื่อใหมีความชัดเจนและเขาใจตรงกันมากขึ้นในบางขอ
คําถาม ไดแก
1. คําถามขอ 1.1 ลักษณะของโรงงาน ขอยอยที่ 1 ในรางแบบสอบถามระบุ
วา “เปนอาคารโรงงานและผานเกณฑตั้งแตเริ่มกอสราง” ผูทดสอบแบบสอบถามเห็นวาการระบุ
ลักษณะของอาคารโรงงานวามีการผานเกณฑตองระบุใหชัดเจนวาผานเกณฑอะไร เชน เกณฑ
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GMP เปนตน ดังนั้นการแกไขใหระบุเพิ่มคําวาผานเกณฑ “GMP” เพราะฉะนั้นขอคําถามใหมคือ
“เปนอาคารโรงงานและผานเกณฑ GMP ตั้งแตเริ่มกอสราง”
2. คําถามขอ 1.7 ในรางแบบสอบถามระบุวา “มูลคาการผลิตยาทุกประเภท
ตอปรวมประมาณ” ผูทดสอบแบบสอบถามเห็นวามูลคาการผลิตยาไมมีการระบุวาคิดจากราคาทุน
หรือราคาขาย อาจทําใหไมไดคําตอบที่เปนแนวทางเดียวกัน ดังนั้นการแกไขใหระบุเพิ่มวา “โดยคิด
จากราคาทุน” เพราะฉะนั้นขอคําถามใหมคือ “มูลคาการผลิตยาทุกประเภทตอปโดยคิดจากราคาทุน
รวมประมาณ”
3.3.2.2 ขอเสนอแนะและการปรับปรุงแบบสอบถามสวนที่ 2
1. ผูทดสอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเขาใจในความหมายของเนื้อหาใน
ขอคําถาม แตมีบางขอที่ตองแกไขหรือเพิ่มคําหรือขอความเพื่อใหเขาใจตรงกันมากขึ้น และบางคํา
เมื่อแปลเปนภาษาไทยแลวอาจทําใหไมเขาใจความหมายหรือเขาใจยาก ดังนั้นการระบุภาษาอังกฤษ
กํากับ จะทําใหเขาใจความหมายไดดีขึ้นไดแก
1.1 คําถามขอ 7 ในรางแบบสอบถามระบุวา “การจัดใหมีบริเวณแยก
ตางหากสําหรับเก็บวัตถุดิบ, วัสดุการบรรจุ, ผลิตภัณฑที่ไมผาน, ผลิตภัณฑเรียกเก็บคืน หรือ
ผลิตภัณฑที่สงกลับคืน” คําวา “ตางหาก” อาจทําใหเขาใจวาตองแยกบริเวณหรือจัดทําหองแยกออก
จากกัน แตการเก็บวัตถุดิบ, วัสดุการบรรจุและผลิตภัณฑที่ไมผานนั้นสามารถเก็บในหองเดียวกันได
โดยจัดแยกเปนสัดสวนและมีปายแสดงไวอยางชัดเจน จึงควรแกไขเปน “เปนสัดสวน” และใหระบุ
คําภาษาอังกฤษ “(rejected materials or products)” กํากับตอทาย “วัตถุดิบ, วัสดุการบรรจุ, ผลิตภัณฑ
ที่ไมผาน” เพื่อทําใหเขาใจความหมายไดดีขึ้น ดังนั้นขอคําถามใหมคือ “การจัดใหมีบริเวณแยกเปน
สัดสวนสําหรับเก็บวัตถุดิบ, วัสดุการบรรจุ, ผลิตภัณฑที่ไมผาน (rejected materials or products),
ผลิตภัณฑเรียกเก็บคืน หรือผลิตภัณฑที่สงกลับคืน”
1.2 คําถามขอ 8 ในร า งแบบสอบถามระบุว า “การจั ด ให มี บ ริ เ วณที่
ปลอดภัยสําหรับเก็บวัสดุการบรรจุและฉลากที่พิมพขอความแลว ไดแกการหามผูไมเกี่ยวของ
เขาถึง” คําวา “ไดแก” ใหแกไขเปน “เชน” เนื่องจากอาจมีวิธีการอื่นๆ ในการปองกันวัสดุการบรรจุ
และฉลากที่พิมพขอความแลว ดังนั้นขอคําถามใหมคือ “การจัดใหมีบริเวณที่ปลอดภัยสําหรับเก็บ
วัสดุการบรรจุและฉลากที่พิมพขอความแลว เชนการหามผูไมเกี่ยวของเขาถึง”
1.3 คําถามขอ 13 ในรางแบบสอบถามระบุวา “การจัดใหมีการทบทวน
เอกสารอยางนอยทุก 3 ป และการจัดใหมีระบบปองกันไมใหนําเอกสารที่ยกเลิกแลวมาใช” ใหเพิ่ม
คําวา “(review)” กํากับไวดวย ดังนั้นขอคําถามใหมคือ “การจัดใหมีการทบทวน (review) เอกสาร
อยางนอยทุก 3 ป และการจัดใหมีระบบปองกันไมใหนําเอกสารที่ยกเลิกแลวมาใช”
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1.4 คําถามขอ 18 ในร า งแบบสอบถามระบุ ว า “การจั ด ให มี ก าร
ตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการผลิต และการตรวจสอบซ้ําเปนระยะๆ หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต หรืออุปกรณที่สําคัญ พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการทดสอบ” ให
ระบุคําภาษาอังกฤษ “(process validation) และ (revalidation)” กํากับตอทาย “การตรวจสอบความ
ถูกตองของกระบวนการผลิต” และ “การตรวจสอบซ้ํา” และคําวา“ทดสอบ” เพื่อเพิ่มความชัดเจนวา
เปนบันทึกผลการทดสอบอะไร จึงควรแกไขเปน “ตรวจสอบความถูกตอง” ดังนั้นขอคําถามใหมคือ
“การจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการผลิต (process validation) และการ
ตรวจสอบซ้ํ า (revalidation) เปน ระยะๆ หรือเมื่ อมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในกระบวนการผลิ ต หรื อ
อุปกรณที่สําคัญ พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการตรวจสอบความถูกตอง”
1.5 คําถามขอ 19 ในรางแบบสอบถามระบุวา “การจัดใหมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของวิธีวิเคราะห และการตรวจสอบซ้ําอยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมการจัดใหมีบันทึก
ผลการทดสอบ” ใหระบุคําภาษาอังกฤษ คือ (analytical validation) และ (revalidation) กํากับตอทาย
“การตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห” และ “การตรวจสอบซ้ํา” และคําวา“ทดสอบ” เพื่อเพิ่ม
ความชัดเจนวาเปนบันทึกผลการทดสอบอะไร จึงควรแกไขเปน “ตรวจสอบความถูกตอง” ดังนั้น
ขอคําถามใหมคือ “การจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห (analytical validation)
และการตรวจสอบซ้ํา (revalidation) อยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมการจัดใหมีบัน ทึกผลการ
ตรวจสอบความถูกตอง”
1.6 คําถามขอ 22 ในรางแบบสอบถามระบุวา “การสงมอบวัตถุดิบหนึ่ง
ชนิดที่มีรุนการผลิตตางกัน ตองจัดใหมีการแยกแตละรุนสําหรับการสุมตัวอยาง การทดสอบ และ
การปลอยผาน” คําวา “การสงมอบ” ใหความหมายถึงผูผลิตหรือผูนําเขาวัตถุดิบที่นําวัตถุดิบมาสง
แตถาจะใหหมายถึงโรงงาน ควรแกไขเปน “การรับ” ดังนั้นขอคําถามใหมคือ “การรับวัตถุดิบหนึ่ง
ชนิดที่มีรุนการผลิตตางกัน ตองจัดใหมีการแยกแตละรุนสําหรับการสุมตัวอยาง การทดสอบ และ
การปลอยผาน”
1.7 คําถามขอ 23 ในรางแบบสอบถามระบุวา “การจัดใหมีฉลากสําหรับ
วัตถุดิบที่รับเขามา ตองมีขอมูลอยางนอยดังนี้ ชื่อที่กําหนด, หมายเลขรุนที่ใหเมื่อทําการรับ, สถานะ
ของวัตถุดิบ, วันสิ้นอายุ และวันครบกําหนดวันทดสอบซ้ํา” คําวา “ชื่อที่กําหนด” เนื่องจากเปนเรื่อง
ของการรับวัตถุดิบ ดังนั้นเพื่อใหเขาใจงายชื่อที่กําหนดจึงควรแกไขเปน “ชื่อวัตถุดิบ” ดังนั้นขอ
คําถามใหมคือ “การจัดใหมีฉลากสําหรับวัตถุดิบที่รับเขามา ตองมีขอมูลอยางนอยดังนี้ ชื่อวัตถุดิบ,
หมายเลขรุนที่ใหเมื่อทําการรับ, สถานะของวัตถุดิบ, วันสิ้นอายุ และวันครบกําหนดวันทดสอบซ้ํา”

55
1.8 คําถามขอ 24 ในรางแบบสอบถามระบุวา “การจัดใหมีการเก็บรักษา
ตัวอยางของวัตถุดิบ (ไมรวมตัวทําละลาย กาซ และน้ํา) ไวอยางนอย 2 ป หลังจากมีการปลอยผาน
ผลิตภัณฑ” เนื่องจากวัตถุดิบบางชนิดในหนึ่งรุนสามารถใชผลิตยาไดหลายรุนการผลิต ดังนั้นจึง
ควรเพิ่มประโยคตอทายวา “สําเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบรุนนั้นๆ” ดังนั้นขอคําถามใหมคือ “การจัด
ใหมีการเก็บรักษาตัวอยางของวัตถุดิบ (ไมรวมตัวทําละลาย กาซ และน้ํา) ไวอยางนอย 2 ป หลังจาก
มีการปลอยผานผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบรุนนั้นๆ”
1.9 คําถามขอ 33 ในรางแบบสอบถามระบุวา “การผลิตยาปราศจากเชื้อ
ในแตละขั้นตอน ตองมีระดับความสะอาดในระดับเดียวกันกับสภาวะที่อุปกรณติดตั้งมีการเปดให
ทํางานพรอมทั้งมีผูปฏิบัติงานในจํานวนที่ระบุกําลังปฏิบัติงาน” เนื่องจาก “สภาวะที่อุปกรณติดตั้งมี
การเปดใหทํางานพรอมทั้งมีผูปฏิบัติงานในจํานวนที่ระบุกําลังปฏิบัติงาน” ผูทดสอบแบบสอบถาม
เห็นวาสภาวะดังกลาวคือ สภาวะที่กําลังปฏิบัติงาน หรือ in operation ซึ่งจะทําใหเขาใจไดงายกวา
และควรใหความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา in operation ไวทายแบบสอบถามดวย ดังนั้นขอ
คําถามใหมคือ “การผลิตยาปราศจากเชื้อในแตละขั้นตอน ตองมีระดับความสะอาดในระดับ
เดียวกันกับสภาวะที่มีการดําเนินการผลิตยาปราศจากเชื้อ (in operation)” โดยที่ in operation หรือ
กําลังปฏิบัติงาน หมายถึง สภาวะที่อุปกรณการผลิตที่ติดตั้งมีการเปดใหทํางานตามที่กําหนด พรอม
ทั้งมีผูปฏิบัติงานในจํานวนที่ระบุกําลังปฏิบัติงาน
1.10 คําถามขอ 34 ในรางแบบสอบถามระบุวา “การบรรจุผลิตภัณฑที่
ตองทําใหปราศจากเชื้อในขั้นตอนสุดทายตองจัดทําในหองสะอาดอยางนอยระดับ C” ใหระบุคํา
ภาษาอังกฤษ “(terminally sterilized products)” กํากับตอทาย “ผลิตภัณฑที่ตองทําใหปราศจากเชื้อ
ในขั้นตอนสุดทาย” ดังนั้นขอคําถามใหมคือ “การบรรจุผลิตภัณฑที่ตองทําใหปราศจากเชื้อใน
ขั้นตอนสุดทาย (terminally sterilized products) ตองจัดทําในหองสะอาดอยางนอยระดับ C”
1.11 คําถามขอ 36 ในรา งแบบสอบถามระบุ ว า “การเตรีย มและบรรจุ
ผลิตภัณฑโดยวิธีปราศจากเชื้อ ตองทําในสภาวะแวดลอมระดับ A ที่อยูในหองระดับ B” ใหระบุคํา
ภาษาอังกฤษ “(aseptically prepared products)” กํากับตอทาย “ผลิตภัณฑโดยวิธีปราศจากเชื้อ”
ดังนั้นขอคําถามใหมคือ “การเตรียมและบรรจุผลิตภัณฑโดยวิธีปราศจากเชื้อ (aseptically prepared
products) ตองทําในสภาวะแวดลอมระดับ A ที่อยูในหองระดับ B”
1.12 คําถามขอ 40 ในรางแบบสอบถามระบุวา “การจัดใหมีการผลิต เก็บ
รักษา และกระจายน้ําสําหรับผลิตยาฉีดไปยังจุดที่ใช โดยใหมีการไหลเวียนน้ําตลอดเวลาที่อุณหภูมิ
สูงกวา 70oc” เนื่องจากการไหลเวียนน้ําตลอดเวลาที่อุณหภูมิสูงกวา 70oc เปนวิธีการหนึ่งในการ
ปองกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย ดังนั้นขอคําถามใหมคือ “การจัดใหมีการผลิต เก็บรักษา
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และจายน้ําสําหรับการผลิตยาฉีดไปยังจุดที่ใช โดยการจัดใหมีวิธีการปองกันการเจริญเติบโตของ
เชื้อจุลินทรีย (microbial growth) เชนการไหลเวียนน้ําตลอดเวลา ณ อุณหภูมิที่สูงกวา 70oc”
2. ควรเพิ่มขอคําถามเกี่ยวกับขอกําหนดในเกณฑ GMP ของ PIC/S
ดังตอไปนี้ เพื่อใหเนื้อหาในแบบสอบถามมีความครบถวน
2.1 ระบบน้ําในโรงงานซึ่งถือวามีความสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการ
ผลิตยา ซึ่งเดิมที่ไมมีขอกําหนดเรื่องของระบบน้ําในแบบสอบถามนั้น เนื่องจากวาเปนขอกําหนดที่
มีระบุไวอยูแลวใน GMP ฉบับป พ.ศ.2546 ดังนั้นเพื่อใหแบบสอบถามมีความครบถวนมากขึ้น ผู
ทดสอบแบบสอบถามจึงเห็นควรเพิ่มขอกําหนดที่เกี่ยวกับระบบน้ํา คือ “การจัดใหมีการฆาเชื้อ
(sanitized) ของทอน้ํากลั่น ทอน้ําบริสุทธิ์ และทอน้ําชนิดอื่นๆ ตามวิธีการปฏิบัติ (SOP) และการจัด
ใหมีวิธีการปองกันการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย (microbial contamination)”
2.2 เนื่องจากในเกณฑ GMP ของ PIC/S version 2007 ไดเพิ่มขอกําหนด
เรื่อง “การจัดใหมีการทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑยา (product quality review) เปนระยะๆ เพือ่ ให
แนใจวาผลิตภัณฑยามีคุณภาพอยางสม่ําเสมอ” ดังนั้นจึงเห็นควรเพิ่มขอกําหนดดังกลาวไวใน
แบบสอบถามดวย
2.3 การตรวจสอบความถู ก ต อ งมี 3 ประเภทหลั ก ๆ เนื่ อ งจากใน
แบบสอบถามไดมีขอคําถามถึงการตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการผลิต และการวิเคราะห
แลวนั้น เพื่อใหครอบคลุมในเรื่องของการตรวจสอบความถูกตองผูทดสอบแบบสอบถามสวนใหญ
จึงเห็นวาควรเพิ่มขอกําหนดในเรื่องการตรวจสอบความถูกตองของการทําความสะอาดคือ “การจัด
ใหมีการตรวจสอบความถูกตองของการทําความสะอาด (cleaning validation) และการตรวจสอบ
ซ้ําเปนระยะๆ พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการตรวจสอบความถูกตอง”
2.4 ในการผลิตยาปราศจากเชื้อ ผูผลิตตองมีการจัดทําหองและระบบ
ควบคุมตางๆ เปนพิเศษ เพื่อปองกันไมใหผลิตภัณฑเกิดการปนเปอนจากสิ่งแวดลอมตางๆ ซึ่ง
ระบบแจงเตือนเปนระบบที่มีความสําคัญ จะเห็นไดจากการที่เกณฑ GMP ของ PIC/S มีขอกําหนด
เรื่อง “การจัดใหมีระบบแจงเตือน (warning system) ที่แสดงถึงความผิดพลาดของอากาศที่จายเขามา
(air supply) ในบริเวณผลิตยาปราศจากเชื้อ” จึงเห็นควรเพิ่มขอกําหนดนี้ลงในแบบสอบถาม
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
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3.4.1 ขอหนั ง สื อ นํ า ส ง แบบสอบถาม (ภาคผนวก ก) ที่ มี ก ารชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
การศึกษา เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งลงนามโดยรองคณบดีฝายบริหาร รักษา
ราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใชแนบพรอมกับแบบสอบถาม
3.4.2 ดําเนินการสงหนังสือนําสงพรอมแบบสอบถาม เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2550
จํานวน 153 ฉบับ โดยวิธีสงไปรษณียใหกลุมประชากรตอบและสงกลับภายในวันที่ 4 พฤษภาคม
พ.ศ.2550 ในการตามแบบสอบถามกรณีที่ไมตอบกลับภายในระยะเวลาที่กําหนด จะดําเนินการ
ติดตามแบบสอบถามครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 และ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2550 กอนติดตามไดรับ
แบบสอบถามคืนจํานวนทั้งสิ้น 24 ฉบับ คิดเปน 15.69% วิธีการในการติดตามแบบสอบถาม
ประกอบดวย
วิธีที่ 1 โทรศัพทไปยังโรงงานนั้นโดยตรง เพื่อติดตอสอบถามวาไดรับแบบสอบถาม
หรือไม และขอความอนุเคราะหในการใหขอมูลเทาที่จะใหไดและสงแบบสอบถามกลับคืน หาก
ไมไดรับแบบสอบถามจะดําเนินการสงแบบสอบถามไปใหใหม โดยขอชื่อของผูตอบเพื่อสงไปให
ใหมโดยตรงทางไปรษณีย
จากการติดตามแบบสอบถามผลปรากฏวา โรงงาน 20 แหง ไดรับแบบสอบถามและ
สงกลับคืนมาใหแลว, โรงงาน 67 แหง ไดรับแบบสอบถามแลวและอยูในชวงของการตอบ
แบบสอบถามโดยเหตุผลที่สงกลับคืนชากวากําหนด เนื่องจากเปนชวงที่มีงานมาก และมีการตรวจ
ประเมิน GMP, โรงงาน 38 แหง ยังไมไดรับแบบสอบถาม จึงไดดําเนินการจัดสงแบบสอบถามให
ใหม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2550 และมีโรงงาน 4 แหง ที่ยืนยันการไมตอบแบบสอบถาม
วิธีที่ 2 ติ ด ตามโดยผ า นเจ า หน า ที่ ก ลุ ม ตรวจสอบติ ด ตามด า นผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยใหแบบสอบถามไปกับเจาหนาที่เมื่อไปตรวจโรงงาน
และขอใหทางเจาของหรือผูบริหารโรงงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายชวยตอบและสงกลับคืน
วิธีที่ 3 ติดตามโดยไปยังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อพบเจาของหรือ
ผูบริหารหรือเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตยา ในขณะที่มาประชุมหรือมาพบเจาหนาที่
วิธีที่ 4 ติดตามแบบสอบถามจากเจาของหรือผูบริหารหรือเภสัชกร และติดตอขอ
สัมภาษณกลุมตัวอยาง (กลุมประชากรที่ยังไมตอบแบบสอบถาม) ที่เขารวมประชุมในโครงการ
“การพัฒนาหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) ครั้งที่ 5” ที่ทางสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจัดขึ้นในวันที่ 8-10 สิงหาคม พ.ศ.2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ถนนวิภาวดีรังสิต
กรุงเทพฯ
3.4.3 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ดําเนินการตั้งแตวันที่ 18
เมษายน พ.ศ.2550 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2550
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3.5 สถิติและการวิเคราะห
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC for
Windows (Statistical Package for the Social Science/Personal Computer) ซึ่งใชสถิติเชิงพรรณนาใน
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย ฐานนิยม และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 3 สวน ไดแก
3.5.1 ขอมูลทั่วไปของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน
นําขอมูลทั่วไปของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน มาแจกแจงในรูปของความถี่ คํานวณเปนรอยละ
คาเฉลี่ย ฐานนิยม และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.5.2 ศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน
นําขอมูลศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน มาแจกแจงในรูปของความถี่ โดยหารอยละ
คาเฉลี่ย ฐานนิยม และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันตามศักยภาพเปน
3 ระดับ ดังนี้ กลุมโรงงานผลิตยาที่มีศักยภาพสูง กลุมโรงงานผลิตยาที่มีศักยภาพปานกลาง และ
กลุมโรงงานผลิตยาที่มีศักยภาพต่ํา
3.5.3 ขอมูลจากคําถามเปดและการสัมภาษณ
นําขอมูลที่ไดจําแนกเปนหมวดหมู และสรุปบรรยายผล

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทยในการปฏิบัติตาม
PIC/S-GMP โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรโดยใชแบบสอบถามสงทางไปรษณีย จํานวน
153 ฉบับ ไดรับคืนจํานวนทั้งสิ้น 64 ฉบับ (รอยละ 41.8) และจากการสัมภาษณตามแบบสอบถาม
เพิ่มเติมอีก 15 ฉบับ รวมไดขอมูลสําหรับการวิเคราะหทั้งหมด 79 ฉบับ คิดเปนรอยละ 51.6 ของกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 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 กฎหมายที่เกี่ยวของกับ GMP ในปจจุบัน
4.1 ขอมูลพื้นฐานของโรงงานผลิตยา
4.1.1 สถานภาพของโรงงานผลิตยา
การศึกษาสภาพทั่วไปของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน จากโรงงานจํานวน 79 แหง ลักษณะ
ของโรงงานสวนใหญ (รอยละ 63.3) เปนอาคารหรือสถานที่ผลิตยาที่กอสรางสําหรับใชเปนโรงงาน
แตตองปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑ GMP มีเพียงรอยละ 31.6 ที่มีอาคารโรงงานผานเกณฑ GMP
ตั้งแตตรวจประเมินครั้งแรก รอยละ 5.1 เปนโรงงานที่อาคารโรงงาน ดัดแปลงมาจากอาคารอื่นๆ
ไดแก ที่อยูอาศัย อาคารพานิชย อาคารสํานักงาน และอาคารวิจัย โรงงานเกือบทั้งหมดคือรอยละ 91.1
มีเจาของเปนคนไทยทั้งหมด และรอยละ 2.5 มีผูประกอบการเปนคนตางชาติทั้งหมด รอยละ 54.6
เปนโรงงานยาที่เปดดําเนินงานมาเปนเวลานานกวา 30 ป สวนใหญรอยละ 88.6 ผลิตยาสําหรับมนุษย
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และรอยละ 5.1 เปนโรงงานผลิตเภสัชเคมีภัณฑ นอกจากนี้ยังมีการผลิตอื่นๆ รวมดวย ไดแก
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร รอยละ 1.3 (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 ขอมูลทั่วไปของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน
ขอมูลทั่วไป
ลักษณะของโรงงาน
เปนอาคารโรงงานและผานเกณฑ GMP ตั้งแตเริ่มตน
เปนอาคารโรงงานและเคยปรับปรุงจนผานตามเกณฑ GMP
ไมไดเปนอาคารโรงงาน แตเปนอาคารดัดแปลง
รวม
ผูเปนเจาของโรงงาน
คนไทยทั้งหมด
คนไทยและคนตางชาติ
คนตางชาติทั้งหมด
รวม
ระยะเวลาดําเนินงาน
มากกวา 30 ป
อยูระหวาง 20-29 ป
อยูระหวาง 10-19 ป
อยูระหวาง 1-9 ป
รวม
กลุมยาที่ผลิต (แตละโรงงานอาจผลิตยาหลายกลุม)
ยาสําหรับมนุษย
ยาสําหรับสัตว
เภสัชเคมีภณ
ั ฑ
อื่นๆ ไดแก ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
รวม

จํานวน
(รอยละ)

หมายเหตุ

25 (31.6)
50 (63.3)
4 (5.1)
79
72 (91.1)
5 (6.3)
2 (2.5)
79
42 (54.6)
17 (22.1)
8 (10.4)
10 (13.0)
77
70 (88.6)
29 (36.7)
4 (5.1)
1 (1.3)
104

คาเฉลี่ย = 29.6 ป
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 15.9 ป
ระยะเวลาดําเนิน
งานต่ําสุด-สูงสุด
= 3 - 80 ป
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4.1.2 บุคลากรในโรงงานผลิตยา
การศึกษาขอมูลจํานวนบุคลากรในโรงงานผลิตยา พบวาจํานวนบุคลากรทั้งหมดอยูระหวาง
2 – 1,015 คน (58.7 ±131.3 คน) ซึ่งพบวาโรงงานที่มีจํานวนบุคลากรมากกวา 500 คน มีเพียงแหง
เดียว คือ หนวยงานผลิตยาของรัฐ (ตารางที่ 8) อยางไรก็ตามจากขอมูลที่ไดสามารถแบงบุคลากร
เปนฝายตางๆ (ตารางที่ 9) ไดดังนี้
บุคลากรในฝายผลิต มีจํานวนบุคลากรทั้งหมดอยูระหวาง 1-765 คน โดยมีจํานวนเภสัชกรใน
ฝายผลิตเฉลี่ย 3 คน นักวิทยาศาสตรสวนใหญ 1 คน และอื่นๆ สวนใหญ 2 คน จากขอมูลพบวามี
โรงงาน 3 แหง มีการจางเภสัชกร part time โรงงานละ 1 คน
บุคลากรในฝายควบคุมคุณภาพ มีจํานวนบุคลากรทั้งหมดอยูระหวาง 1-157 คน โดยมีจํานวน
เภสัชกรในฝายควบคุมคุณภาพเฉลี่ย 2 คน นักวิทยาศาสตรสวนใหญ 1 คน และอื่นๆ สวนใหญ 3
คน จากขอมูลพบวามีโรงงาน 2 แหง มีการจางเภสัชกร part time โรงงานละ 1 คน
บุคลากรในฝายประกันคุณภาพ มีจํานวนบุคลากรทั้งหมดอยูระหวาง 1-23 คน โดยมีจํานวน
เภสัชกรในฝายประกันคุณภาพเฉลี่ย 1 คน นักวิทยาศาสตรสวนใหญ 1 คน และอื่นๆ สวนใหญ 3 คน
บุคลากรในฝายวิจัยและพัฒนา มีจํานวนบุคลากรทั้งหมดอยูระหวาง 1-70 คน โดยมีจํานวน
เภสัชกรในฝายวิจัยและพัฒนาเฉลี่ย 3 คน นักวิทยาศาสตรสวนใหญ 1 คน และอื่นๆ สวนใหญ 1 คน
จากขอมูลพบวามีโรงงาน 5 แหง มีการจางเภสัชกร part time โรงงานละ 1 คน
ตารางที่ 8 จําแนกโรงงานตามจํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากร (คน)
1-10
11-100
101-500
มากกวา 500

จํานวนโรงงาน (รอยละ)
23 (30.7)
40 (53.3)
11 (14.7)
1 (1.3)
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ตารางที่ 9 จํานวนบุคลากรเฉลี่ยในโรงงานผลิตยา
บุคลากร
จํานวนบุคลากร จํานวนบุคลากร
เฉลี่ย (คน)
สวนใหญ (คน)
บุคลากรฝายผลิตรวม
39
2
เภสัชกรประจํา
3
1
เภสัชกร part time
1
1
นักวิทยาศาสตร
3
1
อื่นๆ เชน พนักงาน
71
2
บุคลากรฝายควบคุมคุณภาพรวม
10
2
เภสัชกรประจํา
2
1
เภสัชกร part time
1
1
นักวิทยาศาสตร
5
1
อื่นๆ เชน พนักงาน
7
3
บุคลากรฝายประกันคุณภาพรวม
3
1
เภสัชกรประจํา
1
1
นักวิทยาศาสตร
2
1
อื่นๆ เชน พนักงาน
4
3
บุคลากรฝายวิจัยและพัฒนารวม
4
1
เภสัชกรประจํา
3
1
เภสัชกร part time
1
1
นักวิทยาศาสตร
2
1
อื่นๆ เชน พนักงาน
5
3
บุ ค ลากรในฝ า ยอื่ น ๆ เช น ขึ้ น
ทะเบียนยา บริหาร จัดซื้อ รวม
11
1
เภสัชกรประจํา
1
1
เภสัชกร part time
1
1
นักวิทยาศาสตร
3
1
อื่นๆ เชน พนักงาน
16
2

จํานวนบุคลากร
ต่ําสุด-สูงสุด (คน)
1-765
1-40
1-2
1-25
2-700
1-157
1-46
1
1-24
1-103
1-23
1-21
1-8
1-9
1-70
1-45
1
1-10
1-25
1-72
1-4
1-2
1-7
1-70
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4.1.2 การผลิตของโรงงานผลิตยา
การศึกษาการผลิตยาของโรงงาน จากโรงงานทั้งหมด 79 แหง พบวาโรงงานรอยละ 82.3
ผลิตยาน้ํา รอยละ 78.5 ผลิตยาเม็ด และรอยละ 65.8 ผลิตยาแคปซูล นอกจากนี้ มีบางโรงงานที่มีการ
ผลิตยาในหมวดยาอื่นๆ ไดแก ยาเหน็บ ยาฆาเชื้อ ยาสัตว เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑเสริมอาหาร
คิดเปนรอยละ 6.5 (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 จําแนกโรงงานตามหมวดยาที่ผลิต (ขอมูลจากโรงงานทั้งหมด 79 แหง)
หมวดยาที่ผลิต
จํานวนโรงงานที่ผลิต (รอยละ)*
ยาน้ํา
65 (82.3)
ยาเม็ด
62 (78.5)
ยาแคปซูล
52 (65.8)
ยาผง
49 (62.0)
ยาขี้ผึ้ง/ครีม
47 (59.5)
ยาปราศจากเชือ้
24 (30.4)
เภสัชเคมีภณ
ั ฑ
5 (6.5)
ยาอื่นๆ ไดแก ยาเหน็บ ยาฆาเชื้อ ยาสัตว เครื่องสําอาง
5 (6.5)
และผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ยาชีววัตถุ
2 (2.5)
ยาสกัด
2 (2.5)
หมายเหตุ * แตละโรงงานผลิตยาไดหลายประเภท
โรงงาน 37 แหง ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับมูลคาการผลิตยา (โดยคิดจากราคาทุน) พบวาอยูในชวง
1-800 ลานบาท (คาเฉลี่ย 108.1±146.7 ลานบาท) โดยมีโรงงานรอยละ 16.2 ที่มีมูลคาการผลิตยา
รวมทุกประเภทตอปประมาณ 1-10 ลานบาท, 11-20 ลานบาท รอยละ 13.5, 21-30 ลานบาท รอยละ
5.4 และ มากกวา 200 ลานบาท รอยละ 8.1 (ตารางที่ 11)
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ตารางที่ 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 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมใหโรงงานตองการพัฒนาใหได
GMP ผลจากการศึกษาสามารถแบงออกไดเปนการตลาดภายในประเทศ และการตลาดภายนอก
ประเทศ ดังนี้
4.1.3.1 การตลาดภายในประเทศ
ขอมูลการตลาดภายในประเทศไดมาจากโรงงานทั้งหมด 61 แหง พบวามูลคาการผลิต
ยาที่ผลิตไดมีสัดสวนเขาสูตลาดภายในประเทศ รอยละ 91.6 โดยในการเลือกชองทางการจําหนาย
ยาที่ใชบอยที่สุดของโรงงานสวนใหญ (รอยละ 50.6) คือการขายผานรานขายยา รอยละ 31.6 ขาย
ผานโรงพยาบาลของรัฐ และเมื่อนํามาถวงน้ําหนักของชองทางพบวา รานขายยา เปนชองทางการ
จํ า หน า ยยาที่ ใ ช ม ากที่ สุ ด รองลงมา คื อ โรงพยาบาลของรั ฐ โรงพยาบาลเอกชน และคลิ นิ ก
ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีชองทางการจําหนายอื่นๆ เชน ฟารม รานคาปลีก หางสรรพสินคา เปนตน
(ตารางที่ 12)
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ตารางที่ 12 จํานวนโรงงาน (รอยละ)
ภายในประเทศ

ที่มีชองทางการจํ าหนายยาของโรงงานสํ าหรับตลาด
ชองทางการจําหนายยาที่ใช

ชองทางการ
จําหนาย

บอยที่สุด

บอย

คอนขางนอย

รวม

นอย

จํานวน
โรงงาน

%

จํานวน
โรงงาน

%

จํานวน
โรงงาน

%

จํานวน
โรงงาน

%

จํานวน
โรงงาน

%

รานขายยา

40

50.6

8

10.1

12

15.2

2

2.5
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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
ขอมูลการตลาดภายนอกประเทศไดจากโรงงานทั้งหมด 61 แหง โดยมูลคาการผลิตยา
ที่ผลิตไดมีสัดสวนเขาสูตลาดภายนอกประเทศ รอยละ 8.4 โดยโรงงาน 32 แหง ไดใหขอมูลเกี่ยวกับ
ประเทศที่สงออกผลิตภัณฑยาไปจําหนาย พบวามีการสงออกผลิตภัณฑไปยังประเทศตางๆ จํานวน
25 ประเทศทั่วโลก ประเทศที่เปนแหลงการตลาดสําคัญในระดับตนๆ คือ มาเลเซีย พมา ลาว ฮองกง
กัมพูชา และเวียดนาม ตามลําดับ สวนการตลาดในประเทศอื่นๆ เชน สิงคโปร ศรีลังกา เกาหลี
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ญี่ปุน จีน ไตหวัน มาเกา ปากีสถาน เปนตน (ตารางที่ 13)
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ตารางที่ 13 ประเทศที่เปนตลาดสงออกผลิตภัณฑยา (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)

ประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต
เยเมน

4 (12.5)

ตะวันออกกลาง

2 (6.3)

ประเทศในเอเชียตะวันออก
เกาหลี

3 (9.4)

ญี่ปุน

1 (3.1)

จีน

1 (3.1)

ไตหวัน

1 (3.1)

มาเกา

1 (3.1)

67
ตารางที่ 13 (ตอ)
ประเทศ
ประเทศในแอฟริกา
ปาปวกินี

จํานวน (รอยละ)
1 (3.1)

ซูดาน

2 (6.3)

ไนจีเรีย

1 (3.1)

ประเทศในยุโรป
เยอรมันนี

1 (3.1)

ประเทศในอเมริกาเหนือ
แคนาดา

1 (3.1)

อยางไรก็ตามในกลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้มีหนวยงานผูผลิตยาภาครัฐรายใหญอยูดวย
ซึ่งหนวยงานนี้ มีขอมูลทั่วไปที่แตกตางจากโรงงานอื่นคอนขางมาก คือ มีอาคารโรงงานสําหรับ
ผลิตยาแตเปนอาคารที่ตองปรับปรุงเพื่อใหเปนไปตามเกณฑ GMP มีการดําเนินงานมาเปน
ระยะเวลา 40 ป กลุมยาที่ผลิตเปนยาสําหรับมนุษย โดยมีการผลิตยาในหมวดยาหลักๆ ทุกหมวด คือ
ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ํา ยาขี้ผึ้งหรือครีม ยาปราศจากเชื้อ ยาสกัด เภสัชเคมีภัณฑ และยาชีววัตถุ
ดานบุคลากรรวมทั้งในฝายการผลิต 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
ทางการจําหนายยาผานทางโรงพยาบาลของรัฐมากที่สุด รองลงมาคือ โรงพยาบาลเอกชน รานขายยา
และหนวยงานอื่นของรัฐ นอกจากนี้ รอยละ 2 เปนการสงผลิตภัณฑยาไปจําหนายยังตลาด
ตางประเทศ โดยสงออกไปยังประเทศกัมพูชา พมา มาเลเซีย และศรีลังกา
4.1 ศักยภาพของโรงงานผลิตยาในการปฏิบัติตาม PIC/S-GMP
จากการศึกษาศักยภาพของโรงงานผลิตยาในการปฏิบัติตาม PIC/S-GMP มีคําถามทั้งหมด
43 ขอ เปนหัวขอเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ (Quality Management) บุคลากร (Personnel) อาคาร
สถานที่และเครื่องมือ (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) การผลิตยาปราศจากเชื้อ (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 ทั้งหมด 79 แหง
ไดนําประสบการณในการพัฒนาโรงงานเมื่อครั้งที่กระทรวงสาธารณสุขใหการรับรองมาตรฐานการ
ผลิตยา (GMP Certificate) ครั้งแรก (พ.ศ.2531) มาใชในการแบงกลุมโรงงานออกเปน 4 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 กลุมที่ใชระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ GMP อยูในชวง 0-4 ป มี
จํานวนทั้งหมด 38 แหง
กลุมที่ 2 กลุมที่ใชระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ GMP อยูในชวง 5-9 ป มี
จํานวนทั้งหมด 5 แหง
กลุมที่ 3 กลุมที่ใชระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ GMP มากกวา 10 ป มี
จํานวนทั้งหมด 14 แหง
กลุมที่ 4 กลุมโรงงานผลิตยาที่ไมสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับปที่ไดรับ GMP Certificate
ครั้งแรกได มีจํานวนทั้งหมด 22 แหง
ผลการศึกษาศักยภาพของโรงงานผลิตยาในการปฏิบัติตาม PIC/S-GMP ไดขอมูลดังนี้
4.2.1 การบริหารคุณภาพ (Quality Management)
จากโรงงานทั้งหมด 76 แหง ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549
ในหัวขอการบริหารคุณภาพ พบวาโรงงานสวนใหญ (รอยละ 64.5) สามารถดําเนินการตาม
ข อ กํ า หนดเรื่ อ งการจั ด ให มี ก ารทบทวนคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ ย าเป น ระยะๆ เพื่ อ ให แ น ใ จว า
ผลิตภัณฑยามีคุณภาพอยางสม่ําเสมอไดทันที สําหรับกลุมที่ยังไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑนี้ได
ทันทีมีโรงงานรอยละ 35.5 ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 10.4 เดือน (ระยะเวลาต่ําสุด-สูงสุด=6-24 เดือน,
SD=4.4 เดือน) สําหรับการเตรียมตัวเพื่อดําเนินการใหไดตามเกณฑ และไมพบวามีโรงงานใดที่ไม
สามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได
เมื่ อ ทํา การแยกการปฏิบั ติ ต ามข อ กํา หนดในหัว ข อ การบริ ห ารคุณ ภาพตามกลุ ม โรงงาน
สามารถสรุปไดดังนี้
กลุมที่ 1 โรงงานทั้งหมด 38 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 76.3) สามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดเรื่องการทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑยาไดทันที และโรงงาน (รอยละ
23.7) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 11.1 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ
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กลุมที่ 2 โรงงานทั้งหมด 5 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 40.0) สามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดเรื่องการทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑยาไดทันที และโรงงาน (รอยละ 60.0) ตอง
ใชระยะเวลาเฉลี่ย 10 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ
กลุมที่ 3 โรงงานทั้งหมด 14 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 57.1) สามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดเรื่องการทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑยาไดทันที และโรงงาน (รอยละ
42.9) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 7.5 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ
กลุมที่ 4 โรงงานทั้งหมด 19 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 52.6) สามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดเรื่องการทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑยาไดทันที และโรงงาน (รอยละ
47.4) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 12 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ
ตารางที่ 14 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 เรื่องการจัดใหมีการ
ทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑยาเปนระยะๆ เพื่อใหแนใจวาผลิตภัณฑยามีคุณภาพอยาง
สม่ําเสมอ
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 1
กลุมที่ 2
กลุมที่ 3
กลุมที่ 4

ปฏิบัติไดทันที
จํานวน
%
(แหง)
29
2
8
10

76.3
40.0
57.1
52.6

จํานวน
(แหง)

%

9
3
6
9

23.7
60.0
42.9
47.4

ปฏิบัติไดแตตองใชระยะเวลา
ระยะเวลา
ระยะเวลาต่ําสุด-สูงสุด
เฉลี่ย±SD
(เดือน)
11.1 ± 2.3
10.0 ± 3.5
7.5 ± 3.0
12.0 ± 7.3

6-12
6-12
6-12
6-24

รวม
(แหง)
38
5
14
19

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2.2 บุคลากร (Personnel)
จากโรงงานทั้งหมด 79 แหง ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดในเกณฑ GMP ของ PIC/S ที่วา
ดวยเรื่องบุคลากร พบวาโรงงานสวนใหญสามารถดําเนินการไดทันที เชน การจัดใหมีการตรวจ
สุขภาพพนักงานทุกคนกอนรับเขาทํางานและการจัดใหมีการตรวจเปนประจําอยางนอยปละครั้ง
สามารถปฏิบัติไดถึงรอยละ 97.5 แตก็มีบางขอกําหนดที่โรงงานไมสามารถปฏิบัติไดทันที ตองอาศัย
ระยะเวลาในการปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 22.8) ตองอาศัยระยะเวลาเฉลี่ย 7.8 เดือน ในการ
จัดการอบรมเรื่อง GMP และหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติใหกับพนักงานทุก
คน และการจัดฝกอบรมอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได (ตารางที่ 15)
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ตารางที่ 15 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอบุคลากร
ขอ
กําหนด
ที่

ขอกําหนด

จํานวน
โรงงานที่
ใหขอมูล

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติได
ทันที (รอยละ)

จํานวนโรงงาน
ที่ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา
(รอยละ)

ระยะเวลา
เฉลีย่
(เดือน) ±
SD

ระยะเวลา
ต่ําสุดสูงสุด
(เดือน)

2.2

การจั ด ทํ า ผั ง องค ก รพร อ มกํ า หนด
หนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
ในตํ า แหน ง นั้ น ๆ เป น ลายลั ก ษณ
อักษร

79

68 (86.1)

11 (13.9)

7.4 ± 4.1

2 – 12

2.9

การจัดการอบรมเรื่อง GMP และ
ห น า ที่ ที่ ไ ด รั บ ม อ บ ห ม า ย ทั้ ง
ภ า ค ท ฤ ษ ฎี ภ า ค ป ฏิ บั ติ ใ ห กั บ
พนักงานทุกคนและการจัดฝกอบรม
อยางตอเนื่อง

79

61 (77.2)

18 (22.8)

7.8 ± 2.9

6 – 12

2.14

การจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงาน
ทุกคนก อนรับเขาทํางานและการจั ด
ใหมีการตรวจอยางนอยปละครั้ง

79

77 (97.5)

2 (2.5)

1.0 ± 0

1

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เมื่อทําการแยกการปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอบุคลากรตามกลุมโรงงาน สามารถสรุปได
ดังนี้
กลุมที่ 1 โรงงานทั้งหมด 38 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานสวนใหญสามารถดําเนินการตาม
ขอกําหนดตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอบุคลากรไดทันที เชน การจัดใหมีการตรวจ
สุขภาพพนักงานทุกคนกอนรับเขาทํางานและการจัดใหมีการตรวจเปนประจําอยางนอยปละครั้ง
สามารถปฏิบัติไดถึงรอยละ 94.7 แตก็มีบางขอกําหนดที่โรงงานไมสามารถปฏิบัติไดทันที ตองอาศัย
ระยะเวลาในการปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 23.7) ตองอาศัยระยะเวลาเฉลี่ย 7.5 เดือน ในการ
จัดการอบรมเรื่อง GMP และหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติใหกับพนักงานทุก
คน และการจัดฝกอบรมอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได
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ตารางที่ 16 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอบุคลากร
ของโรงงานกลุมที่ 1
กลุม
โรงงาน

ขอ
กําหนด

กลุมที่ 1

2.2
2.9
2.14

ปฏิบัติไดทันที
จํานวน
%
(แหง)
32
84.2
29
76.3
36
94.7

จํานวน
(แหง)
6
9
2

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
%
ระยะเวลา
ระยะเวลาต่ําสุด-สูงสุด
เฉลี่ย±SD
(เดือน)
15.8
6.8 ± 3.8
3-12
23.7
7.5 ± 3.0
6-12
5.3
1.0 ± 0
1

รวม
(แหง)
38
38
38

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุมที่ 2 โรงงานทั้งหมด 5 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานทั้งหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ ยวกับการตรวจสุขภาพพนักงาน แต ก็มีบางขอกําหนดที่โรงงานไม
สามารถปฏิบัติไดทันที ตองอาศัยระยะเวลาในการปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 40.0) ตองอาศัย
ระยะเวลาเฉลี่ย 9.0 เดือน ในการจัดการอบรมพนักงาน อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดที่ไม
สามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได
ตารางที่ 17 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอบุคลากร
ของโรงงานกลุมที่ 2
กลุม
โรงงาน

ขอ
กําหนด

กลุมที่ 2

2.2
2.9
2.14

ปฏิบัติไดทันที
จํานวน
%
(แหง)
4
80.0
3
60.0
5
100.0

จํานวน
(แหง)
1
2
-

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
%
ระยะเวลา
ระยะเวลาต่ําสุดเฉลี่ย±SD
สูงสุด (เดือน)
20.0
12.0 ± 0
12
40.0
9.0 ± 4.2
6-12
-

รวม
(แหง)
5
5
5

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุมที่ 3 โรงงานทั้งหมด 14 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานทั้งหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพพนักงาน แต ก็มีบางขอกําหนดที่โรงงานไม
สามารถปฏิบัติไดทันที ตองอาศัยระยะเวลาในการปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 14.3) ตองอาศัย
ระยะเวลาเฉลี่ย 6.0 เดือน ในการจัดการอบรมพนักงาน อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดที่ไม
สามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได

72
ตารางที่ 18 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอบุคลากร
ของโรงงานกลุมที่ 3
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 3

ขอ
ปฏิบัติไดทันที
กําหนด จํานวน
%
(แหง)
2.2
13
92.9
2.9
12
85.7
2.14
14
100.0

จํานวน
(แหง)
1
2
-

%
7.1
14.3
-

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
ระยะเวลา
ระยะเวลาต่ําสุด-สูงสุด
เฉลี่ย±SD
(เดือน)
6.0 ± 0
6
6.0 ± 0
6
-

รวม
(แหง)
14
14
14

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุมที่ 4 โรงงานทั้งหมด 22 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานทั้งหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพพนักงาน แตก็มีบางขอกําหนดที่โรงงานไม
สามารถปฏิบัติไดทันที ตองอาศัยระยะเวลาในการปรับปรุง ไดแก โรงงาน (รอยละ 13.6) ตองอาศัย
ระยะเวลาเฉลี่ย 7.0 เดือน ในการจัดทําผังองคกรพรอมกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
ในตําแหนงนั้นๆ เปนลายลักษณอักษร อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได
ตารางที่ 19 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอบุคลากร
ของโรงงานกลุมที่ 4
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 4

ขอ
ปฏิบัติไดทันที
กําหนด จํานวน
%
(แหง)
2.2
19
86.4
2.9
17
77.3
2.14
22
100.0

จํานวน
(แหง)
3
5
-

%
13.6
22.7
-

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
ระยะเวลาเฉลีย่ ±SD
ระยะเวลาต่ําสุด-สูงสุด
(เดือน)
7.0 ± 7.1
2-12
9.0 ± 4.2
6-12
-

รวม
(แหง)
22
22
22

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2.3 อาคารสถานที่และเครื่องมือ (Premises and equipment)
จากข อมูลในแบบสอบถามพบว าโรงงานสวนใหญสามารถดํ าเนิ นการตามขอกํ าหนดใน
PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในเรื่องอาคารสถานที่และเครื่องมือไดทันที เชน การจัดใหมีการสอบ
เทียบ (calibration) และการตรวจสอบเครื่องมือวัด เครื่องชั่ง เครื่องบันทึก และเครื่องควบคุมใน
ชวงเวลาที่กําหนดโดยวิธีที่เหมาะสม พรอมบันทึกการทดสอบเก็บไว (รอยละ 97.5) แตในบาง
ขอกําหนดพบวาโรงงานตองใชระยะเวลาในการปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 48.7) ตองใช
ระยะเวลาเฉลี่ย 12.7 เดือน ในการจัดบริเวณผลิตใหมีอากาศที่ผานการกรองอากาศโดยผานแผนกรอง
เพื่อดักฝุนละออง แมวาโรงงานสวนใหญจะสามารถปฏิบัติได แตอยางไรก็ดีมีขอกําหนดบางขอที่
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โรงงานบางแหงไมสามารถปฏิบัติตามได ไดแก การจัดหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพแยกจาก
บริเวณผลิต โดยเฉพาะการจัดหองปฏิบัติการทางชีววิทยา และจุลชีววิทยาแยกจากกัน (รอยละ 3.9)
การจัดไมใหหองสุขาอยูติดตอโดยตรงกับบริเวณผลิตและคลังสินคา (รอยละ 3.9) และการจัดบริเวณ
ผลิตใหมีอากาศที่ผานการกรองอากาศโดยผานแผนกรองเพื่อดักฝุนละออง (รอยละ 1.3) (ตารางที่ 20)
ตารางที่ 20 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขออาคาร
สถานที่และเครื่องมือ
ขอ
กําหนด
ที่

ขอกําหนด

จํานวน
โรงงานที่
ใหขอมูล

3.3

การจัดบริเวณผลิตใหมีอากาศที่
ผ า นการกรองอากาศโดยผ า น
แผนกรองเพื่อดักฝุนละออง

3.4

การจั ด อาคารสถานที่ ใ ห เ ป น
ระบบปดและการจัดใหมีอุปกรณ
ปองกันสัตวและแมลง
การจัดใหมีการปองกันไมใหผูที่
ไมเกี่ยวของเขามาในบริเวณผลิต
,คลั ง สิ น ค า และบริ เ วณควบคุ ม
คุณภาพ

3.5

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา
(รอยละ)
38 (48.7)

ระยะเวลา
เฉลีย่
(เดือน) ±
SD

ระยะเวลา
ต่ําสุดสูงสุด
(เดือน)
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จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติได
ทันที
(รอยละ)
39 (50.0)

12.7 ± 6.8

2 – 24

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติ
ไมได
(รอยละ)
1 (1.3)

79

70 (88.6)

9 (11.4)

14.4 ± 9.1

6 – 24

-

79

75 (94.9)

4 (5.1)

6.0 ± 0

6

-

3.18

การจั ดให มี บริ เวณแยกเป น
สัดสวนสําหรับเก็บวัตถุดิบ,วัสดุ
การบรรจุ, ผลิตภัณฑที่ไมผาน,
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ รี ย กเก็ บ คื น หรื อ
ผลิตภัณฑที่สงกลับคืน

79

71 (89.9)

8 (10.1)

10.4 ± 8.2

4 – 24

-

3.25

การจั ด ให มี บ ริ เ วณที่ ป ลอดภั ย
สํ า หรั บ เก็ บ วั ส ดุ ก ารบรรจุ แ ละ
ฉลากที่ พิ ม พ ข อ ความแล ว เช น
การหามผูไมเกี่ยวของเขาถึงได
การจั ด ห อ งปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม
คุ ณ ภาพแยกจากบริ เ วณผลิ ต
โดยเฉพาะการจัดหองปฏิบัติการ
ทางชีววิทยาและจุลชีววิทยาแยก
จากกัน

79

71 (89.9)

8 (10.1)

4.8 ± 2.5

1–6

-

79

68 (86.1)

8 (10.1)

197±11.3

12 - 36

3 (3.9)

3.26
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ตารางที่ 20 (ตอ)
ขอ
กําหนด
ที่

ขอกําหนด

จํานวน
โรงงานที่
ใหขอมูล

3.31

การจั ดไม ให ห องสุ ขาอยู ติ ดต อ
โดยตรงกั บ บริ เ วณผลิ ต และ
คลังสินคา

3.41

การจัดใหมีการสอบเทียบและการ
ตรวจสอบเครื่องมือวัด เครื่องชั่ง
เครื่ องบันทึกและเครื่องควบคุ ม
ในช ว งเวลาที่ กํ า หนดโดยวิ ธี ที่
เหมาะสมพร อมบั นทึ กการ
ทดสอบเก็บไว

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา
(รอยละ)
9 (11.7)

ระยะเวลา
เฉลีย่
(เดือน) ±
SD

ระยะเวลา
ต่ําสุดสูงสุด
(เดือน)
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จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติได
ทันที
(รอยละ)
65 (84.4)

12.0 ± 6.0

6 - 24

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติ
ไมได
(รอยละ)
3 (3.9)

79

77 (97.5)

2 (2.5)

7.5 ± 6.4

3 - 12

-

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เมื่อทําการแยกการปฏิ บัติตามขอกํา หนดในหัวขออาคารสถานที่ และเครื่ องมื อตามกลุ ม
โรงงาน สามารถสรุปไดดังนี้
กลุมที่ 1 โรงงานทั้งหมด 38 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานทั้งหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีการสอบเทียบ (calibration) และการตรวจสอบเครื่องมือ
วัด เครื่องชั่ง เครื่องบันทึก และเครื่องควบคุมในชวงเวลาที่กําหนดโดยวิธีที่เหมาะสม พรอมบันทึก
การทดสอบเก็บไว และโรงงานสวนใหญสามารถดําเนินการตามขอกําหนดไดทันที เชน การจัด
อาคารสถานที่ใหเปนระบบปดและการจัดใหมีอุปกรณปองกันสัตวและแมลง (รอยละ 94.7) แตใน
บางขอกําหนดพบวาโรงงานตองใชระยะเวลาในการปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 44.7) ตองใช
ระยะเวลาเฉลี่ย 12.5 เดือน ในการจัดบริเวณผลิตใหมีอากาศที่ผานการกรองอากาศโดยผานแผน
กรองเพื่อดักฝุนละออง แมวาโรงงานสวนใหญจะสามารถปฏิบัติได แตอยางไรก็ดีมีขอกําหนดบาง
ขอที่โรงงานบางแหงไมสามารถปฏิบัติตามได ไดแก การจัดหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพแยกจาก
บริเวณผลิต โดยเฉพาะการจัดหองปฏิบัติการทางชีววิทยา และจุลชีววิทยาแยกจากกัน (รอยละ 5.3)
การจัดไมใหหองสุขาอยูติดตอโดยตรงกับบริเวณผลิตและคลังสินคา (รอยละ 2.7) และการจัดบริเวณ
ผลิตใหมีอากาศที่ผานการกรองอากาศโดยผานแผนกรองเพื่อดักฝุนละออง (รอยละ 2.6)
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ตารางที่ 21 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขออาคาร
สถานที่และเครื่องมือของโรงงานกลุมที่ 1
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 1

ขอ
ปฏิบัติไดทันที
กําหนด จํานวน
%
(แหง)
3.4
36
94.7
3.5
35
92.1
3.3
20
52.6
3.18
36
94.7
3.25
35
92.1
3.26
31
81.6
3.31
35
94.6
3.41
38
100.0

จํานวน
(แหง)
2
3
17
2
3
5
1
-

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
%
ระยะเวลา
ระยะเวลาต่ําสุดเฉลี่ย±SD
สูงสุด (เดือน)
5.3
15.0 ± 12.7
6-24
7.9
6.0 ± 0
6
44.7
12.5 ± 7.7
3-24
5.3
5.0 ± 1.4
4-6
73.9
3.5 ± 3.5
1-6
13.2
19.5±11.4
12-36
2.7
6.0 ± 0
6
-

ปฏิบัติไมได
จํานวน %
(แหง)
1
2.6
2
5.3
1
2.7
-

รวม
(แหง)
38
38
38
38
38
38
37
38

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุมที่ 2 โรงงานทั้งหมด 5 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานทั้งหมดไมมีปญหาในการดําเนินการ
ตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีการปองกันไมใหผูที่ไมเกี่ยวของเขามาในบริเวณผลิต,คลังสินคาและ
บริเวณควบคุมคุณภาพ และโรงงานสวนใหญสามารถดําเนินการตามขอกําหนดไดทันที เชน การจัด
อาคารสถานที่ใหเปนระบบปดและการจัดใหมีอุปกรณปองกันสัตวและแมลง (รอยละ 80.0) แตในบาง
ขอกําหนดพบวาโรงงานตองใชระยะเวลาในการปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 60.0) ตองใชระยะเวลา
เฉลี่ย 10.0 เดือน ในการจัดบริเวณผลิตใหมีอากาศที่ผานการกรองอากาศโดยผานแผนกรองเพื่อดักฝุน
ละออง อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได
ตารางที่ 22 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขออาคาร
สถานที่และเครื่องมือของโรงงานกลุมที่ 2
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 2

ขอ
ปฏิบัติไดทันที
กําหนด จํานวน
%
(แหง)
3.4
4
80.0
3.5
5
100.0
3.3
2
40.0
3.18
4
80.0
3.25
4
80.0
3.26
4
80.0
3.31
4
80.0
3.41
4
80.0

จํานวน
(แหง)
1
3
1
1
1
1
1

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

%
20.0
60.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
ระยะเวลาเฉลีย่ ±SD
ระยะเวลาต่ําสุด-สูงสุด
(เดือน)
12.0 ± 0
12
10.0 ± 3.5
6-12
6.0 ± 0
6
6.0 ± 0
6
12.0 ± 0
12
12.0 ± 0
12
3.0 ± 0
3

รวม
(แหง)
5
5
5
5
5
5
5
5
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กลุมที่ 3 โรงงานทั้งหมด 14 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานทั้งหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีบริเวณแยกเปนสัดสวนสําหรับเก็บวัตถุดิบ,วัสดุการบรรจุ,
ผลิตภัณฑที่ไมผาน,ผลิตภัณฑเรียกเก็บคืน หรือผลิตภัณฑที่สงกลับคืน, การจัดใหมีบริเวณที่ปลอดภัย
สําหรับเก็บวัสดุการบรรจุและฉลากที่พิมพขอความแลว เชนการหามผูไมเกี่ยวของเขาถึงได และ
การจัดใหมีการสอบเทียบ (calibration) และการตรวจสอบเครื่องมือวัด เครื่องชั่ง เครื่องบันทึก และ
เครื่องควบคุมในชวงเวลาที่กําหนดโดยวิธีที่เหมาะสม พรอมบันทึกการทดสอบเก็บไว แตในบาง
ขอกําหนดพบวาโรงงานตองใชระยะเวลาในการปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 35.7) ตองใช
ระยะเวลาเฉลี่ย 12.0 เดือน ในการจัดบริเวณผลิตใหมีอากาศที่ผานการกรองอากาศโดยผานแผน
กรองเพื่อดัก ฝุ น ละออง แม ว า โรงงานส ว นใหญจ ะสามารถปฏิบัติไ ด อยา งไรก็ ตามไม พบวา มี
โรงงานใดที่ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได
ตารางที่ 23 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขออาคาร
สถานที่และเครื่องมือของโรงงานกลุมที่ 3
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 3

ขอ
ปฏิบัติไดทันที
กําหนด จํานวน
%
(แหง)
3.4
12
85.7
3.5
13
92.9
3.3
9
64.3
3.18
14
100.0
3.25
14
100.0
3.26
13
92.9
3.31
11
78.6
3.41
14
100.0

จํานวน
(แหง)
2
1
5
1
3
-

%
14.3
7.1
35.7
7.1
21.4
-

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
ระยะเวลาเฉลีย่ ±SD
ระยะเวลาต่ําสุด-สูงสุด
(เดือน)
6.0 ± 0
6
6.0 ± 0
6
12.0 ± 0
12
36.0 ± 0
36
10.0 ± 3.5
6-12
-

รวม
(แหง)
14
14
14
14
14
14
14
14

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุมที่ 4 โรงงานทั้งหมด 22 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานทั้งหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีการปองกันไมใหผูที่ไมเกี่ยวของเขามาในบริเวณผลิต,
คลังสินคาและบริเวณควบคุมคุณภาพ แตในบางขอกําหนดพบวาโรงงานตองใชระยะเวลาในการ
ปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 61.9) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 14.2 เดือน ในการจัดบริเวณผลิตใหมี
อากาศที่ผ า นการกรองอากาศโดยผ า นแผ น กรองเพื่ อดั ก ฝุ น ละออง แม วา โรงงานส ว นใหญจ ะ
สามารถปฏิบัติได แตอยางไรก็ดีมีขอกําหนดบางขอที่โรงงานบางแหงไมสามารถปฏิบัติตามได
ไดแก การจัดหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพแยกจากบริเวณผลิต โดยเฉพาะการจัดหองปฏิบัติการ
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ทางชีววิทยา และจุลชีววิทยาแยกจากกัน (รอยละ 4.5) และการจัดไมใหหองสุขาอยูติดตอโดยตรงกับ
บริเวณผลิตและคลังสินคา (รอยละ 9.5)
ตารางที่ 24 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขออาคาร
สถานที่และเครื่องมือของโรงงานกลุมที่ 4
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 4

ขอ
ปฏิบัติไดทันที
กําหนด จํานวน
%
(แหง)
3.4
18
81.8
3.5
22
100.0
3.3
8
38.1
3.18
17
77.3
3.25
18
81.8
3.26
20
90.9
3.31
15
71.4
3.41
21
95.5

จํานวน
(แหง)
4
13
5
4
1
4
1

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
%
ระยะเวลา
ระยะเวลาต่ําสุดเฉลี่ย±SD
สูงสุด (เดือน)
18.2
24.0 ± 0
24
61.9
14.2 ± 8.1
2-24
22.7
18.0 ± 8.5
12-24
18.2
6.0 ± 0
6
4.5
12.0 ± 0
12
19.0
18.0 ± 8.5
12-24
4.5
12. ± 0
12

ปฏิบัติไมได
จํานวน %
(แหง)
1
4.5
2
9.5
-

รวม
(แหง)
22
22
21
22
22
22
21
22

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2.4 ระบบเอกสาร (Documentation)
จากโรงงานทั้งหมด 79 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานสวนใหญสามารถดําเนินการตาม
ขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในเรื่องระบบเอกสารไดทันที เชน การจัดใหมีบันทึกการ
ตรวจสอบเครื่องมือและสถานที่ปฏิบัติงานกอนเริ่มทําการผลิตและการบรรจุวาไมมีผลิตภัณฑ
เอกสาร วัตถุดิบ และวัสดุการบรรจุที่ไมเกี่ยวของตกคางอยู (line-clearance) สามารถปฏิบัติไดถึง
รอยละ 97.5 แตในบางขอกําหนดที่พบวาโรงงานตองใชระยะเวลาในการปรับปรุงใหสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดได เชน โรงงาน (รอยละ 21.5) ที่ตองอาศัยระยะเวลาเฉลี่ย 13.0 เดือนใน
การดําเนินการจัดใหมีการทบทวน (review) เอกสารอยางนอยทุก 3 ป และการจัดใหมีระบบปองกัน
ไมใหนําเอกสารที่ยกเลิกแลวมาใช อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถดําเนินการตาม
ขอกําหนดในหัวขอนี้ได (ตารางที่ 25)
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ตารางที่ 25 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอระบบเอกสาร
ขอ
กําหนด
ที่

ขอกําหนด

จํานวน
โรงงานที่
ใหขอมูล

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติได
ทันที
(รอยละ)

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา
(รอยละ)

4.5

การจัดใหมีการทบทวนเอกสารอยางนอย
ทุก 3 ปและการจัดใหมีระบบปองกัน
ไมใหนําเอกสารที่ยกเลิกแลวมาใช
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62 (78.5)

17 (21.5)

13.0 ± 7.2

6 - 24

4.10

การจัดใหมีขอกําหนดของวัตถุดิบและ
วัสดุการบรรจุทุกชนิด
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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 จ ส อ บ
เครื่ อ งมื อ และสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านก อ น
เริ่ ม ทํ า การผลิ ต และการบรรจุ ว า ไม มี
ผลิตภัณฑ, เอกสาร, วัตถุดิบ และวัสดุการ
บรรจุที่ไมเกี่ยวของตกคางอยู
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77 (97.5)

2 (2.5)

6.0 ± 0

6

ระยะเวลา ระยะเวลา
เฉลีย่ (เดือน) ต่ําสุด± SD
สูงสุด
(เดือน)

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เมื่อทําการแยกการปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอระบบเอกสารตามกลุมโรงงาน สามารถ
สรุปไดดังนี้
กลุมที่ 1 โรงงานทั้งหมด 38 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานสวนใหญสามารถดําเนินการตาม
ขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในเรื่องระบบเอกสารไดทันที เชน การจัดใหมีบันทึกการ
ตรวจสอบเครื่องมือและสถานที่ปฏิบัติงานกอนเริ่มทําการผลิตและการบรรจุวาไมมีผลิตภัณฑ
เอกสาร วัตถุดิบ และวัสดุการบรรจุที่ไมเกี่ยวของตกคางอยู (line-clearance) สามารถปฏิบัติไดถึง
รอยละ 97.4 แตในบางขอกําหนดที่พบวาโรงงานตองใชระยะเวลาในการปรับปรุงใหสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดได เชน โรงงาน (รอยละ 21.1) ที่ตองอาศัยระยะเวลาเฉลี่ย 14.0 เดือนใน
การดําเนินการจัดใหมีการทบทวน (review) เอกสารอยางนอยทุก 3 ป และการจัดใหมีระบบปองกัน
ไมใหนําเอกสารที่ยกเลิกแลวมาใช อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถดําเนินการตาม
ขอกําหนดในหัวขอนี้ได
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ตารางที่ 26 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอระบบ
เอกสารของโรงงานกลุมที่ 1
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 1

ขอ
ปฏิบัติไดทันที
กําหนด จํานวน
%
(แหง)
4.5
30
78.9
4.10
34
89.5
4.16
36
94.7
4.18
37
97.4

จํานวน
(แหง)
8
4
2
1

%
21.1
10.5
5.3
2.6

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
ระยะเวลาเฉลีย่ ±SD
ระยะเวลาต่ําสุด-สูงสุด
(เดือน)
14.0 ± 8.2
6-24
15.0 ± 12.7
6-24
6.5 ± 7.8
1-12
6.0 ± 0
6

รวม
(แหง)
38
38
38
38

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุมที่ 2 โรงงานทั้งหมด 5 แหง ที่ใหขอมู ลพบวาโรงงานทั้งหมดไม มีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีการตรวจสอบและบันทึกความถูกตองของวัสดุการบรรจุ
และฉลากที่พิมพขอความแลว เชน รุนการผลิต, วันสิ้นอายุ เปนตน และการจัดใหมีบันทึกการ
ตรวจสอบเครื่องมื อและสถานที่ปฏิบัติงานกอนเริ่มทําการผลิตและการบรรจุวาไมมีผลิตภั ณฑ,
เอกสาร, วัตถุดิบ และวัสดุการบรรจุที่ไมเกี่ยวของตกคางอยู แตในบางขอกําหนดที่พบวาโรงงานตอง
ใชระยะเวลาในการปรับปรุงใหสามารถดําเนินการตามขอกําหนดได เชน โรงงาน (รอยละ 40.0) ที่
ตองอาศัยระยะเวลาเฉลี่ย 9.0 เดือนในการดําเนินการจัดใหมีการทบทวนเอกสารอยางนอยทุก 3 ป
และการจัดใหมีระบบปองกันไมใหนําเอกสารที่ยกเลิกแลวมาใช อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใด
ที่ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได
ตารางที่ 27 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอระบบ
เอกสารของโรงงานกลุมที่ 2
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 2

ขอ
ปฏิบัติไดทันที
กําหนด จํานวน
%
(แหง)
4.5
3
60.0
4.10
4
80.0
4.16
5
100.0
4.18
5
100.0

จํานวน
(แหง)
2
1
-

%
40.0
20.0
-

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
ระยะเวลาเฉลีย่ ±SD
ระยะเวลาต่ําสุด-สูงสุด
(เดือน)
9.0 ± 4.2
6-12
3.0 ± 0
3
-

รวม
(แหง)
5
5
5
5

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุมที่ 3 โรงงานทั้งหมด 14 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานทั้งหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีการตรวจสอบและบันทึกความถูกตองของวัสดุการบรรจุ
และฉลากที่พิมพขอความแลว เชน รุนการผลิต, วันสิ้นอายุ เปนตน และการจัดใหมีบันทึกการ
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ตรวจสอบเครื่องมือและสถานที่ปฏิบัติงานกอนเริ่มทําการผลิ ตและการบรรจุวาไม มีผลิ ตภั ณฑ ,
เอกสาร, วัตถุดิบ และวัสดุการบรรจุที่ไมเกี่ยวของตกคางอยู แตในบางขอกําหนดที่พบวาโรงงานตอง
ใชระยะเวลาในการปรับปรุงใหสามารถดําเนินการตามขอกําหนดได เชน โรงงาน (รอยละ 14.3) ตอง
อาศัยระยะเวลาเฉลี่ย 9.0 เดือนในการดําเนินการจัดใหมีขอกําหนดของวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุทุก
ชนิด อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได
ตารางที่ 28 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอระบบ
เอกสารของโรงงานกลุมที่ 3
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 3

ขอ
ปฏิบัติไดทันที
กําหนด จํานวน
%
(แหง)
4.5
12
85.7
4.10
12
85.7
4.16
14
100.0
4.18
14
100.0

จํานวน
(แหง)
2
2
-

%
14.3
14.3
-

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
ระยะเวลาเฉลีย่ ±SD
ระยะเวลาต่ําสุด-สูงสุด
(เดือน)
12.0 ± 0
12
9.0 ± 4.2
-

รวม
(แหง)
14
14
14
14

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุมที่ 4 โรงงานทั้งหมด 22 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานสวนใหญสามารถดําเนินการตาม
ขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในเรื่องระบบเอกสารไดทันที เชน การจัดใหมีการ
ตรวจสอบและบันทึกความถูกตองของวัสดุการบรรจุและฉลากที่พิมพขอความแลว เชน รุนการ
ผลิต, วันสิ้นอายุ เปนตน สามารถปฏิบัติไดถึงรอยละ 90.9 แตในบางขอกําหนดพบวาโรงงานตอง
ใชระยะเวลาในการปรับปรุงใหสามารถดําเนินการตามขอกําหนดได เชน โรงงาน (รอยละ 22.7)
ตองอาศัยระยะเวลาเฉลี่ย 14.0 เดือนในการดําเนินการจัดใหมีการทบทวนเอกสารอยางนอยทุก 3 ป
และการจัดใหมีระบบปองกันไมใหนําเอกสารที่ยกเลิกแลวมาใช อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใด
ที่ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได
ตารางที่ 29 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอระบบ
เอกสารของโรงงานกลุมที่ 4
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 4

ขอ
ปฏิบัติไดทันที
กําหนด จํานวน %
(แหง)
4.5
17
77.3
4.10
19
86.4
4.16
20
90.9
4.18
21
95.5

จํานวน
(แหง)
5
3
2
1

%
22.7
13.6
9.1
4.5

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
ระยะเวลาเฉลีย่ ±SD
ระยะเวลาต่ําสุด-สูงสุด
(เดือน)
14.0 ± 9.2
6-24
7.5 ± 6.4
3-12
-

รวม
(แหง)
22
22
22
22
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หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2.5 การผลิต (Production)
จากโรงงานทั้ งหมดที่ ให ขอมู ลพบวาโรงงานส วนใหญ สามารถปฏิ บั ติตามข อกํ าหนดใน
PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ที่วาดวยการผลิตไดทันที โดยเฉพาะการปฏิบัติตามขอกําหนดเรื่องการ
รับวัตถุดิบหนึ่งชนิดที่มีรุนการผลิตตางกัน ตองจัดใหมีการแยกแตละรุนสําหรับการสุมตัวอยาง การ
ทดสอบ และการปลอยผาน พบวาโรงงานทั้งหมดไมมีปญหาในการปฏิบัติตาม แตก็พบวาในบาง
ขอกําหนดที่โรงงานไมสามารถปฏิบัติไดทันที ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ เชน โรงงาน (รอย
ละ 55.7) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 13.8 เดือน ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดใหมีการตรวจสอบความ
ถูกตองของกระบวนการผลิต (process validation) และการตรวจสอบซ้ํา (revalidation) เปนระยะๆ
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต หรืออุปกรณที่สําคัญ พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการ
ตรวจสอบความถูกตอง และโรงงาน (รอยละ 59.0) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 16.1 เดือน สําหรับการ
เตรียมตัวเพื่อดําเนินการใหไดตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของการทํา
ความสะอาด (cleaning validation) และการตรวจสอบซ้ําเปนระยะๆ พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการ
ตรวจสอบความถูกตอง แตก็มีบางขอกําหนดที่โรงงานไมสามารถปฏิบัติได เชนโรงงาน (รอยละ
1.3) ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดเรื่อง cleaning validation ได และโรงงาน (รอยละ 3.9) ไม
สามารถดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดใหมีการฆาเชื้อ (sanitized) ของทอน้ํากลั่น ทอน้ํา
บริสุทธิ์ และทอน้ําชนิดอื่นๆ ตามวิธีการปฏิบัติ (SOP) และการจัดใหมีวิธีการปองกันการปนเปอน
ของเชื้อจุลินทรียได (ตารางที่ 30)
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ตารางที่ 30 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการผลิต
ขอ
กําหนด
ที่

ขอกําหนด

จํานวน
โรงงานที่
ใหขอมูล

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติได
ทันที
(รอยละ)

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา
(รอยละ)

5.10

การจัดให มีการฆ า เชื้อ ของ
ท อ น้ํ า กลั่ น ท อ น้ํ า บริ สุ ท ธิ์
และท อ น้ํ า ชนิ ด อื่ น ๆ ตาม
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ แ ละจั ด ให มี
วิธีการปองกันการปนเปอน
ของเชื้อจุลินทรีย
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40 (51.9)

34 (44.2)

11.0 ± 5.9

3 – 24

3 (3.9)

5.12

การจัด ใหมีฉ ลาก/ปายบง ชี้
ผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ วั ต ถุ ดิ บ ที่
กํ า ลั ง อยู ใ นกระบวนการ
ความแรง หมายเลขรุนและ
ระบุขั้น ตอนการดําเนินการ
ผ ลิ ต ติ ด ที่ วั ต ถุ ทุ ก อ ย า ง
ภาชนะใส ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ร อ
บรรจุ เครื่ อ งมื อ การผลิ ต
และหองที่ใชผลิต

79

72 (91.1)

7 (8.9)

6.0 ± 3.3

3 – 12

-

5.19 (e)

การจั ด ให มี ก ารตรวจสอบ
ความถู ก ต อ งของการทํ า
ความสะอาด และการ
ตรวจสอบซ้ํ า เป น ระยะๆ
พรอมการจัดใหมีบันทึกผล
การตรวจสอบความถูกตอง

78

31 (39.7)

46 (59.0)

16.1±14.9

2-60

1 (1.3)

5.23

การจั ด ให มี ก ารตรวจสอบ
ค ว า ม ถู ก ต อ ง ข อ ง
กระบวนการผลิ ต และการ
ตรวจสอบซ้ํ า เป น ระยะๆ
หรื อเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลง
ในกระบวนการผลิ ต หรื อ
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

-

ระยะเวลา ระยะเวลา
เฉลีย่ (เดือน) ต่ําสุด± SD
สูงสุด
(เดือน)

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติ
ไมได
(รอยละ)
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ตารางที่ 30 (ตอ)
ขอ
กําหนด
ที่

ขอกําหนด

จํานวน
โรงงานที่
ใหขอมูล

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติได
ทันที
(รอยละ)

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา
(รอยละ)

5.28

การรับวัตถุดิบหนึ่งชนิดที่มี
รุ น การผลิ ต ต า งกั น ต อ งจั ด
ใ ห มี ก า ร แ ย ก แ ต ล ะ รุ น
สําหรับการสุมตัวอยาง การ
ทดสอบและการปลอยผาน

79

79 (100.0)

-

-

-

-

5.29

การจั ด ให มี ฉ ลากสํ า หรั บ
วั ต ถุ ดิ บ ที่ รั บ เข า มาต อ งมี
ข อ มู ล อย า งน อ ยดั ง นี้ ชื่ อ
วั ต ถุ ดิ บ ,หมายเลขรุ น ที่ ใ ห
เมื่ อ ทํ า การรั บ ,สถานะของ
วัตถุดิบ,วันสิ้นอายุ และวัน
ครบกําหนดวันทดสอบซ้ํา

79

78 (98.7)

1 (1.3)

6.0 ± 0

6

-

ระยะเวลา ระยะเวลา
เฉลีย่ (เดือน) ต่ําสุด± SD
สูงสุด
(เดือน)

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติ
ไมได
(รอยละ)

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เมื่อทําการแยกการปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอการผลิตตามกลุมโรงงาน สามารถสรุปไดดังนี้
กลุมที่ 1 โรงงานทั้งหมด 38 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานสวนใหญสามารถปฏิบัติตาม
ขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ที่วาดวยการผลิตไดทันที โดยเฉพาะการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดเรื่องการรับวัตถุดิบหนึ่งชนิดที่มีรุนการผลิตตางกันตองจัดใหมีการแยกแตละรุนสําหรับ
การสุมตัวอยาง การทดสอบ และการปลอยผาน พบวาโรงงานทั้งหมดไมมีปญหาในการปฏิบัติตาม
แตก็พบวาในบางขอกําหนดที่โรงงานไมสามารถปฏิบัติไดทันที ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ
เชน โรงงาน (รอยละ 55.3) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 15.7 เดือน ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดใหมี
การตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการผลิต (process validation) และการตรวจสอบซ้ํา
(revalidation) เปนระยะๆ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต หรืออุปกรณที่สําคัญ
พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการตรวจสอบความถูกตอง และโรงงาน (รอยละ 55.3) ตองใชระยะเวลา
เฉลี่ย 16.2 เดือน สําหรับการเตรียมตัวเพื่อดําเนินการใหไดตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีการ
ตรวจสอบความถูกตองของการทําความสะอาด (cleaning validation) และการตรวจสอบซ้ําเปน
ระยะๆ พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการตรวจสอบความถูกตอง แตก็มีบางขอกําหนดที่โรงงานไม
สามารถปฏิบัติได เชนโรงงาน (รอยละ 5.4) ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดใหมี
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การฆาเชื้อ (sanitized) ของทอน้ํากลั่น ทอน้ําบริสุทธิ์ และทอน้ําชนิดอื่นๆ ตามวิธีการปฏิบัติ (SOP)
และการจัดใหมีวิธีการปองกันการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียได
ตารางที่ 31 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการผลิต
ของโรงงานกลุมที่ 1
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 1

ขอ
ปฏิบัติไดทันที
กําหนด จํานวน
%
(แหง)
5.10
24
64.9
5.12
35
92.1
5.19 (e)
17
44.7
5.23
17
44.7
5.28
38
100.0
5.29
37
97.4

จํานวน
(แหง)
11
3
21
21
1

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
%
ระยะเวลา
ระยะเวลาต่ําสุดเฉลี่ย±SD
สูงสุด (เดือน)
29.7
10.0 ± 6.5
3-24
7.9
8.0 ± 3.5
6-12
55.3
16.2±11.3
6-36
55.3
15.7±11.3
3-36
2.6
6.0
6

ปฏิบัติไมได
จํานวน %
(แหง)
2
5.4
-

รวม
(แหง)
37
38
38
38
38
38

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุมที่ 2 โรงงานทั้งหมด 5 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานทั้งหมดไมมีปญหาในการ
ดํ า เนิ น การตามข อกํ า หนดเรื่ อ งการจัด ใหมีฉลาก/ป า ยบงชี้ผลิ ตภั ณ ฑ ห รื อ วั ตถุ ดิ บที่กํ าลั งอยูใ น
กระบวนการความแรง หมายเลขรุนและระบุขั้น ตอนการดําเนินการผลิตติดที่วัตถุทุกอยาง ภาชนะ
ใสผลิตภัณฑรอบรรจุ เครื่องมือการผลิตและหองที่ใชผลิต, การรับวัตถุดิบหนึ่งชนิดที่มีรุนการผลิต
ตางกันตองจัดใหมีการแยกแตละรุนสําหรับการสุมตัวอยาง การทดสอบและการปลอยผาน และการ
จัดใหมีฉลากสําหรับวัตถุดิบที่รับเขามาตองมีขอมูลอยางนอยดังนี้ ชื่อวัตถุดิบ,หมายเลขรุนที่ใหเมื่อ
ทําการรับ,สถานะของวัตถุดิบ,วันสิ้นอายุ และวันครบกําหนดวันทดสอบซ้ํา แตก็พบวาในบาง
ขอกําหนดที่โรงงานไมสามารถปฏิบัติไดทันที ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ เชน โรงงาน (รอย
ละ 80.0) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 9.8 เดือน ในการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกตองของ
กระบวนการผลิต (process validation) และการตรวจสอบซ้ํา (revalidation) เปนระยะๆ อยางไรก็ตาม
ไมพบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได
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ตารางที่ 32 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการผลิต
ของโรงงานกลุมที่ 2
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 2

ขอ
ปฏิบัติไดทันที
กําหนด จํานวน
%
(แหง)
5.10
2
40.0
5.12
5
100.0
5.19 (e)
1
20.0
5.23
1
20.0
5.28
5
100.0
5.29
5
100.0

จํานวน
(แหง)
3
4
4
-

%
60.0
80.0
80.0
-

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
ระยะเวลาเฉลีย่ ±SD
ระยะเวลาต่ําสุด-สูงสุด
(เดือน)
9.0 ± 5.2
3-12
9.5 ± 5.0
2-12
9.8 ± 4.5
3-12
-

รวม
(แหง)
5
5
5
5
5
5

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุมที่ 3 โรงงานทั้งหมด 14 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานทั้งหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเรื่องการรับวัตถุดิบหนึ่งชนิดที่มีรุนการผลิตตางกันตองจัดใหมีการแยก
แตละรุนสําหรับการสุมตัวอยาง การทดสอบและการปลอยผาน และการจัดใหมีฉลากสําหรับ
วัตถุดิบที่รับเขามาตองมีขอมูลอยางนอยดังนี้ ชื่อวัตถุดิบ, หมายเลขรุนที่ใหเมื่อทําการรับ, สถานะ
ของวัตถุดิบ, วันสิ้นอายุ และวันครบกําหนดวันทดสอบซ้ํา แตก็พบวาในบางขอกําหนดที่โรงงานไม
สามารถปฏิบัติไดทันที ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ เชน โรงงาน (รอยละ 71.4) ตองใช
ระยะเวลาเฉลี่ย 10.0 เดือน สําหรับการเตรียมตัวเพื่อดําเนินการใหไดตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมี
การฆาเชื้อของทอน้ํากลั่น ทอน้ําบริสุทธิ์ และทอน้ําชนิดอื่นๆ ตามวิธีการปฏิบัติ และการจัดใหมี
วิธีการปองกันการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย อยางไรก็ ตามไมพบวามีโรงงานใดที่ ไมสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได
ตารางที่ 33 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการผลิต
ของโรงงานกลุมที่ 3
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 3

ขอ
ปฏิบัติไดทันที
กําหนด จํานวน
%
(แหง)
5.10
4
28.6
5.12
11
78.6
5.19 (e)
6
42.9
5.23
6
42.9
5.28
14
100.0
5.29
14
100.0

จํานวน
(แหง)
10
3
8
8
-

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

%
71.4
21.4
57.1
57.1
-

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
ระยะเวลาเฉลีย่ ±SD
ระยะเวลาต่ําสุด-สูงสุด
(เดือน)
10.0 ± 3.0
6-12
4.0 ± 1.7
3-6
17.5±21.5
3-60
8.5 ± 5.5
3-18
-

รวม
(แหง)
14
14
14
14
14
14
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กลุมที่ 4 โรงงานทั้งหมด 22 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานทั้งหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเรื่องการรับวัตถุดิบหนึ่งชนิดที่มีรุนการผลิตตางกันตองจัดใหมีการแยก
แตละรุนสําหรับการสุมตัวอยาง การทดสอบและการปลอยผาน และการจัดใหมีฉลากสําหรั บ
วัตถุดิบที่รับเขามาตองมีขอมูลอยางนอยดังนี้ ชื่อวัตถุดิบ,หมายเลขรุนที่ใหเมื่อทําการรับ,สถานะ
ของวัตถุดิบ,วันสิ้นอายุ และวันครบกําหนดวันทดสอบซ้ํา แตก็พบวาในบางขอกําหนดที่โรงงานไม
สามารถปฏิบัติไดทันที ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ เชน โรงงาน (รอยละ 61.9) ตองใช
ระยะเวลาเฉลี่ย 18.4 เดือน สําหรับการเตรียมตัวเพื่อดําเนินการใหไดตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมี
การตรวจสอบความถูกตองของการทําความสะอาด (cleaning validation) และการตรวจสอบซ้ําเปน
ระยะๆ พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการตรวจสอบความถูกตอง แตก็มีบางขอกําหนดที่โรงงานไม
สามารถปฏิบัติได เชนโรงงาน (รอยละ 4.8) ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดเรื่อง cleaning
validation ได และขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีการฆาเชื้อของทอน้ํากลั่น ทอน้ําบริสุทธิ์ และทอน้ํา
ชนิดอื่นๆ ตามวิธีการปฏิบัติ และการจัดใหมีวิธีการปองกันการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย
ตารางที่ 34 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการผลิต
ของโรงงานกลุมที่ 4
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 4

ขอ
ปฏิบัติไดทันที
กําหนด จํานวน
%
(แหง)
5.10
10
47.6
5.12
21
95.5
5.19 (e)
7
33.3
5.23
11
50.0
5.28
22
100.0
5.29
22
100.0

จํานวน
(แหง)
10
1
13
11
-

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
%
ระยะเวลา ระยะเวลาต่ําสุดเฉลี่ย±SD
สูงสุด (เดือน)
47.6
14.6 ± 7.6
6-24
4.5
61.9
18.4±19.5
3-60
50.0
16.3±10.8
6-36
-

ปฏิบัติไมได
จํานวน %
(แหง)
1
4.8
1
4.8
-

รวม
(แหง)
21
22
21
22
22
22

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2.6 การควบคุมคุณภาพ (Quality control)
จากขอมูลในแบบสอบถาม พบวาโรงงานสวนใหญสามารถดําเนินการตามขอกําหนดใน
PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการควบคุมคุณภาพไดทันที เชน โรงงาน (รอยละ 94.9)
สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีการเก็บรักษาตัวอยางของวัตถุดิบ (ไมรวมตัวทําละลาย
กาซ และน้ํา) ไวอยางนอย 2 ป หลังจากมีการปลอยผานผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบรุน
นั้นๆ ไดทันที ในขณะที่โรงงาน (รอยละ 3.8) ไมสามารถปฏิบัติไดทันทีตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 24
เดือนในการดําเนินการ และโรงงาน (รอยละ 1.3) ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได
นอกจากนี้ยังพบวาโรงงาน (รอยละ 2.5) ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีการ
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ตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห (analytical validation) และการตรวจสอบซ้ําอยางนอยปละ
1 ครั้ง พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการตรวจสอบความถูกตองได (ตารางที่ 35)
ตารางที่ 35 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน
ควบคุมคุณภาพ

PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการ

ขอ
กําหนด
ที่

ขอกําหนด

จํานวน
โรงงานที่
ใหขอมูล

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติได
ทันที
(รอยละ)

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา
(รอยละ)

ระยะเวลา
เฉลีย่
(เดือน) ±
SD

ระยะเวลา
ต่ําสุดสูงสุด
(เดือน)

จํานวน
โรงงานที่
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
ทํา ละลาย ก า ซและน้ํา )ไว อ ยา ง
นอย 2 ป หลังจากมีการปลอย
ผ า นผลิ ต ภั ณ ฑ สํ า เร็ จ รู ป ที่ ผ ลิ ต
จากวัตถุดิบรุนนั้นๆ

78

74 (94.9)

3 (3.8)

24 ± 0

24

1 (1.3)

6.15

การจัดใหมีการตรวจสอบความ
ถูกตองของวิธีวิเคราะหและการ
ตรวจสอบซ้ํ า อย า งน อ ยป ล ะ 1
ครั้ง พรอมการจัดใหมีบันทึกผล
การตรวจสอบความถูกตอง

79

37 (46.8)

40 (50.6)

13.2 ± 8.3

2 – 36

2 (2.5)

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เมื่ อทําการแยกการปฏิบัติต ามข อกํา หนดในหัวข อการควบคุ มคุ ณ ภาพตามกลุ ม โรงงาน
สามารถสรุปไดดังนี้
กลุมที่ 1 โรงงานทั้งหมด 38 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 97.3) สามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 เรื่องการจัดใหมีการเก็บรักษาตัวอยางของ
วัตถุดิบ (ไมรวมตัวทําละลาย กาซ และน้ํา) ไวอยางนอย 2 ป หลังจากมีการปลอยผานผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบรุนนั้นๆ ไดทันที ในขณะที่โรงงาน (รอยละ 2.7) ไมสามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดนี้ได แตพบวาขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห
(analytical validation) และการตรวจสอบซ้ําอยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการ
ตรวจสอบความถูกตอง โรงงาน (รอยละ 50.0) ไมสามารถปฏิบัติไดทันที ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 14.4
เดือน สําหรับการเตรียมตัวเพื่อดําเนินการใหไดตามเกณฑ และโรงงาน (รอยละ 2.6) ไมสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได
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ตารางที่ 36 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนด PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการควบคุม
คุณภาพของโรงงานกลุมที่ 1
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 1

ขอ
ปฏิบัติไดทันที
กําหนด จํานวน %
(แหง)
6.14
36
97.3
6.15
18
47.4

จํานวน
(แหง)
19

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
%
ระยะเวลา
ระยะเวลาต่ําสุดเฉลี่ย±SD
สูงสุด (เดือน)
50.0
14.4 ± 9.9
2-36

ปฏิบัติไมได
จํานวน %
(แหง)
1
2.7
1
2.6

รวม
(แหง)
38
38

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุมที่ 2 โรงงานทั้งหมด 5 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานทั้งหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีการเก็บรักษาตัวอยางของวัตถุดิบ (ไมรวมตัวทําละลาย
กาซ และน้ํา) ไวอยางนอย 2 ป หลังจากมีการปลอยผานผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบรุน
นั้นๆ แตพบวาขอกําหนดเกี่ยวกับ analytical validation โรงงาน (รอยละ 60.0) ไมสามารถปฏิบัติได
ทันที ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 10.0 เดือน สําหรับการเตรียมตัวเพื่อดําเนินการใหไดตามเกณฑ อยางไร
ก็ตามไมพบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได
ตารางที่ 37 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน
ควบคุมคุณภาพของโรงงานกลุมที่ 2
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 2

ขอ
ปฏิบัติไดทันที
กําหนด จํานวน
%
(แหง)
6.14
5
100.0
6.15
2
40.0

จํานวน
(แหง)
3

PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการ

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
%
ระยะเวลาเฉลีย่ ±SD ระยะเวลาต่ําสุด-สูงสุด
(เดือน)
60.0
10.0 ± 3.5
6-12

รวม
(แหง)
5
5

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุมที่ 3 โรงงานทั้งหมด 14 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานทั้งหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีการเก็บรักษาตัวอยางของวัตถุดิบ (ไมรวมตัวทําละลาย
กาซ และน้ํา) ไวอยางนอย 2 ป หลังจากมีการปลอยผานผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบรุน
นั้นๆ แตพบวาขอกําหนดเกี่ยวกับ analytical validation โรงงาน (รอยละ 64.3) ไมสามารถปฏิบัติได
ทันที ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 7.5 เดือน สําหรับการเตรียมตัวเพื่อดําเนินการใหไดตามเกณฑ อยางไรก็
ตามไมพบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได
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ตารางที่ 38 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน
ควบคุมคุณภาพของโรงงานกลุมที่ 3
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 3

ขอ
ปฏิบัติไดทันที
กําหนด จํานวน
%
(แหง)
6.14
14
100.0
6.15
5
35.7

จํานวน
(แหง)
9

PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการ

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
%
ระยะเวลาเฉลีย่ ±SD ระยะเวลาต่ําสุด-สูงสุด
(เดือน)
64.3
7.5 ± 3.7
3-12

รวม
(แหง)
14
14

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุมที่ 4 โรงงานทั้งหมด 22 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 86.4) สามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 เรื่องการจัดใหมีการเก็บรักษาตัวอยางของ
วัตถุดิบ (ไมรวมตัวทําละลาย กาซ และน้ํา) ไวอยางนอย 2 ป หลังจากมีการปลอยผานผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบรุนนั้นๆ ไดทันที ในขณะที่โรงงาน (รอยละ 13.6) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย
24.0 เดือน สําหรับการเตรียมตัวเพื่อดําเนินการใหไดตามเกณฑ แตพบวาขอกําหนดเกี่ยวกับ
analytical validation โรงงาน (รอยละ 54.5) สามารถดําเนินการไดทันที, โรงงาน (รอยละ 40.9) ) ตอง
ใชระยะเวลาเฉลี่ย 19.2 เดือน สําหรับการเตรียมตัวเพื่อดําเนินการใหไดตามเกณฑ และโรงงาน (รอย
ละ 4.5) ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได
ตารางที่ 39 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน
ควบคุมคุณภาพของโรงงานกลุมที่ 4
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 4

ขอ
ปฏิบัติไดทันที
กําหนด จํานวน %
(แหง)
6.14
19
86.4
6.15
12
54.5

จํานวน
(แหง)
3
9

PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการ

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
%
ระยะเวลา
ระยะเวลาต่ําสุดเฉลี่ย±SD
สูงสุด (เดือน)
13.6
24.0 ± 0
24
40.9
19.2 ± 6.6
12-24

ปฏิบัติไมได
จํานวน %
(แหง)
1
4.5

รวม
(แหง)
22
22

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2.7 การจางการผลิตและการวิเคราะห (Contract Manufacture and Analysis)
จากโรงงานทั้งหมด 63 แหง ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549
ที่วาดวยการจัดใหมีสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรสําหรับการวาจางผลิตหรือวิเคราะห ครอบคลุม
ขอตกลงของการผลิต/วิเคราะห รวมถึงกําหนดอํานาจหนาที่ของผูวาจางและผูรับจางอยางชัดเจน
พบวาโรงงาน (รอยละ 74.6) สามารถปฏิบัติไดทันที โรงงาน (รอยละ 15.9) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย
6.5 เดือน ในการดําเนินการ และโรงงาน (รอยละ 9.5) ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได และ
พบวาโรงงานรอยละ 61.7 (จากขอมูล 60 โรงงาน) สามารถดําเนินการในขอกําหนดที่วาดวยการ
วาจางผลิต/วิเคราะห ผูวาจางตองทําการประเมินวาผูรับจางมีการปฏิบัติตาม PIC/S-GMP ไดทันที
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โรงงาน(รอยละ 28.3) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 11.3 เดือนในการดําเนินการ และโรงงาน (รอยละ
10.0) ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได (ตารางที่ 40)
ตารางที่ 40 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการจางการ
ผลิตและการวิเคราะห
ขอ
กําหนด
ที่

ขอกําหนด

จํานวน
โรงงานที่
ใหขอมูล

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติได
ทันที
(รอยละ)

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา
(รอยละ)

7.1

การจั ด ให มี สั ญ ญาจ า งเป น ลาย
ลักษณอักษรสําหรับการวาจางผลิต
หรือวิเคราะห ครอบคลุมขอตกลง
ของการผลิ ต /วิ เ คราะห รวมถึ ง
กําหนดอํานาจหนาที่ของผูวา จา ง
และผูรับจางอยางชัดเจน

63

47 (74.6)

7.3

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

60

37 (61.7)

ระยะเวลา ระยะเวลา
เฉลีย่
ต่ําสุด(เดือน) ±
สูงสุด
SD
(เดือน)

จํานวน
โรงงาน
ที่ปฏิบัติ
ไมได
(รอยละ)

10 (15.9)

6.5 ± 3.0

3 – 12

6 (9.5)

17 (28.3)

11.3 ± 6.8

3 - 24

6 (10.0)

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เมื่อทําการแยกการปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอการจางการผลิตและการวิเคราะหตามกลุม
โรงงาน สามารถสรุปไดดังนี้
กลุมที่ 1 จากโรงงานทั้งหมดที่ใหขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549
ที่วาดวยการจัดใหมีสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรสําหรับการวาจางผลิตหรือวิเคราะห ครอบคลุม
ขอตกลงของการผลิต/วิเคราะห รวมถึงกําหนดอํานาจหนาที่ของผูวาจางและผูรับจางอยางชัดเจน
พบวาโรงงาน (รอยละ 82.8) สามารถปฏิบัติไดทันที, โรงงาน (รอยละ 13.8) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย
6.0 เดือนในการดําเนินการ และโรงงาน (รอยละ 3.4) ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได และ
พบวาโรงงานรอยละ 70.4 (จากขอมูล 27 โรงงาน) สามารถดําเนินการในขอกําหนดที่วาดวยการ
วาจางผลิต/วิเคราะห ผูวาจางตองทําการประเมินวาผูรับจางมีการปฏิบัติตาม PIC/S-GMP ไดทันที
โรงงานรอยละ 29.6 ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 13.5 เดือนในการดําเนินการ และไมพบวามีโรงงานใด
ที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได
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ตารางที่ 41 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการจางการ
ผลิตและการวิเคราะหของโรงงานกลุมที่ 1
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 1

ขอ
ปฏิบัติไดทันที
กําหนด จํานวน %
(แหง)
7.1
24
82.8
7.3
19
70.4

จํานวน
(แหง)
4
8

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
%
ระยะเวลา
ระยะเวลาต่ําสุดเฉลี่ย±SD
สูงสุด (เดือน)
13.8
6.0 ± 0
6
29.6
13.5 ± 7.6
6-24

ปฏิบัติไมได
จํานวน %
(แหง)
1
3.4
-

รวม
(แหง)
29
27

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุมที่ 2 โรงงานทั้งหมด 5 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 80.0) สามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดใหมีสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรไดทันที และโรงงาน (รอยละ
20.0) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 6.0 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ ในขณะที่โรงงาน (รอยละ
20.0) สามารถดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการประเมินวาผูรับจางมีการปฏิบัติตาม PIC/SGMP ไดทันที และโรงงาน (รอยละ 80.0) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 7.5 เดือน ในการดําเนินการใหได
ตามเกณฑ อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได
ตารางที่ 42 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการจางการ
ผลิตและการวิเคราะหของโรงงานกลุมที่ 2
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 2

ขอ
ปฏิบัติไดทันที
กําหนด จํานวน %
(แหง)
7.1
4
80.0
7.3
1
20.0

จํานวน
(แหง)
1
4

%
20.0
80.0

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
ระยะเวลาเฉลีย่ ±SD
ระยะเวลาต่ําสุด-สูงสุด
(เดือน)
6.0 ± 0
6
7.5 ± 3.0
6-12

รวม
(แหง)
5
5

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุมที่ 3 จากโรงงานทั้งหมด 11 แหง ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ
พ.ศ.2549 ที่ เกี่ ยวกั บการจั ด ให มี สั ญ ญาจ า งเป น ลายลัก ษณ อั ก ษร พบว า โรงงาน (ร อ ยละ 63.6)
สามารถปฏิบัติไดทันที, โรงงาน (รอยละ 27.3) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 7.5 เดือนในการดําเนินการ
และโรงงาน (รอยละ 9.1) ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได และพบวาโรงงานรอยละ 50.0
(จากขอมูล 10 โรงงาน) สามารถดําเนินการในขอกําหนดเกี่ยวกับการประเมินวาผูรับจางมีการ
ปฏิบัติตาม PIC/S-GMP ไดทันที โรงงาน (รอยละ 40.0) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 9.0 เดือนในการ
ดําเนินการ และโรงงาน (รอยละ 10.0) ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได
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ตารางที่ 43 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการจางการ
ผลิตและการวิเคราะหของโรงงานกลุมที่ 3
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 3

ขอ
ปฏิบัติไดทันที
กําหนด จํานวน %
(แหง)
7.1
7
63.6
7.3
5
50.0

จํานวน
(แหง)
3
4

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
%
ระยะเวลา
ระยะเวลาต่ําสุดเฉลี่ย±SD
สูงสุด (เดือน)
27.3
7.5 ± 6.4
3-12
40.0
9.0 ± 5.2
3-12

ปฏิบัติไมได
จํานวน %
(แหง)
1
9.1
1
10.0

รวม
(แหง)
11
10

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุมที่ 4 โรงงานทั้งหมด 18 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 66.7) สามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดใหมีสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรไดทันที, โรงงาน (รอย
ละ 11.1) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 6.0 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ และโรงงาน (รอยละ
22.2) ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได ในขณะที่โรงงาน (รอยละ 66.7) สามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดเกี่ยวกับการประเมินวาผูรับจางมีการปฏิบัติตาม PIC/S-GMP ไดทันที, โรงงาน (รอย
ละ 5.6) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 24.0 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ และโรงงาน (รอยละ
27.8) ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได
ตารางที่ 44 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการจางการ
ผลิตและการวิเคราะหของโรงงานกลุมที่ 4
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 4

ขอ
ปฏิบัติไดทันที
กําหนด จํานวน %
(แหง)
7.1
12
66.7
7.3
12
66.7

จํานวน
(แหง)
2
1

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
%
ระยะเวลา
ระยะเวลาต่ําสุดเฉลี่ย±SD
สูงสุด (เดือน)
11.1
6.0 ± 0
6
5.6
24.0 ± 0
24

ปฏิบัติไมได
จํานวน %
(แหง)
4
22.2
5
27.8

รวม
(แหง)
18
18

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2.8 ขอรองเรียนและการเรียกเก็บยาคืน (Complaints and Product Recalls)
จากโรงงานทั้งหมด 79 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานส วนใหญสามารถปฏิบัติตาม
ขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ที่วาดวยขอรองเรียนและการเรียกยาคืนไดทันที เชน
โรงงาน (รอยละ 94.9) สามารถดําเนินการการจัดใหมีขั้นตอนการปฏิบัติและการรายงานผลการ
จัดการเรื่องรองเรียนและการเรียกเก็บยาคืนเปนลายลักษณอักษร ในขณะที่โรงงาน (รอยละ 5.1)
ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 8.0 เดือนในการดําเนินการ อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได (ตารางที่ 45)
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ตารางที่ 45 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอขอรองเรียน
และการเรียกเก็บยาคืน
ขอ
กําหนด
ที่

ขอกําหนด

จํานวน
โรงงานที่
ใหขอมูล

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติได
ทันที (รอยละ)

จํานวนโรงงาน
ที่ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา
(รอยละ)

ระยะเวลา
เฉลีย่ (เดือน)
± SD

ระยะเวลา
ต่ําสุดสูงสุด
(เดือน)

79

75 (94.9)

4 (5.1)

8.0 ± 3.5

6 – 12

79

71 (89.9)

8 (10.1)

6.0 ± 3.0

3 - 12

8.2+8.10 การจัดใหมีขั้นตอนการปฏิบัติและการ
รายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนและ
การเรียกเก็บยาคืนเปนลายลักษณอักษร
8.3

การจัดใหมีการสอบสวนหาสาเหตุของ
เรื่ อ งร อ งเรี ย นรวมถึ ง การจั ด ให มี
มาตรการในการจัดการกับผลิตภัณฑที่
มีปญหา

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เมื่อทําการแยกการปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอขอรองเรียนและการเรียกเก็บยาคืนตาม
กลุมโรงงาน สามารถสรุปไดดังนี้
กลุมที่ 1 โรงงานทั้งหมด 38 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานทั้งหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ที่วาดวยการจัดใหมีขั้นตอนการปฏิบัติ
และการรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนและการเรียกเก็บยาคืนเปนลายลักษณอักษร ในขณะที่
โรงงาน (รอยละ 94.7) สามารถดําเนินการตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีการสอบสวนหาสาเหตุของ
เรื่องรองเรียนรวมถึงการจัดใหมีมาตรการในการจัดการกับผลิตภัณฑที่มีปญหาไดทันที และโรงงาน
(รอยละ 5.3) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 9.0 เดือนในการดําเนินการ อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใด
ที่ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได
ตารางที่ 46 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอขอรองเรียน
และการเรียกเก็บยาคืนของโรงงานกลุมที่ 1
กลุม
โรงงาน

ขอ
กําหนด

กลุมที่ 1

8.2+8.10
8.3

ปฏิบัติไดทันที
จํานวน
%
(แหง)
38
100.0
36
94.7

จํานวน
(แหง)
2

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
%
ระยะเวลาเฉลีย่ ±SD ระยะเวลาต่ําสุด-สูงสุด
(เดือน)
5.3
9.0 ± 4.2
6-12

รวม
(แหง)
38
38
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กลุมที่ 2 โรงงานทั้งหมด 5 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานสวนใหญสามารถปฏิบัติตาม
ขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ที่วาดวยขอรองเรียนและการเรียกยาคืนไดทันที เชน
โรงงาน (รอยละ 60.0) สามารถดําเนินการการจัดใหมีขั้นตอนการปฏิบัติและการรายงานผลการ
จัดการเรื่องรองเรียนและการเรียกเก็บยาคืนเปนลายลักษณอักษร ในขณะที่โรงงาน (รอยละ 40.0)
ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 6.0 เดือนในการดําเนินการ อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได
ตารางที่ 47 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอขอรองเรียน
และการเรียกเก็บยาคืนของโรงงานกลุมที่ 2
กลุม
โรงงาน

ขอ
กําหนด

กลุมที่ 2

8.2+8.10
8.3

ปฏิบัติไดทันที
จํานวน %
(แหง)
3
60.0
2

40.0

จํานวน
(แหง)
2

%
40.0

3

60.0

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
ระยะเวลาเฉลีย่ ±SD
ระยะเวลาต่ําสุด-สูงสุด
(เดือน)
6.0 ± 0
6
5.0 ± 1.7

3-6

รวม
(แหง)
5
5

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุมที่ 3 โรงงานทั้งหมด 14 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานทั้งหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ที่วาดวยการจัดใหมีขั้นตอนการปฏิบัติ
และการรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนและการเรียกเก็บยาคืนเปนลายลักษณอักษร ในขณะที่
โรงงาน (รอยละ 92.9) สามารถดําเนินการตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีการสอบสวนหาสาเหตุของ
เรื่องรองเรียนรวมถึงการจัดใหมีมาตรการในการจัดการกับผลิตภัณฑที่มีปญหาไดทันที และโรงงาน
(รอยละ 7.1) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 3.0 เดือนในการดําเนินการ อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใด
ที่ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได
ตารางที่ 48 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอขอรองเรียน
และการเรียกเก็บยาคืนของโรงงานกลุมที่ 3
กลุม
โรงงาน

ขอ
กําหนด

กลุมที่ 3

8.2+8.10
8.3

ปฏิบัติไดทันที
จํานวน
%
(แหง)
14
100.0
13
92.9

จํานวน
(แหง)
1

%
7.1

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
ระยะเวลาเฉลีย่ ±SD
ระยะเวลาต่ําสุด-สูงสุด
(เดือน)
3.0 ± 0
3

รวม
(แหง)
14
14

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุมที่ 4 โรงงานทั้งหมด 22 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานสวนใหญสามารถปฏิบัติตาม
ขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ที่วาดวยขอรองเรียนและการเรียกยาคืนไดทันที เชน
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โรงงาน (รอยละ 90.9) สามารถดําเนินการการจัดใหมีการสอบสวนหาสาเหตุของเรื่องรองเรียนรวมถึง
การจัดใหมีมาตรการในการจัดการกับผลิตภัณฑที่มีปญหา ในขณะที่โรงงาน (รอยละ 9.1) ตองใช
ระยะเวลาเฉลี่ย 6.0 เดือนในการดําเนินการ อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได
ตารางที่ 49 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอขอรองเรียน
และการเรียกเก็บยาคืนของโรงงานกลุมที่ 4
กลุม
โรงงาน

ขอ
กําหนด

กลุมที่ 4

8.2+8.10
8.3

ปฏิบัติไดทันที
จํานวน %
(แหง)
20
90.9
20
90.9

จํานวน
(แหง)
2
2

%
9.1
9.1

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
ระยะเวลาเฉลีย่ ±SD
ระยะเวลาต่ําสุด-สูงสุด
(เดือน)
12.0 ± 0
12
6.0 ± 0
6

รวม
(แหง)
22
22

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2.9 การตรวจสอบตนเอง (Self inspection)
จากขอมูลในแบบสอบถาม พบวาโรงงานสวนใหญสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอ
การตรวจสอบตนเองไดทันที โดยเฉพาะขอกําหนดเรื่องการจัดทําแผนหรือโปรแกรมการตรวจสอบ
ตนเองเปนประจําทุกป (รอยละ 94.9) อยางไรก็ตาม พบวาโรงงานรอยละ 10.5 ไมสามารถปฏิบัติ
ตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีผูที่ทําการตรวจสอบตนเองหรือการจัดจางผูตรวจสอบภายนอกที่มี
การทํางานอยางเปนอิสระได (ตารางที่ 50)
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ตารางที่ 50 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน
ตรวจสอบตนเอง

PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการ

ขอ
กําหนด
ที่

ขอกําหนด

จํานวน
โรงงานที่
ใหขอมูล

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติได
ทันที
(รอยละ)

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา
(รอยละ)

ระยะเวลา
เฉลีย่
(เดือน) ±
SD

ระยะเวลา
ต่ําสุดสูงสุด
(เดือน)

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติ
ไมได
(รอยละ)

9.1

การจัดทําแผนหรือโปรแกรมการ
ตรวจสอบตนเองเปนประจําทุกป

78

74 (94.9)

4 (5.1)

12.0 ± 0

12

-

9.2

การจั ด ให ผู ที่ ทํ า การตรวจสอบ
ตนเองหรื อ การจั ด จ า งผู ต รวจ
สอบภายนอกที่ มี ก ารทํ า งาน
อยางเปนอิสระ

76

48 (63.2)

20 (26.3)

9.8 ± 6.6

2 – 24

8 (10.5)

9.3

การจั ด ให มี ร ายงานผลการ
ตรวจสอบตนเองที่ร ะบุถึงสิ่ง ที่
ตรวจพบทั้ ง หมดและข อ เสนอ
สําหรับดําเนินการแกไข

78

70 (89.7)

8 (10.3)

11.0 ± 4.5

6 - 18

-

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เมื่อทําการแยกการปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอการตรวจสอบตนเองตามกลุมโรงงาน
สามารถสรุปไดดังนี้
กลุมที่ 1 โรงงานทั้งหมด 37 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานทั้งหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 เรื่องการจัดทําแผนหรือโปรแกรมการ
ตรวจสอบตนเองเปนประจําทุกป และจากขอมูลโรงงานทั้งหมด 38 แหง พบวาในบางขอกําหนดที่
โรงงานไมสามารถปฏิบัติไดทันที ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ เชน การจัดใหผูที่ทําการ
ตรวจสอบตนเองหรือการจัดจางผูตรวจสอบภายนอกที่มีการทํางานอยางเปนอิสระ โรงงาน (รอยละ
21.1) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 5.3 เดือนในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ และโรงงาน (รอยละ 10.5)
ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได
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ตารางที่ 51 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน
ตรวจสอบตนเองของโรงงานกลุมที่ 1
กลุม
โรงงาน

ขอ
กําหนด

กลุมที่ 1

9.1
9.2
9.3

ปฏิบัติไดทันที
จํานวน
%
(แหง)
37
100.0
26
68.4
37
97.4

จํานวน
(แหง)
8
1

PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการ

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
%
ระยะเวลา ระยะเวลาต่ําสุดเฉลี่ย±SD
สูงสุด (เดือน)
21.1 5.3 ± 4.6
2-12
2.6
6.0 ± 0
6

ปฏิบัติไมได
จํานวน %
(แหง)
4
10.5
-

รวม
(แหง)
37
38
38

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุมที่ 2 โรงงานทั้งหมด 5 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานสวนใหญสามารถปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในหัวขอการตรวจสอบตนเองไดทันที เชน ขอกําหนดเรื่องการจัดทําแผนหรือโปรแกรม
การตรวจสอบตนเองเปนประจําทุกป (รอยละ 80.0) แตก็พบวาในบางขอกําหนดที่โรงงานไม
สามารถปฏิบัติไดทันที ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ เชน โรงงาน (รอยละ 20.0) ตองใช
ระยะเวลาเฉลี่ย 12.0 เดือนในการจัดใหมีรายงานผลการตรวจสอบตนเองที่ระบุถึงสิ่งที่ตรวจพบ
ทั้งหมดและขอเสนอสําหรับดําเนินการแกไข อยางไรก็ตามพบวาโรงงาน (รอยละ 20.0) ไมสามารถ
ปฏิ บั ติต ามข อกํา หนดเรื่ อ งการจัด ใหมีผู ที่ทํ า การตรวจสอบตนเองหรื อ การจัด จา งผูต รวจสอบ
ภายนอกที่มีการทํางานอยางเปนอิสระได
ตารางที่ 52 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน
ตรวจสอบตนเองของโรงงานกลุมที่ 2
กลุม
โรงงาน

ขอ
กําหนด

กลุมที่ 2

9.1
9.2
9.3

ปฏิบัติไดทันที
จํานวน %
(แหง)
4
80.0
1
20.0
4
80.0

จํานวน
(แหง)
1
3
1

PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการ

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
%
ระยะเวลา
ระยะเวลาต่ําสุดเฉลี่ย±SD
สูงสุด (เดือน)
20.0
12.0 ± 0
12
60.0
9.0 ± 4.2
6-12
20.0
12.0 ± 0
12

ปฏิบัติไมได
จํานวน %
(แหง)
1
20.0
-

รวม
(แหง)
5
5
5

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุมที่ 3 โรงงานทั้งหมด 14 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานทั้งหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 เรื่องการจัดทําแผนหรือโปรแกรมการ
ตรวจสอบตนเองเปนประจําทุกป แตพบวาในบางขอกําหนดที่โรงงานไมสามารถปฏิบัติไดทันที
ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ เชน โรงงาน (รอยละ 25.0) (จากขอมูล 12 โรงงาน) ตองใช
ระยะเวลาเฉลี่ย 15.0 เดือนในการจัดใหผูที่ทําการตรวจสอบตนเองหรือการจัดจางผูตรวจสอบ
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ภายนอกที่มีการทํางานอยางเปนอิสระ อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได
ตารางที่ 53 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน
ตรวจสอบตนเองของโรงงานกลุมที่ 3
กลุม
โรงงาน

ขอ
กําหนด

กลุมที่ 3

9.1
9.2
9.3

ปฏิบัติไดทันที
จํานวน
%
(แหง)
14
100.0
9
75.0
12
92.3

จํานวน
(แหง)
3
1

PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการ

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
%
ระยะเวลาเฉลีย่ ±SD ระยะเวลาต่ําสุด-สูงสุด
(เดือน)
25.0
15.0 ± 4.2
12-18
7.7
18.0 ± 0
18

รวม
(แหง)
14
12
13

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุมที่ 4 โรงงานทั้งหมด 22 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานสวนใหญสามารถปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในหัวขอการตรวจสอบตนเองไดทันที เชน ขอกําหนดเรื่องการจัดทําแผนหรือโปรแกรม
การตรวจสอบตนเองเปนประจําทุกป (รอยละ 86.4) แตก็พบวาในบางขอกําหนดที่โรงงานไม
สามารถปฏิบัติไดทันที ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ เชน โรงงาน (รอยละ 22.7) ตองใช
ระยะเวลาเฉลี่ย 10.0 เดือนในการจัดใหมีรายงานผลการตรวจสอบตนเองที่ระบุถึงสิ่งที่ตรวจพบ
ทั้งหมดและขอเสนอสําหรับดําเนินการแกไข อยางไรก็ตามพบวาโรงงาน (รอยละ 14.3) (จากขอมูล
21 โรงงาน) ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีผูที่ทําการตรวจสอบตนเองหรือการ
จัดจางผูตรวจสอบภายนอกที่มีการทํางานอยางเปนอิสระได
ตารางที่ 54 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน
ตรวจสอบตนเองของโรงงานกลุมที่ 4
กลุม
โรงงาน

ขอ
กําหนด

กลุมที่ 4

9.1
9.2
9.3

ปฏิบัติไดทันที
จํานวน %
(แหง)
19
86.4
12
57.1
17
77.3

จํานวน
(แหง)
3
6
5

PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการ

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
%
ระยะเวลา
ระยะเวลาต่ําสุดเฉลี่ย±SD
สูงสุด (เดือน)
13.6
12.0 ± 0
12
28.6
12.0 ± 8.5
6-24
22.7
10.0 ± 3.5
6-12

ปฏิบัติไมได
จํานวน %
(แหง)
3
14.3
-

รวม
(แหง)
22
21
22

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2.10 การผลิตยาปราศจากเชื้อ (Manufacture of sterile medicinal products)
จากขอมูลในแบบสอบถาม พบวาโรงงานสวนใหญ (จากขอมูลโรงงาน 24 แหง) สามารถ
ปฏิบัติในการผลิตยาปราศจากเชื้อไดทันที เชน การจัดใหมีอากาศที่ผานเครื่องกรองและจายเขาไปใน
หองผลิตยาปราศจากเชื้อเกิดความดันแบบบวก (positive pressure) และเกิดการไหลของอากาศไปสู
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หองติดกันที่มีระดับความสะอาดต่ํากวาในทุกสภาวะที่มีการปฏิบัติงาน (รอยละ 95.8) แตกพ็ บวามีบาง
ขอกําหนดที่โรงงานตองใชระยะเวลาในการปรับปรุง เชน โรงงานรอยละ 18.2 ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย
20.0 เดือน ในการปฏิบัติตามขอกําหนดเรื่องการผลิตยาปราศจากเชื้อในแตละขั้นตอน ตองมีระดับ
ความสะอาดในระดับเดียวกันกับสภาวะที่มีการดําเนินการผลิตยาปราศจากเชื้อ (in operation) โดยที่ in
operation หรือ กําลังปฏิบัติงาน หมายถึง สภาวะที่อุปกรณการผลิตที่ติดตั้งมีการเปดใหทํางานตามที่
กําหนด พรอมทั้งมีผูปฏิบัติงานในจํานวนที่ระบุกําลังปฏิบัติงาน อยางไรก็ตาม พบวาโรงงานรอยละ
8.7 ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีระบบแจงเตือน (warning system) ที่แสดงถึง
ความผิดพลาดของอากาศที่จายเขามา (air supply) ในบริเวณผลิตยาปราศจากเชื้อได (ตารางที่ 55)
ตารางที่ 55 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการผลิตยา
ปราศจากเชื้อ
ขอ
กําหนด
ที่

ขอกําหนด

จํานวน
โรงงานที่
ใหขอมูล

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติได
ทันที
(รอยละ)

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา
(รอยละ)

ระยะเวลา
เฉลีย่
(เดือน) ±
SD

ระยะเวลา
ต่ําสุดสูงสุด
(เดือน)

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติ
ไมได
(รอยละ)

3

การผลิ ต ยาปราศจากเชื้อ ในแต ล ะขั้ น
ตอนตองมีระดับความสะอาดในระดับ
เดีย วกั นกั บ สภาวะที่มี การดํ า เนิน การ
ผลิตยาปราศจากเชื้อ (in operation)

22

18 (81.8)

4 (18.2)

20.0±12.5

6 – 30

-

11 (1)

การเตรียมสารละลายและสวนประกอบ
ต า งๆ สํ า หรั บ การบรรจุ ต อ งจั ด ทํ า ใน
หองสะอาดอยางนอยระดับ D

23

21 (91.3)

1 (4.3)

12.0 ± 0

12

1 (4.3)

11 (2)

การบรรจุผลิตภัณฑที่ตองทําใหปราศ
จากเชื้อในขั้ นตอนสุด ท า ย ตอ งทําใน
หองสะอาดอยางนอยระดับ C

23

19 (82.6)

4 (17.4)

17.0 ± 6.2

12 – 24

-

12

การเตรียมและบรรจุผลิตภัณฑโดยวิธี
ปราศจากเชื้ อ ต อ งทํ า ในสภาวะแวด
ลอมระดับ A ที่อยูในหองระดับ B

24

13 (54.2)

10 (41.7)

16.3 ± 7.5

12 – 30

1 (4.2)

27

หองเปลี่ยนเครื่องแต งกายในขั้น ตอน
ท า ยสุ ด สํ า หรั บ ผลิ ต ยาปราศจากเชื้ อ
ตองมีความสะอาดเทียบเทากับบริเวณ
ที่จะเขาไปปฏิบัติงานในขณะที่ยังไมมี
ผูปฏิบัติงาน (at rest)

24

19 (79.2)

5 (20.8)

16.0 ± 6.9

12 – 24

-
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ตารางที่ 55 (ตอ)
ขอ
กําหนด
ที่

ขอกําหนด

จํานวน
โรงงานที่
ใหขอมูล

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติได
ทันที
(รอยละ)

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา
(รอยละ)

ระยะเวลา
เฉลีย่
(เดือน) ±
SD

ระยะเวลา
ต่ําสุดสูงสุด
(เดือน)

จํานวน
โรงงานที่
ปฏิบัติ
ไมได
(รอยละ)

29

การจั ด ให มี อ ากาศที่ ผ า นเครื่ อ งกรอง
และจายเขาไปในหองผลิตยาปราศจาก
เชื้อเกิดความดันแบบบวกและเกิดการ
ไหลของอากาศไปสูหองติดกันที่มีระ
ดับความสะอาดต่ํากวาในทุกสภาวะที่มี
การปฏิบัติงาน

24

23 (95.8)

-

-

-

1 (4.2)

31

การจั ดให มี ระบบแจ งเตื อนที่ แสดงถึ ง
ความผิดพลาดของอากาศที่จายเขามาใน
บริเวณผลิตยาปราศจากเชื้อ

23

10 (43.5)

11 (47.8)

9.0 ± 4.6

3 – 15

2 (8.7)

35

การจัดใหมีการผลิต เก็บรักษาและจาย
น้ําสําหรับการผลิตยาฉี ดไปยั งจุ ดที่ใช
โดยการจัดใหมีวิธีการปองกันการเจริญ
เติ บ โตของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย เช น การ
ไหลเวียนน้ําตลอดเวลา ณ อุณหภูมิที่สูง
กวา 70oc

23

19 (82.6)

4 (17.4)

14.0 ± 9.2

6 - 24

-

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เมื่อทําการแยกการปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอการผลิตยาปราศจากเชื้อตามกลุมโรงงาน
สามารถสรุปไดดังนี้
กลุมที่ 1 จากขอมูลในแบบสอบถามพบวาโรงงานสวนใหญสามารถปฏิบัติในการผลิตยา
ปราศจากเชื้อไดทันที เชน การจัดใหมีอากาศที่ผานเครื่องกรองและจายเขาไปในหองผลิตยา
ปราศจากเชื้อเกิดความดันแบบบวก (positive pressure) และเกิดการไหลของอากาศไปสูหองติดกันที่
มีระดับความสะอาดต่ํากวาในทุกสภาวะที่มีการปฏิบัติงาน (รอยละ 93.3) (จากขอมูล 15 โรงงาน) แต
ก็พบวามีบางขอกําหนดที่โรงงานตองใชระยะเวลาในการปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 15.4) (จาก
ขอมูล 13 โรงงาน) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 15.0 เดือน ในการปฏิบัติตามขอกําหนดเรื่องการผลิตยา
ปราศจากเชื้อในแตละขั้นตอน ตองมีระดับความสะอาดในระดับเดียวกันกับสภาวะที่มีการดําเนินการ
ผลิตยาปราศจากเชื้อ (in operation) อยางไรก็ตาม พบวาโรงงาน (รอยละ 13.3) (จากขอมูล 15
โรงงาน) ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดเรื่องการจัดใหมีระบบแจงเตือน (warning system) ที่แสดง
ถึงความผิดพลาดของอากาศที่จายเขามา (air supply) ในบริเวณผลิตยาปราศจากเชื้อได
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ตารางที่ 56 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการผลิตยา
ปราศจากเชื้อของโรงงานกลุมที่ 1
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 1

ภาคผนวก ปฏิบัติไดทันที
1 ขอที่ จํานวน %
(แหง)
3
11
84.6
11 (1)
13
92.9
11 (2)
13
92.9
12
8
53.3
27
11
73.3
29
14
93.3
31
7
46.7
35
12
85.7

จํานวน
(แหง)
2
1
7
4
6
2

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
%
ระยะเวลา
ระยะเวลาต่ําสุดเฉลี่ย±SD
สูงสุด (เดือน)
15.4
15.0±12.7
6-24
7.1
24.0 ± 0
24
46.7
15.0 ± 6.0
12-24
26.7
16.0 ± 6.9
12-24
40.0
7.0 ± 4.6
3-12
14.3
12.0 ± 0
12

ปฏิบัติไมได
จํานวน %
(แหง)
1
7.1
1
6.7
2
13.3
-

รวม
(แหง)
13
14
14
15
15
15
15
14

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุมที่ 2 ไมมีโรงงานใดในกลุมนี้ที่ทําการผลิตยาปราศจากเชื้อ
กลุมที่ 3 โรงงานทั้งหมด 3 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานทั้งหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเรื่องหองเปลี่ยนเครื่องแตงกายในขั้นตอนทายสุด สําหรับผลิตยาปราศจาก
เชื้อตองมีความสะอาดเทียบเทากับบริเวณที่จะเขาไปปฏิบัติงานในขณะที่ยังไมมีผูปฏิบัติงาน (at
rest) และการจัดใหมีอากาศที่ผานเครื่องกรองและจายเขาไปในหองผลิตยาปราศจากเชื้อเกิดความดัน
แบบบวก (positive pressure) และเกิดการไหลของอากาศไปสูหองติดกันที่มีระดับความสะอาดต่ํา
กวาในทุกสภาวะที่มีการปฏิบัติงาน แตพบวามีบางขอกําหนดที่โรงงานตองใชระยะเวลาในการ
ปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 66.7) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 15.0 เดือน ในการจัดใหมีการผลิต เก็บ
รักษาและจายน้ําสําหรับการผลิตยาฉีดไปยังจุดที่ใชโดยการจัดใหมีวิธีการปองกันการเจริญ เติบโต
ของเชื้อจุลินทรีย เชนการไหลเวียนน้ําตลอดเวลา ณ อุณหภูมิที่สูงกวา 70oc อยางไรก็ตามไมพบวามี
โรงงานใดที่ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอนี้ได
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ตารางที่ 57 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการผลิตยา
ปราศจากเชื้อของโรงงานกลุมที่ 3
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 3

ภาคผนวก 1
ปฏิบัติไดทันที
ขอที่
จํานวน
%
(แหง)
3
2
66.7
11 (1)
1
33.3
11 (2)
2
66.7
12
1
33.3
27
3
100.0
29
3
100.0
31
1
33.3
35
1
33.3

จํานวน
(แหง)
1
2
1
2
2
2

%
33.3
66.7
33.3
66.7
66.7
66.7

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
ระยะเวลาเฉลีย่ ±SD ระยะเวลาต่ําสุด-สูงสุด
(เดือน)
30.0 ± 0
30
13.5 ± 2.1
12-15
12.0 ± 0
12
21.0±12.7
12-30
13.5 ± 2.1
12-15
15.0±12.7
6-24

รวม
(แหง)
3
3
3
3
3
3
3
3

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุมที่ 4 โรงงานทั้งหมด 6 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงานทั้งหมดไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดเรื่องการเตรียมสารละลายและสวนประกอบตางๆ สําหรับการบรรจุตอง
จัดทําในหองสะอาดอยางนอยระดับ D, การจัดใหมีอากาศที่ผานเครื่องกรองและจายเขาไปในหอง
ผลิตยาปราศจากเชื้อเกิดความดันแบบบวก (positive pressure) และเกิดการไหลของอากาศไปสูหอง
ติดกันที่มีระดับความสะอาดต่ํากวาในทุกสภาวะที่มีการปฏิบัติงาน และการจัดใหมีการผลิต เก็บ
รักษาและจายน้ําสําหรับการผลิตยาฉีดไปยังจุดที่ใชโดยการจัดใหมีวิธีการปองกันการเจริญ เติบโต
ของเชื้อจุลินทรีย เชนการไหลเวียนน้ําตลอดเวลา ณ อุณหภูมิที่สูงกวา 70oc แตพบวามีบางขอกําหนด
ที่โรงงานตองใชระยะเวลาในการปรับปรุง เชน โรงงาน (รอยละ 60.0) (จากขอมูล 5 โรงงาน) ตองใช
ระยะเวลาเฉลี่ย 6.0 เดือน ในการจัดใหมีระบบแจงเตือน (warning system) ที่แสดงถึงความผิดพลาด
ของอากาศที่จายเขามา (air supply) ในบริเวณผลิตยาปราศจากเชื้อ อยางไรก็ตามพบวามีโรงงาน
(รอยละ 16.7) ที่ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดเรื่องการเตรียมและบรรจุผลิตภัณฑโดยวิธี
ปราศจากเชื้อตองทําในสภาวะแวด ลอมระดับ A ที่อยูในหองระดับ B ได
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ตารางที่ 58 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในหัวขอการผลิตยา
ปราศจากเชื้อของโรงงานกลุมที่ 4
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 4

ภาคผนวก 1
ปฏิบัติไดทันที
ขอที่
จํานวน
%
(แหง)
3
5
83.3
11 (1)
5
83.3
11 (2)
6
100.0
12
4
66.7
27
5
83.3
29
6
100.0
31
2
40.0
35
6
100.0

ปฏิบัติได แตตองใชระยะเวลา
จํานวน % ระยะเวลา ระยะเวลาต่ําสุด(แหง)
เฉลี่ย±SD สูงสุด (เดือน)
1
16.7
1
16.7
1
16.7 12.0 ± 0
12
1
16.7
3
60.0 6.0 ± 0
6
-

ปฏิบัติไมได
จํานวน %
(แหง)
1
16.7
-

รวม
(แหง)
6
6
6
6
6
6
5
6

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2.11 การผลิตยาชีววัตถุสําหรับมนุษย (Manufacture of biological medicinal products
for human use)
จากการสํารวจครั้งนี้ พบวามีโรงงานผลิตชีววัตถุ 2 แหง และทั้ง 2 แหงไมพบปญหาในการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 เรื่อง “การดูแลพนักงานที่ปฏิบัติงานในสวน
การผลิต การซอมบํารุง การทดสอบผลิตภัณฑ และการเลี้ยงดูสัตว ทดลองสําหรับการผลิตยาชีว
วัตถุใหไดรับวัคซีนที่เหมาะสม และไดรับการตรวจสุขภาพอยางสม่ําเสมอ” เรื่อง “การจัดใหบริเวณ
ที่มีการควบคุมความดันแบบลบ หรือมีการใช safety cabinets เพื่อทํางานกับสารกอโรคดวยเทคนิค
ปราศจากเชื้อ ของการผลิตยาชีววัตถุ ตองมีการลอมรอบดวยโซนปราศจากเชื้อที่ใชการควบคุมความ
ดันแบบบวก” และเรื่อง “โรงเลี้ยงสัตวทดลองเพื่อใชในการผลิตและควบคุมคุณภาพยาชีววัตถุตอง
แยกตางหากจากบริเวณผลิตและบริเวณควบคุมคุณภาพ รวมทั้งจัดใหมีชุดปฏิบัติงานและบริเวณ
เปลี่ยนเสื้อผาเฉพาะ”
อยางไรก็ตามเมื่อจําแนกตามกลุมโรงงานในการปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอการผลิตยาชีว
วัตถุ พบวาโรงงานในกลุมที่ 1, 2 และ 4 ไมมีโรงงานใดที่มีการผลิตยาชีววัตถุ มีเพียงโรงงานในกลุม
ที่ 3 จํานวน 2 แหง ซึ่งเปนหนวยงานผูผลิตยาภาครัฐ ซึ่งไมพบปญหาในการปฏิบัติตามขอกําหนด
ใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549
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4.2.12 การสุมตัวอยางวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ (Sampling of starting and packaging
materials)
จากโรงงานทั้งหมด 79 แหง ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549
ในหั วข อการสุ มตัวอย างวัตถุ ดิ บและวัสดุ การบรรจุ ในขอกําหนดเรื่อง “การจัด ให มีการพิสูจน
เอกลักษณ (identification) ของวัตถุดิบในแตละรุนดวยกระบวนการที่ผานการตรวจสอบความ
ถูกตอง (validated procedure) แลวเทานั้น” พบวาโรงงานสวนใหญ (รอยละ 70.9) สามารถ
ดําเนินการไดทันที ในขณะที่โรงงาน (รอยละ 26.6) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 9.9 เดือน (ระยะเวลา
ต่ําสุด-สูงสุด= 3-24 เดือน, SD= 6.0 เดือน) สําหรับการเตรียมตัวเพื่อดําเนินการใหไดตามเกณฑ
และโรงงาน (รอยละ 2.5) ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได
เมื่อทําการแยกการปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอการสุมตัวอยางวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ
ตามกลุมโรงงาน สามารถสรุปไดดังนี้
กลุมที่ 1 โรงงานทั้งหมด 38 แหง ที่ใหขอมูล พบวาโรงงาน (รอยละ 73.7) สามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดในภาคผนวกที่ 8 ขอ 2 เรื่อง “การจัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณ (identification) ของ
วัตถุดิบในแตละรุนดวยกระบวนการที่ผานการตรวจสอบความถูกตอง (validated procedure) แลว
เทานั้น” ไดทันที ในขณะที่โรงงาน (รอยละ 23.7) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 7.0 เดือน ในการดําเนินการ
ใหไดตามเกณฑ และโรงงาน (รอยละ 2.6) ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได
กลุมที่ 2 โรงงานทั้งหมด 5 แหง ที่ใหขอมูล พบวาโรงงาน (รอยละ 60.0) สามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดในภาคผนวกที่ 8 ขอ 2 ไดทันที และโรงงาน (รอยละ 40.0) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย
15.0 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ
กลุมที่ 3 โรงงานทั้งหมด 14 แหง ที่ใหขอมูล พบวาโรงงาน (รอยละ78.6) สามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดในภาคผนวกที่ 8 ขอ 2 ไดทันที และโรงงาน (รอยละ 21.4) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย
12.0 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ
กลุมที่ 4 โรงงานทั้งหมด 22 แหง ที่ใหขอมูล พบวาโรงงาน (รอยละ 63.6) สามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดในภาคผนวกที่ 8 ขอ 2 ไดทันที ในขณะที่โรงงาน (รอยละ 31.8) ตองใชระยะเวลา
เฉลี่ย 9.0 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ และโรงงาน (รอยละ 4.5) ไมสามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดนี้ได
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ตารางที่ 59 ศักยภาพการปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 เรื่องการจัดใหมีการ
พิสูจนเอกลักษณของวัตถุดิบในแตละรุนดวยกระบวนการที่ผานการตรวจสอบความ
ถูกตองแลวเทานั้น
กลุม
โรงงาน
กลุมที่ 1
กลุมที่ 2
กลุมที่ 3
กลุมที่ 4

ปฏิบัติไดทันที
จํานวน
%
(แหง)
28
3
11
14

73.7
60.0
78.6
63.6

ปฏิบัติไดแตตองใชระยะเวลา
%
ระยะเวลา
ระยะเวลาต่ําสุดเฉลี่ย±SD
สูงสุด (เดือน)

จํานวน
(แหง)
9
2
3
7

23.7
40.0
21.4
31.8

7.0 ± 4.6
15.0±12.7
12.0 ± 0
9.0 ± 3.5

3-12
6-24
12
6-12

ปฏิบัติไมได
จํานวน
%
(แหง)
1
1

2.6
4.5

รวม
(แหง)
38
5
14
22

หมายเหตุ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.3 อุปสรรคในการพัฒนาโรงงานใหไดตาม PIC/S-GMP
จากการศึกษาขอมูลที่ไดจากโรงงานจํานวน 79 แหง เกี่ยวกับอุปสรรคในการพัฒนา
โรงงานใหไดตามขอกําหนดตาม PIC/S-GMP พบวาโรงงานมีอุปสรรคที่หลากหลายโดยโรงงาน
รอยละ 59.5 พบปญหามากในเรื่องของงบประมาณในการดําเนินการ รอยละ 25.4 พบปญหามากใน
เรื่องของโรงงานที่มีสภาพเกาและติดขอกฎหมายหามการขยายหรือตอเติมโรงงานในเขตผังเมือง จึง
ทําใหยากตอการปรับปรุง และเมื่อนํามาถวงน้ําหนักของอุปสรรค พบวาโรงงานมีอุปสรรคในดาน
งบประมาณในการดําเนินการมากที่สุด รองลงมาคือ โรงงานมีสภาพเกาและติดขอกฎหมายหามการ
ขยายหรือตอเติมโรงงานในเขตผังเมืองทําใหยากตอการปรับปรุง การขาดแคลนบุคลากรทั้งในดาน
จํานวนและความรูความสามารถของบุคลากร และอุปกรณ เครื่องมือและเครื่องจักรเกาขาดความ
ทันสมัยและการตรวจสอบความถูกตอง (validation) ของครื่องมือ ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบ
ปญหาและอุปสรรคอื่นๆ เชน สภาพการแขงขันในตลาดโดยเฉพาะในเรื่องของราคาขาย การจัดทํา
ระบบเอกสาร การพัฒนาระบบน้ํา ทั้งในเรื่องเงินลงทุนและผูเชี่ยวชาญในการจัดทําระบบ เปนตน
(ตารางที่ 60)
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ตารางที่ 60 จํานวนโรงงาน (รอยละ) ที่พบอุปสรรคในการพัฒนาโรงงานใหไดตาม PIC/S-GMP
อุปสรรค

อุปสรรคที่พบ
มาก

รวม

ปานกลาง

นอย

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
ฝายที่เกี่ยวของ

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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เมื่อทําการแยกอุปสรรคในการพัฒนาโรงงานใหไดตาม PIC/S-GMP ตามกลุมโรงงาน
สามารถสรุปไดดังนี้
กลุมที่ 1 โรงงานทั้งหมด 38 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 60.6) พบปญหามาก
ในเรื่องของงบประมาณในการดําเนินการ รอยละ 26.4 พบปญหามากในเรื่องของโรงงานที่มีสภาพ
เกา จึงทําใหยากตอการปรับปรุง และเมื่อนํามาถวงน้ําหนักของอุปสรรค พบวาโรงงานมีอุปสรรค
ในดานงบประมาณในการดําเนินการมากที่สุด รองลงมาคือ โรงงานมีสภาพเกาและติดขอกฎหมาย
ห า มการขยายหรื อ ตอเติ ม โรงงานในเขตผั ง เมื องทํ า ให ย ากต อ การปรั บปรุ ง และการขาดแคลน
บุคลากรทั้งในดานจํานวนและความรูความสามารถของบุคลากร ตามลําดับ
กลุมที่ 2 โรงงานทั้งหมด 5 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 60.0) พบปญหามาก
ในเรื่องของโรงงานมีสภาพเกาและติดขอกฎหมายหามการขยายหรือตอเติมโรงงานในเขตผังเมือง
ทําใหยากตอการปรับปรุง รอยละ 20.0 พบปญหามากในเรื่องงบประมาณในการดําเนินการ, การ
ขาดแคลนบุคลากร และอุปกรณ เครื่องมือและเครื่องจักรเกาขาดความทันสมัยและการ validation
และเมื่อนํามาถวงน้ําหนักของอุปสรรค พบวาโรงงานมีอุปสรรคในดานโรงงานมีสภาพเกาและติด
ขอกฎหมายหามการขยายหรือตอเติมโรงงานในเขตผังเมืองทําใหยากตอการปรับปรุงมากที่สุด
รองลงมาคือ งบประมาณในการดําเนินการ, การขาดแคลนบุคลากร และอุปกรณ เครื่องมือและ
เครื่องจักรเกาขาดความทันสมัย
กลุมที่ 3 โรงงานทั้งหมด 14 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 78.6) พบปญหามาก
ในเรื่องของงบประมาณในการดําเนินการ รอยละ 21.4 พบปญหามากในเรื่องของโรงงานมีสภาพ
เกาและติดขอกฎหมายหามการขยายหรือตอเติมโรงงานในเขตผังเมืองทําใหยากตอการปรับปรุง
และเมื่อนํามาถวงน้ําหนักของอุปสรรค พบวาโรงงานมีอุปสรรคในเรื่องของงบประมาณในการ
ดํ า เนิ น การมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ การขาดแคลนบุ ค ลากร และโรงงานมี ส ภาพเก า และติ ด ข อ
กฎหมายหามการขยายหรือตอเติมโรงงานในเขตผังเมืองทําใหยากตอการปรับปรุงตามลําดับ
กลุมที่ 4 โรงงานทั้งหมด 22 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 54.6) พบปญหามาก
ในเรื่องของของงบประมาณในการดําเนินการ รอยละ 18.2 พบปญหามากในเรื่องของโรงงานมี
สภาพเกาและติดขอกฎหมายหามการขยายหรือตอเติมโรงงานในเขตผังเมืองทําใหยากตอการ
ปรับปรุง และเมื่อนํามาถวงน้ําหนักของอุปสรรค พบวาโรงงานมีอุปสรรคในเรื่องของงบประมาณ
ในการดําเนินการมากที่สุด รองลงมาคือ โรงงานมีสภาพเกาและติดขอกฎหมายหามการขยายหรือ
ตอเติ มโรงงานในเขตผัง เมืองทํ าใหยากต อการปรับปรุง, การขาดแคลนบุคลากร และอุ ปกรณ
เครื่องมือและเครื่องจักรเกาขาดความทันสมัยและการ validation ตามลําดับ
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4.4 มาตรการสงเสริมการพัฒนาโรงงาน
จากการศึกษาข อมู ลที่ ไดจากโรงงานจํานวน 79
แห ง เกี่ ยวกั บความต องการของ
โรงงานผลิตยาใหภาครัฐชวยสงเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาโรงงาน เรื่องที่โรงงานตองการ คือ เงิน
ลงทุนที่มีดอกเบี้ยต่ํา (รอยละ 52.1) การจัดอบรม สัมมนา และการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ขอกําหนดตางๆ (รอยละ 34.2) การจัดใหมีที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําในการปรับปรุง
โรงงาน (รอยละ 27.4) การเพิ่มระยะเวลาในการปรับปรุงโรงงานใหไดตามมาตรฐาน PIC/S (รอยละ
15.1) การตั้งราคาขายอยางยุติธรรม (รอยละ 13.7) การลดภาษีการนําเขาอุปกรณ, เครื่องมือ,
เครื่องจักร (รอยละ 12.3) การจัดเยี่ยมชมโรงงานที่ไดมาตรฐาน (รอยละ 11.0) การจัดใหมีเอกสาร
คูมือความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ที่ทันสมัย (รอยละ 11.0) เปนตน (ตารางที่ 61)
ตารางที่ 61 จํานวนโรงงาน (รอยละ) ที่ตองการการสนับสนุนจากภาครัฐในดานตางๆ
มาตรการสงเสริมการพัฒนาโรงงาน
จํานวน (รอยละ)
แหลงเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ํา
38 (52.1)
การจัดอบรม สัมมนา และการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับขอกําหนดตางๆ
27 (34.2)
การจัดใหมีที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําในการปรับปรุงโรงงาน
20 (27.4)
การเพิ่มระยะเวลาในการปรับปรุงโรงงานใหไดตามมาตรฐาน PIC/S
11 (15.1)
การตั้งราคาขายอยางยุติธรรม
10 (13.7)
การลดภาษีการนําเขาอุปกรณ, เครื่องมือ, เครื่องจักร
9 (12.3)
การจัดใหมีการเขาเยี่ยมชมโรงงานที่ไดมาตรฐาน
8 (11.0)
การจัดใหมีเอกสาร คูมือความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ที่ทันสมัย
8 (11.0)
การปรับปรุงขอกําหนดตางๆ ตาม PIC/S ใหเหมาะสมกับประเทศไทย
7 (9.6)
การจัดใหมีมาตรฐานในการตรวจที่แนนอนของเจาหนาที่ อย.
6 (8.2)
การเปดเสรีการขายยา
6 (8.2)
การจัดใหมีมาตรฐาน หรือขอกําหนดตางๆ ที่แนนอน
6 (8.2)
การลดหยอนภาษีในราคาที่จูงใจ
5 (6.8)
การไมบังคับใหทุกโรงงานตองปฏิบัติตามมาตรฐาน PIC/S (ในกรณีที่
5 (6.8)
โรงงานไมมีการสงออกผลิตภัณฑยา)
การพิจารณาวาการเขาเปนสมาชิก PIC/S จําเปนหรือไม
4 (5.5)
การจัดใหมีการเรียนการสอน GMP ในมหาวิทยาลัย
4 (5.5)
การจัดหาบุคลากรที่มีความรูและประสบการณ
4 (5.5)
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ตารางที่ 61 (ตอ)
มาตรการสงเสริมการพัฒนาโรงงาน
การจัดใหมีการสงเสริมการผลิตวัตถุดิบและอุปกรณขึ้นใชเอง เพื่อทดแทน
การนําเขา
การจัดทํารายชื่อบริษัทที่รับออกแบบและจัดทําระบบน้ําและระบบอากาศ
เพื่อใหเปนทางเลือกของโรงงาน
การจัดใหมีการตรวจแนะนํา (Pre-audit) กอนการตรวจจริง
ไมตองการการสนับสนุน
การรั ก ษาตลาดยาในประเทศและขยายตลาดต า งประเทศ และการใช
มาตรการที่ไมใชภาษีกับยาตางชาติที่ขอขึ้นทะเบียนยาในไทย
การจัดลําดับความสําคัญในการนําแผนงานไปปฏิบัติ
การขยายหรือตอเติมโรงงานในเขตผังเมือง
การสนับสนุนโรงงานใหสามารถอยูไดโดยไมตองปดตัวลง
การแกไขแบบแปลนใหมีความรวดเร็ว
การคัดเลือกวัตถุดิบใหโรงงาน
การลดตนทุนแรงงานและตนทุนพลังงาน
การสนับสนุนงานวิจัยใหมากขึ้น

จํานวน (รอยละ)
4 (5.5)
4 (5.5)
3 (4.1)
3 (4.1)
3 (4.1)
3 (4.1)
3 (4.1)
3 (4.1)
2 (2.7)
2 (2.7)
2 (2.7)
2 (2.7)

เมื่อทําการแยกมาตรการสงเสริมการพัฒนาโรงงานตามกลุมโรงงาน สามารถสรุปไดดังนี้
กลุมที่ 1 โรงงานทั้งหมด 38 แหง ที่ใหขอมูลพบวาเรื่องที่โรงงานตองการการสนับสนุน
3 ลําดับแรกคือ แหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา (รอยละ 59.5) การจัดใหมีที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญให
คําแนะนําในการปรับปรุงโรงงาน (รอยละ 32.4) และการจัดอบรม สัมมนาและการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับขอกําหนดตางๆ (รอยละ 32.4) ตามลําดับ
กลุมที่ 2 โรงงานทั้งหมด 5 แหง ที่ใหขอมูลพบวาเรื่องที่โรงงานตองการการสนับสนุน 3
ลําดับแรกคือ แหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา (รอยละ 80.0) การจัดอบรม สัมมนา และการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับขอกําหนดตางๆ (รอยละ 60.0) และการเพิ่มระยะเวลาในการปรับปรุงโรงงานให
ไดตามมาตรฐาน PIC/S (รอยละ 40.0) ตามลําดับ
กลุมที่ 3 โรงงานทั้งหมด 14 แหง ที่ใหขอมูลพบวาเรื่องที่โรงงานตองการการสนับสนุน
3 ลําดับแรกคือ การจัดอบรม สัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับขอกําหนดตางๆ (รอยละ
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42.9) แหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา (รอยละ 35.7) และการจัดใหมีการเขาเยี่ยมชมโรงงานที่ไดมาตรฐาน
(รอยละ 21.4) ตามลําดับ
กลุมที่ 4 โรงงานทั้งหมด 22 แหง ที่ใหขอมูลพบวาเรื่องที่โรงงานตองการการสนับสนุน
3 ลําดับแรกคือ แหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา (รอยละ 41.2) การจัดใหมีที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญให
คําแนะนําในการปรับปรุงโรงงาน (รอยละ 35.3) และการจัดอบรม สัมมนาและการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับขอกําหนดตางๆ (รอยละ 35.3) ตามลําดับ
4.5 กฎหมายที่เกี่ยวของกับ GMP ในปจจุบัน
สวนการประเมินความเพียงพอในการปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีในการผลิตยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2546 ที่
ใชเปนกฎหมายในปจจุบัน กับสภาพการแขงขันทางการคากับอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศและ
อุตสาหกรรมผลิตยานอกประเทศ จากขอมูลที่ไดจากโรงงานจํานวน 79 แหง พบวาโรงงานสวน
ใหญรอยละ 41.8 มีความคิดเห็นวา การปฏิบัติตามประกาศฯ ดังกลาวมีความเพียงพออยูแลว สวน
รอยละ 21.5 มีความเห็นวา การปฏิบัติตามประกาศฯ มีความเพียงพอสําหรับอุตสาหกรรมผลิตยา
ภายในประเทศ เหมาะสมในกรณีที่โรงงานผลิตยาเพื่อจําหนายภายในประเทศ แตอาจจะไมเพียงพอ
ในกรณีที่โรงงานมีการผลิตยาเพื่อสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ อีกรอยละ 15.2 มีความเห็นวา
ไมเพียงพอ เนื่องจากเห็นวาการพัฒนาตามมาตรฐาน PIC/S จะเปนการยกระดับมาตรฐานและ
คุณภาพของโรงงานและผลิตภัณฑยา และรอยละ 21.5 ไมออกความเห็น (ตารางที่ 62)
ตารางที่ 62 ความคิดเห็นตอกฎหมาย GMP ที่บังคับใชในปจจุบัน
ความคิดเห็น
มีกฎเกณฑเพียงพอตอการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยา
มีกฎเกณฑไมเพียงพอตอการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยา
เพียงพอสําหรับควบคุมคุณภาพยาในประเทศ แตไมเพียงพอในตางประเทศ
ไมออกความเห็น
รวม

จํานวน (รอยละ)
33 (41.8)
12 (15.2)
17 (21.5)
17 (21.5)
79 (100.0)

เมื่อทําการแยกความคิดเห็นตอกฎหมาย GMP ที่บังคับใชในปจจุบันตามกลุมโรงงาน
สามารถสรุปไดดังนี้
กลุมที่ 1 โรงงานทั้งหมด 38 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 43.8) เห็นวา GMP
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการผลิต
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ยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2546 เปนกฎเกณฑที่เพียงพอตอการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑยา โรงงาน (รอยละ 25.0) เห็นวา Thai-GMP เพียงพอสําหรับควบคุมคุณภาพยาใน
ประเทศ แตไมเพียงพอในตางประเทศ และโรงงาน (รอยละ 5.6) เห็นวา Thai-GMP เปนกฎเกณฑที่
ไมเพียงพอตอการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยาและไมออกความเห็นในอัตราสวนที่เทากัน
กลุมที่ 2 โรงงานทั้งหมด 5 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 80.0) เห็นวา ThaiGMP เปนกฎเกณฑที่เพียงพอตอการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยา และโรงงาน (รอยละ 20.0) เห็นวา
Thai-GMP ไมเพียงพอตอการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยา
กลุมที่ 3 โรงงานทั้งหมด 14 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 64.3) เห็นวา ThaiGMP กฎเกณฑที่เพียงพอตอการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยา โรงงาน (รอยละ 14.3) เห็นวา ThaiGMP ไมเพียงพอตอการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยาและเพียงพอสําหรับควบคุมคุณภาพยาใน
ประเทศ แตไมเพียงพอในตางประเทศ ในอัตาราสวนที่เทากัน และโรงงาน (รอยละ 7.1) ไมออก
ความเห็น
กลุมที่ 4 โรงงานทั้งหมด 22 แหง ที่ใหขอมูลพบวาโรงงาน (รอยละ 35.3) เห็นวา ThaiGMP เปนกฎเกณฑที่เพียงพอตอการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยา โรงงาน (รอยละ 31.8) เห็นวา
Thai-GMP เพียงพอสําหรับควบคุมคุณภาพยาในประเทศ แตไมเพียงพอในตางประเทศ และโรงงาน
(รอยละ 23.5) เห็นวา Thai-GMP มีกฎเกณฑไมเพียงพอตอการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยา

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันในการ
ปฏิบัติตาม PIC/S-GMP ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ เจาของโรงงาน หรือผูบริหารโรงงาน หรือผูมี
อํานาจหนาที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันทุกแหงใน
ประเทศไทยที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ GMP จํานวน 153 แหง
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามที่จัดสงทางไปรษณีย สวนขอมูล
เชิงคุณภาพรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
การเก็ บรวบรวมข อมู ลจากประชากร โดยใช แบบสอบถามส งทางไปรษณี ย ได รับคื น
จํานวนทั้งสิ้น 64 ฉบับ หรือรอยละ 41.8 และจากการสัมภาษณตามแบบสอบถามเพิ่มเติมอีก 15 ฉบับ
รวมไดขอมูลสําหรับการวิเคราะหทั้งหมด 79 ฉบับ คิดเปนรอยละ 51.6 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด
ผลการวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลไดดังนี้
5.1 ขอมูลพื้นฐานของโรงงานผลิตยา
5.1.1 สถานภาพของโรงงานผลิตยา
โรงงานผลิตยาแผนปจจุบันทั้งหมด 79 แหง สวนใหญมีเจาของกิจการเปนคนไทย มีเพียง 2
แหง ที่ผูประกอบการเปนคนตางชาติทั้งหมด โรงงานสวนใหญเปดดําเนินการมาเปนเวลานานกวา
30 ป ดังนั้นการออกแบบหองปฏิบัติงานสําหรับขั้นตอนการผลิตไมเปนไปตามเกณฑ GMP
เนื่องจากพื้นที่จํากัด โดยเฉพาะโรงงานที่ไดดัดแปลงที่อยูอาศัย อาคารพานิชย อาคารสํานักงานและ
อาคารวิจัยมาเปนอาคารโรงงานสําหรับผลิตยา
5.1.2 บุคลากรในโรงงานผลิตยา
บุคลากรในโรงงานผลิตยาเปนปจจัยที่สําคัญในการผลิตยา จึงตองจัดใหมีจํานวนเพียงพอ
สําหรับปฏิบัติงานในฝายตางๆ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ผลจากการศึกษาจะเห็นไดวาโรงงานมี
จํานวนบุคลากรทั้งหมดอยูในชวง 2 คนถึง 1,015 คน (58.7 ± 131.3 คน) พบวาโรงงานที่มีจํานวน
บุคลากรมากกวา 500 คน มีเพียงแหงเดียวคือ หนวยงานภาครัฐ โดยที่ผูรับอนุญาตผลิตยาไดจัดใหมี
บุคลากรในการผลิตยาตามที่ระบุในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ที่ไดกําหนดใหผูรับอนุญาตผลิตยา
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แผนปจจุบันมีหนาที่ตามมาตรา 20 ในการจัดหาเภสัชกรอยางนอย 2 คน เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
ตามมาตรา 38 (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กลุมนิติการ 2537 : 13) เพื่อควบคุมการผลิต
และการแบงบรรจุยา รวมทั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารกํากับยาใหเปนไปอยางถูกตอง
ตามที่ขึ้นทะเบียนตํารับไว (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กลุมนิติการ 2537 : 21) และตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการผลิตยา
แผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2546 ขอ 12 ไดกําหนดใหมีเภสัชกรเปนหัวหนาฝายผลิต
และหัวหนาฝายควบคุมคุณภาพ ฝายละ 1 คน (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุม
ยา 2546 : 14-15) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พบวาผูรับอนุญาตผลิตยาสวนใหญจัดใหมีเภสัชกรในฝาย
ผลิต 1 คน และฝายควบคุมคุณภาพ 1 คน โดยเปนการปฏิบัติตามขอกําหนดขั้นต่ําตามที่กฎหมาย
ระบุและมีโรงงานเพียงสวนนอยเทานั้นที่มีจํานวนเภสัชกรมากกวาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งสอดคลอง
กับที่มีการรายงานไวในอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันโดยจอมจิน จันทรสกุล (2529 : 50) ที่ได
รายงานวาโรงงานผลิตยาจะมีเภสัชกรโดยเฉลี่ย 3-4 คน โดยที่โรงงานสวนใหญมีเภสัชกร
ปฏิบัติงานอยูไมเกิน 2 คน แตก็มีหลายโรงงานที่มีเภสัชกรเกินกวา 4 คน
5.1.3 การผลิตของโรงงานผลิตยา
ดานการผลิตโรงงานจํานวน 70 แหง หรือรอยละ 88.6 ผลิตยาสําหรับมนุษย โดยสวนใหญ
ผลิตยาในหมวดยาน้ํา ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาผง และยาขี้ผึ้งหรือครีม และหมวดยาที่มีการผลิตนอย คือ
ยาปราศจากเชื้อ เภสัชเคมีภัณฑ ยาชีววัตถุ ยาสกัด และยาอื่นๆ โดยมีโรงงาน 24 แหง ที่มีการผลิตยา
ปราศจากเชื้อ และมีโรงงานเพียง 2 แหง ที่ผลิตยาชีววัตถุ สาเหตุที่มีโรงงานผลิตยาปราศจากเชื้อและ
ยาชีววัตถุนอย เนื่องจากในการผลิตจะตองทําดวยความระมัดระวัง เพื่อใหยาปราศจากการปนเปอน
จากเชื้อจุลินทรียและสิ่งแปลกปลอมตางๆ ซึ่งตองอาศัยบุคลากรที่มีความชํานาญและผานการฝกฝน
ในด า นการควบคุ มกระบวนการผลิ ตทุ ก ขั้ นตอน ตั้ ง แต เ ริ่ มรั บวั ตถุ ดิ บเข า มาจนกระทั่ ง ได เ ป น
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา 2550) และพบวามี
โรงงานเพียง 4 แหง ที่เปนโรงงานผลิตเภสัชเคมีภัณฑ ที่มีโรงงานผลิตนอยเนื่องจากการผลิตเภสัช
เคมีภัณฑตองใชเงินลงทุนสูง ประกอบกับตองนําเขาเทคโนโลยีขั้นสูงจากตางประเทศและตองมี
การวิจัยและพัฒนาที่ดีเพื่อใหไดตัวยาที่มีคุณภาพ อีกทั้งที่ผานมาประเทศผูผลิตอยางเชน จีน และ
อินเดีย ซึ่งมีการผลิตในปริมาณมากจึงมีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวาเขามาจําหนายในประเทศไทย ทําให
ผูผลิตยาไมนิยมผลิตตัวยาเองเพราะการนําเขามีราคาที่ถูกกวา (วัฒนพงษ คุโรวาท 2544 : 52)
5.1.4 การตลาดของโรงงานผลิตยา
ดานการตลาด โรงงานสามารถผลิตยาเพื่อขายในตลาดทั้งในและนอกประเทศ โดยโรงงาน
ทั้งหมด 61 แหง ที่ใหขอมูล ผลิตยาเพื่อขายตลาดในประเทศ โดยชองทางการจําหนายมากที่สุดคือ
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การขายผานรานขายยา รองลงมาคือ ขายผานโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิก ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของคณะทํางานยอยเพื่อศึกษาวิเคราะหระบบยาของประเทศไทย (2537 : 23) ;
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2548) ที่พบวารานขายยาเปนแหลงการตลาดใหญที่สุดของโรงงาน
รองลงมาคือ โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิก ผลการศึกษาครั้งนี้ยังพบอีกวา
โรงงานผลิตยาจํานวน 32 แหง (จากขอมูล 61 โรงงาน) นอกจากจะมีการผลิตยาเพื่อขายในตลาดใน
ประเทศแลว ยังมีการสงออกผลิตภัณฑยาไปจําหนายในตลาดตางประเทศ โดยประเทศที่เปนแหลง
การตลาดที่สําคัญสวนใหญเปนประเทศเพื่อนบานและประเทศในทวีปเอเชีย เชน มาเลเซีย พมา ลาว
ฮองกง กัมพูชา เวียดนาม เปนตน อีกทั้งยังมีประเทศที่เปนคูคาในแถบอื่นคือ ประเทศในเอเชีย
ตะวันออก ไดแก เกาหลี ญี่ปุน จีน ไตหวัน และมาเกา ประเทศในทวีปแอฟริกา ไดแก ปาปวกินี
ซูดาน ไนจีเรีย ประเทศในยุโรป ไดแก เยอรมันนี และประเทศในอเมริกาเหนือ ไดแก แคนาดา ซึ่งผล
การศึกษาครั้งนี้มีความสอดคลองกับการศึกษาหลายกลุม (คณะทํางานยอยเพื่อศึกษาวิเคราะหระบบ
ยาของประเทศไทย (2537 : 25) ; เนาวรัตน ชุมยวง (2538 : 64) ; คณะทํางานศึกษาวิเคราะห
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน (2545 : 469) ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2548)) ที่ไดรายงาน
วาประเทศที่เปนแหลงการตลาดสําคัญในการสงออกผลิตภัณฑยาของผูประกอบการไทยคือประเทศ
ในอาเซียน และประเทศที่มีแนวโนมการสงออกมากขึ้นเรื่อยๆ คือตลาดยาในตะวันออกกลาง ศรี
ลังกา แอฟริกา จีน ญี่ปุน ฮองกง รวมถึงประเทศในแถบตะวันตก เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา อิตาลี
ฝรั่งเศส และประเทศในทวีปออสเตรเลีย
ประเทศที่เปนคูคากับผูผลิตยาในประเทศไทยสวนหนึ่งเปนสมาชิกของ PIC/S คือ ประเทศ
สิงคโปร มาเลเซีย แคนาดา และเยอรมันนี ผลการศึกษาครั้งนี้พบวามีโรงงาน 17 แหง จากโรงงาน
ทั้งหมด 32 แหงที่มีการสงออกยา เปนคูคากับประเทศสมาชิก PIC/S ดังกลาว ซึ่งแสดงวาโรงงานสวน
หนึ่งของประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตยาเปนที่ยอมรับของประเทศสมาชิก PIC/S
การที่ผูผลิตยาในประเทศสามารถสงออกผลิตภัณฑยาไปจําหนายยังตลาดอื่น นอกจากตลาด
ในแถบอาเซียนเนื่องจากประเทศคูคาใหความเชื่อถือเทคโนโลยีการผลิตยาจากประเทศไทย (ผกา
มาศ ไมตรีมิตร 2543 : 170-171) ดังนั้นหากประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาการผลิตยาให
เปนไปตามมาตรฐาน PIC/S เพิ่มขึ้น จะมีผลตอการคาและการสงออกของผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมยา เพราะจะเปนการสรางความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับสากล (กระทรวง
อุตสาหกรรม, สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 2551) เพิ่มขึ้น
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5.2 ศักยภาพของโรงงานในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ PIC/S-GMP
การศึกษาศักยภาพของโรงงานผลิตยาในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ PIC/S-GMP โดยใช
ขอกําหนดในหัวขอตางๆ ตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และการพิจารณาศักยภาพของ
โรงงานผลิตยาในการปฏิบัติตาม PIC/S-GMP นั้น ไดนําประสบการณในการพัฒนาโรงงานเมื่อครั้ง
ที่กระทรวงสาธารณสุขไดใหการรับรอง GMP ครั้งแรก มาใชในการแบงกลุมโรงงานออกเปน 4
กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 กลุมที่ใชระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ GMP อยูในชวง 0-4 ป
กลุมที่ 2 กลุมที่ใชระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ GMP อยูในชวง 5-9 ป
กลุมที่ 3 กลุมที่ใชระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ GMP มากกวา 10 ป
กลุมที่ 4 กลุมโรงงานผลิตยาที่ไมสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับปที่ไดรับ GMP Certificate
ครั้งแรกได
สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาศักยภาพของโรงงานผลิตยาในการปฏิบัติตาม
PIC/S-GMP ไดดังนี้
5.2.1 การบริหารคุณภาพ
การบริหารคุณภาพเปนแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ (Quality Assurance
: QA) รวมถึงหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practices for Medical
Product : GMP) และการควบคุมคุณภาพ (Quality Control : QC) โดยที่การบริหารคุณภาพนั้น
จะตองมีการบริหารจัดการและการควบคุมดานตางๆ ที่ดี รวมทั้งตองมีเอกสารและการตรวจติดตาม
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการเขียนนโยบายคุณภาพ/ คูมือดานคุณภาพ (Quality Policy /
Quality Manual) การควบคุมความไมเปนไปตามขอกําหนด (Non Conformance / Deviation) การ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Change Control) การฝกอบรมดาน GMP การตรวจสอบความถูกตอง
(Validation) ทั้งเครื่องจักร กระบวนการผลิต กระบวนการลาง วิธีวิเคราะหและอื่นๆ ที่ตอง
ตรวจสอบกอนการติดตั้งและการดําเนินการ (PIC/S ชวยหรือแชแข็งอุตสาหกรรมยา 2549 : 16)
การบริหารคุณภาพไดมีการสอดแทรกไวในหมวดตางๆ ของหลักเกณฑ GMP ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการผลิตยาแผน
ปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2546 แต PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ไดใหความสําคัญจึงจัด
ใหเปนหมวดการบริหารคุณภาพขึ้นมาโดยเฉพาะและเพิ่มขอกําหนดเรื่องการทบทวนคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ขอที่ 1.5 ซึ่งกําหนดใหโรงงานตองจัดใหมีการทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑยา เพื่อให
แนใจวาผลิตภัณฑยามีคุณภาพสม่ําเสมอ
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ผลการศึกษาขอกําหนดนี้ พบวาโรงงานที่ยังไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑนี้ไดทันทีมีถึงรอย
ละ 35.5 และหากตองปฏิบัติใหไดตามเกณฑตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 10.4 เดือน สําหรับการเตรียมตัว
เพื่อดําเนินการใหไดตามเกณฑ ทั้งนี้เนื่องจากขอกําหนดเรื่องการทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑยา
เปนขอกําหนดใหมที่ผูประกอบการตองนํามาปฏิบัติ จึงตองสรางระบบขึ้นมาใหม ทั้งในเรื่องของ
วิธีดําเนินการและระบบเอกสาร โดยเฉพาะการบันทึกกิจกรรมไวทุกครั้ง เพื่อเปนหลักฐานในการ
ตรวจสอบ สืบคน และสามารถยอนกลับไปดูเพื่อหาสาเหตุของปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นได (PIC/S ชวย
หรือแชแข็งอุตสาหกรรมยา 2549 : 16) ดังนั้นจึงเปนอุปสรรคที่สําคัญของโรงงานในการปฏิบัติตาม
ไดทันที แตถาใหระยะเวลาในการเตรียมตัวโรงงานเหลานี้ก็จะสามารถปฏิบัติตามเกณฑดังกลาวได
5.2.2 บุคลากร
บุคลากรเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่อาจทําใหคุณภาพของยาที่ผลิตออกมามีคุณภาพไม
สอดคลองกับขอกําหนด ดังนั้นการจัดใหมีและดํารงไวซึ่งระบบการประกันคุณภาพ การผลิตและ
การควบคุมคุณภาพยาและวัตถุดิบอยางถูกตองจะเกิดขึ้นและรักษาใหคงอยูไดขึ้นกับบุคลากรที่
เกี่ยวของเปนอยางมาก (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 24)
จากขอกําหนดเรื่องบุคลากรตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ Thai-GMP ที่ไดระบุ
รายละเอียดไวไมแตกตางกัน กลาวคือผูรับอนุญาตจะตองจัดใหมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
อยางเพียงพอที่จะปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ โดยที่บุคลากรทุกคนจะตองเขาใจในบทบาทและความ
รับผิดชอบตามที่กําหนดไว เฉพาะอยางยิ่งผูรับอนุญาตจะตองมีการกําหนดบุคลากรหลัก (Key
personnel) พรอมหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรหลัก และตองจัดใหมีการฝกอบรม (Training)
บุคลากร โดยที่บุคลากรทุกคนจะตองตระหนักในหลักเกณฑ GMP และไดรับการฝกอบรมกอน
ปฏิบัติงานและมีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง รวมถึงการใหสุขอนามัยสวนบุคคล (Personal hygiene)
โดยการใหคําแนะนําในสุขอนามัยที่เกี่ยวของกับงานที่ทําและการตรวจสุขภาพเปนประจํา
5.2.2.1 การจัดทําผังองคกร
ขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ขอที่ 2.2 ระบุใหผูผลิตตองจัดทําผังองคกร
พรอมกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในแตละตําแหนงไวเปนลายลักษณอักษร จากผล
การศึกษาพบวาโรงงานที่สามารถปฏิบัติตามเกณฑนี้ไดทันทีมีถึงรอยละ 86.1 และมีโรงงานเพียง
รอยละ 13.9 ที่ยังไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑนี้ไดทันที ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 7.4 เดือน ในการ
ดําเนินการใหไดตามเกณฑ และเมื่อศึกษาแยกตามกลุมโรงงานพบวาโรงงานในกลุมที่ 3 สามารถ
ดําเนินการตามเกณฑนี้ไดทันทีรอยละ 92.9 รองลงมาคือกลุมที่ 4 (รอยละ86.4), กลุมที่ 1 (รอยละ
84.2) และกลุมที่ 2 (รอยละ 80.0) ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดทําผังองคกรเปนกฎเกณฑที่ไม
ยากตอการดําเนินการ ใชงบประมาณดําเนินการนอย ประกอบกับมีขอดีคือ ทําใหเห็นภาพรวมของ
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งานตางๆ ในโรงงานและหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในงานนั้นๆ ซึ่งทําใหไมเกิดมีชองวาง
หรือการทับซอน (overlaps) ในความรับผิดชอบของบุคลากร จึงทําใหงายตอการบริหารจัดการ ดัง
จะเห็นไดจากที่ผูผลิตสวนใหญสามารถดําเนินการตามเกณฑไดทันที และไมพบวามีโรงงานใดที่
ไมสามารถดําเนินการตามเกณฑนี้ได
5.2.2.2 การฝกอบรมพนักงาน
ในเรื่องของบุคลากรนั้นการฝกอบรมพนักงานนับวาเปนเรื่องที่สําคัญมากที่จะทําให
ผูผลิตมีความพรอมและมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับ GMP ผูผลิตจึงตองจัดการฝกอบรมพนักงาน
โดยการกําหนดโปรแกรมสําหรับการฝกอบรมพนักงานทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการดําเนินการผลิต
และการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งพนักงานฝายเทคนิค ฝายซอมบํารุงและพนักงานทําความสะอาด
และจัดใหมีการฝกอบรมตามโปรแกรมที่กําหนดไว โดยทําการฝกอบรมพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ซึ่งพนักงานทุกคนจะตองเขาใจในหลักการของ GMP โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับงานที่
รับผิดชอบ นอกจากฝกอบรมในพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแลว พนักงานที่รับเขามาใหมควร
ได รั บ การฝ ก อบรมเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ จํ า เป น กั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ พร อ มกั บ การจั ด ให มี ก าร
ประเมินประสิทธิภาพเปนระยะๆ (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 26)
ผลการศึกษาเกณฑ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ขอ 2.9 ที่ระบุใหมีการจัดการอบรม
เรื่อง GMP และหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติใหกับพนักงานทุกคนและการจัด
ฝกอบรมอยางตอเนื่อง พบวาผูผลิตสวนใหญ (รอยละ 77.2) ที่สามารถดําเนินการตามเกณฑนี้ได
ทันที และไมพบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถดําเนินการตามเกณฑนี้ได อาจเนื่องจากผูประกอบการ
เห็นวาการฝกอบรมเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนางานและจะตองมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องเพราะ
วิทยาการและเทคนิคในการทํางานไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงตองมีการพัฒ นา
บุคลากรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งตรงกับการศึกษาของสุดา ดิลกพัฒนมงคล และคณะ
(2532 : 57) ที่พบวาผูบริหารและเภสัชกรไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สถานที่ผลิตยาและมีความเห็นวาบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาจะมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน
และมีคุณธรรมสูงขึ้น รวมทั้งจะชวยใหการปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น
การใหระยะเวลากับโรงงานที่ยังไมพรอมในการดําเนินการจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหโรงงานไดมี
โอกาสในการเตรียมตัวเพื่อใหดําเนินการตามเกณฑได
โรงงานสวนหนึ่งยังตองอาศัยระยะเวลาในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ โดยรอยละ
22.8 มีความไมสะดวกที่จะปฏิบัติตามเกณฑนี้ คาดวาตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 7.8 เดือน ในการ
ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑ และเมื่อศึกษาแยกตามกลุมโรงงานพบวาโรงงานในกลุมที่ 1 (รอย
ละ 23.7), กลุมที่ 2 (รอยละ 40.0), กลุมที่ 3 (รอยละ 14.3) และ กลุมที่ 4 (รอยละ 22.7) ไมสามารถ
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ดําเนินการตามไดทันที ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 7.5, 9.0, 6.0 และ 9.0 เดือนตามลําดับ ในการ
ดําเนินการใหไดตามเกณฑ
สาเหตุสําคัญที่ทําใหโรงงานไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑไดทันที เนื่องมาจากผูผลิตยา
สวนใหญไมมีผูดําเนินการจัดอบรม ไมมีวิทยากร ไมมีงบประมาณและผูบริหารสวนหนึ่งไมเห็น
ความสําคัญ (สุดา ดิลกพัฒนมงคล และคณะ 2532 : 58) นอกจากนี้ โรงงานสวนใหญจะใหเภสัชกร
เปนผูเขารับการอบรมในเรื่อง GMP และเปนผูนําความรูที่ไดมาถายทอดใหแกพนักงานระดับ
ปฏิบัติงานจริงโดยผานการฝกอบรม แตเภสัชกรในโรงงานมีจํานวนนอยและไมมีเวลาที่จะสอน
พนักงานซึ่งเปนผูปฏิบัติงานจริง และในบางกรณีเภสัชกรไมมีความสามารถในการถายทอดความรู
แกพนักงาน จึงไดมีขอเสนอในการแกไขโดยใหมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรอบรมหรือฝกปฏิบัติการ
แกพนักงานผูมีหนาที่ปฏิบัติงานโดยตรงหรือการจัดการอบรมใหแกเภสัชกรในดานเทคนิคการ
สอน เพื่อใหเภสัชกรสามารถเปนผูฝกหรือใหความรูแกพนักงานผูปฏิบัติงานได (อําพล ไมตรีเวช
และคณะ 2548 : 8-9)
5.2.2.3 สุขอนามัยสวนบุคคล
นอกจากการฝกอบรมแลวปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวกับบุคลากรก็คือเรื่อง
สุขอนามัยสวนบุคคล (personal hygiene) ผูผลิตตองจัดการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล (จอมจิน
จันทรสกุล 2547 : 27) ดังนี้
1. กอนรับพนักงานเขามาทํางานจะตองผานการตรวจรางกายเสียกอนและควรจัดให
มีการตรวจรางกายพนักงานทุกๆ คน เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
2. พนักงานทุกคนควรไดรับการฝกอบรมในทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับสุขอนามัยสวน
บุคคล รวมทั้งการใหคําแนะนําในการปฏิบัติตนกอนเขาไปทํางานในสถานที่ผลิตยา
3. ไมควรอนุญาตใหพนักงานที่ ปวยหรือมีแ ผลเปดซึ่งอาจมีผลตอคุณภาพของยา
ทํางานเกี่ยวกับวัตถุดิบ วัสดุสําหรับการบรรจุ ยาระหวางผลิต หรือยาสําเร็จรูป จนกวาจะพิสูจนได
วาไมมีความเสี่ยงตอคุณภาพ
ผลการศึกษาขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ขอที่ 2.14 ที่ระบุใหมีการ
ตรวจสุขภาพพนักงานทุกคนกอนรับเขาทํางานและการจัดใหมีการตรวจอยางนอยปละครั้ง พบวา
โรงงานที่สามารถปฏิบัติตามเกณฑนี้ไดทันทีมีถึงรอยละ 97.5 และมีโรงงานเพียงรอยละ 2.5 ที่ยังไม
สามารถปฏิบัติตามเกณฑนี้ไดทันที ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 1.0 เดือน ในการดําเนินการใหไดตาม
เกณฑ และเมื่อศึกษาแยกตามกลุมโรงงานพบวาโรงงานในกลุมที่ 2, 3 และ 4 ไมมีปญหาในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดนี้ โดยสามารถดําเนินการไดทันที ในขณะที่โรงงานในกลุมที่ 1 รอยละ
5.3 ไม ส ามารถดํ า เนิ น การตามเกณฑ นี้ ไ ด ทั น ที ต อ งใช ร ะยะเวลาเฉลี่ ย 1 เดื อ น สํ า หรั บ การ
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ดําเนินการใหไดตามเกณฑ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดใหมีการตรวจสุขภาพใหกับพนักงานทุกคน
นั้น ผูผลิตจะตองเพิ่มงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินการและเปนการเพิ่มขั้นตอนเนื่องจากตองขอ
อนุมัติจากผูบริหาร จึงตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ
5.2.3 อาคารสถานที่และเครื่องมือ
หลั ก การทั่ ว ๆ ไปของอาคารสถานที่ แ ละเครื่ อ งมื อ คื อ จะต อ งมี ก ารออกแบบ ก อ สร า ง
ดัดแปลงและการบํารุงรักษาใหเหมาะสมกับการใชงานแตละชนิด ซึ่งการวางผังและออกแบบ
สถานที่ จ ะต องเหมาะสมเพื่ อลดความเสี่ย งตอความผิดพลาดและสามารถทําความสะอาดและ
บํารุงรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปอน การหมักหมมของฝุนและสิ่งสกปรก
ซึ่งอาจมีผลตอคุณภาพของยาที่ผลิต (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 16) ซึ่งตามขอกําหนดของ PIC/SGMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ Thai-GMP ไดมีการกําหนดในเรื่องของอาคารสถานที่และเครื่องมือไว
ไมแตกตางกัน
อาคารสถานที่ที่ใชในการผลิตยานั้นนับเปนปจจัยการผลิตอยางหนึ่งที่ผูผลิตมีปญหา ในการ
ที่จะจัดทําใหสอดคลองกับที่กําหนดไวใน GMP ทั้งในแงของทําเลที่ตั้ง การออกแบบ การกอสราง
การบํารุงรักษา รวมทั้งการติดตั้งระบบตางๆ ทั้งนี้เนื่องจากโรงงานผลิตยาสวนใหญเปนโรงงานที่
สรางมาเปนเวลาหลายปแลว (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 16) ผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้พบวา
โรงงานสวนใหญเปดดําเนินการมาเปนเวลานานกวา 30 ป แตอยางไรก็ตามพบวาโรงงานสวนใหญ
ไมมีปญหาในการดําเนินการตามขอกําหนดตางๆ ในหัวขออาคารสถานที่และเครื่องมือโดยสามารถ
ดําเนินการตามไดทันที ผลการศึกษาในขอกําหนดที่สําคัญในเรื่องอาคารสถานที่และเครื่องมือของ
PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ผลเปนดังนี้
5.2.3.1 การจัดใหมีการระบายอากาศอยางเหมาะสม
ผลการศึกษาขอกําหนดที่ 3.3 ที่ระบุใหการจัดใหมีการระบายอากาศอยางเหมาะสม
จากขอกําหนดนี้ทําใหผูผลิตยาตองมีการปรับปรุงระบบระบายอากาศของสถานที่ผลิต โดยพบวา
โรงงานจากทุกกลุมรอยละ 48.7 ตองการเวลาเฉลี่ย 12.7 เดือน ในการปรับปรุงโรงงานเพื่อให
สามารถดําเนินการใหไดตามขอกําหนดนี้ แตก็พบวามีโรงงาน 1 แหง (รอยละ 2.6) ไมสามารถ
ปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได และจากการศึกษาอุปสรรคในการดําเนินการตาม PIC/S-GMP ที่ไดจาก
แบบสอบถาม พบวาโรงงานมีอุปสรรคในเรื่องของระบบอากาศ ดังนี้
1. ขาดเงินลงทุน เนื่องจากในการจัดทําระบบอากาศตองใชเงินลงทุนสูง
2. โครงสรางของโรงงานคอนขางเกาและเนื้อที่คอนขางจํากัด ทําใหมีปญหาในการ
ปรับปรุงสถานที่เพื่อติดตั้งระบบอากาศ อาจตองมีการรื้อและสรางใหม
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3. โรงงานที่อยูในกรุงเทพมหานครจะถูกจํากัดเรื่องการกอสรางและดัดแปลงอาคาร
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
4. การจัดทําระบบอากาศ อาจทําใหโรงงานตองมีการหยุดการผลิตเปนเวลานาน ทํา
ใหผูผลิตขาดรายไดเพื่อนํามาใชในการลงทุนตอ
5. ขาดผูชํานาญการในการใหคําแนะนําและดําเนินการจัดทําระบบอากาศ
จากผลการศึกษาผูผลิตมีความตองการใหภาครัฐสนับสนุนในการจัดหาและจัดทํา
รายชื่อบริษัทที่รับทําระบบอากาศใหไดตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และเปนที่ยอมรับของ อย.
อีกทั้งควรกําหนดราคากลางในการจัดทํา เพื่อเปนทางเลือกใหกับผูผลิตยา
5.2.3.2 การจัดอาคารสถานที่
ผลการศึกษาขอกําหนดที่ 3.4 ที่ระบุใหมีการจัดอาคารสถานที่ใหเปนระบบปดและ
การจัดใหมีอุปกรณปองกันสัตวและแมลง พบวาโรงงานรอยละ 88.6 สามารถดําเนินการตามเกณฑ
นี้ไดทันที และมีโรงงานเพียงรอยละ 11.4 ที่ไมสามารถดําเนินการตามไดทันทีตองใชระยะเวลา
เฉลี่ย 14.4 เดือนในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ และเมื่อศึกษาแยกตามกลุมโรงงานพบวา
โรงงานในกลุมที่ 1 สามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ไดทันทีมากถึงรอยละ 94.7 รองลงมาคือ
กลุมที่ 3 รอยละ 85.7 กลุมที่ 4 รอยละ 81.8 และกลุมที่ 2 รอยละ 80.0 ตามลําดับ โดยพบวาโรงงาน
ในกลุมที่ 2 รอยละ 20.0 ที่ยังไมสามารถดําเนินการตามเกณฑนี้ไดทันที ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 12.0
เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดนี้ได
5.2.3.3 การจัดใหมีบริเวณแยกเปนสัดสวน
ตามขอกําหนดที่ 3.18 ระบุวา “การจัดใหมีบริเวณแยกเปนสัดสวนสําหรับเก็บวัตถุดิบ,
วัสดุการบรรจุ, ผลิตภัณฑที่ไมผาน, ผลิตภัณฑเรียกเก็บคืน หรือผลิตภัณฑที่สงกลับคืน” ซึ่งในการ
จัดเก็บยา วัตถุดิบ และวัสดุอื่นใหถูกตองนับเปนสิ่งจําเปนอยางมากตอการรักษาคุณภาพรวมทั้งการ
ปองกันความสับสนและการปนเปอน ผูผลิตจึงตองจัดใหมีสถานที่สําหรับเก็บสิ่งตางๆ เหลานี้อยาง
เหมาะสม โดยแบงแยกเก็บอยางเปนสัดสวนและมีการควบคุมสภาพแวดลอมตามความจําเปน
สถานที่เก็บที่จะตองจัดใหมีไดแก สถานที่สําหรับเก็บวัตถุดิบ วัสดุสําหรับการบรรจุ ยาระหวางผลิต
ยารอบรรจุ ยาสําเร็จรูป สถานที่สําหรับเก็บยา วัตถุดิบ และวัสดุสําหรับการบรรจุที่อยูระหวางการ
กักกัน (Quarantined) สถานที่สําหรับเก็บยาหรือวัสดุที่ไมผานคุณภาพ (Rejected) ยาคืน (Returned
products) และยาที่เรียกเก็บคืนจากทองตลาด (Recalled products) โดยจะตองจัดใหมีเนื้อที่อยาง
เพียงพอที่จะเก็บสิ่งตางๆ เหลานี้ (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 18) ผลที่ไดจากการศึกษาพบวา
โรงงานทั้งหมดในกลุมที่ 3 ไมพบปญหาในการดําเนินการตามขอกําหนดนี้ แตโรงงานในกลุมที่ 4
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(รอยละ 22.7) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 18.0 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ อยางไรก็ตามไม
พบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได
5.2.3.4 การจัดใหมีบริเวณที่ปลอดภัยสําหรับเก็บวัสดุการบรรจุ
ผลการศึกษาตามขอกําหนดที่ 3.25 “การจัดใหมีบริเวณที่ปลอดภัยสําหรับเก็บวัสดุการ
บรรจุและฉลากที่พิมพขอความแลว เชนการหามผูที่ไมเกี่ยวของเขาถึงได” พบวาโรงงานสวนใหญ
ในทุกกลุมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ไดทันที โดยเฉพาะโรงงานกลุมที่ 4 ที่ไมมีปญหาใน
การดําเนินการใหไดตามเกณฑ และไมพบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้
ได ทั้งนี้ขอกําหนดดังกลาวเปนขอกําหนดที่สามารถปฏิบัติตามไดงาย เนื่องจากโดยปกติแลวผูผลิต
จะเก็บฉลากไวในตูที่ล็อกกุญแจและกําหนดผูรับผิดชอบสถานที่เก็บดังกลาว เพื่อปองกันบุคคลที่
ไมเกี่ยวของเขาไปยุงเกี่ยวได
5.2.3.5 การจัดหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
ผลการศึกษาตามขอกําหนดที่ 3.26 “การจัดหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพแยกจาก
บริเวณผลิตโดยเฉพาะการจัดหองปฏิบัติการทางชีววิทยาและจุลชีววิทยาแยกจากกัน” พบวามี
โรงงาน 2 แหง (รอยละ 5.3) ในกลุมที่ 1 และโรงงาน 1 แหง (รอยละ 4.5) ในกลุมที่ 4ไมสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดนี้ไดและขอกําหนดที่ 3.31 “การจัดไมใหหองสุขาอยูติดตอโดยตรงกับ
บริเวณผลิตและคลังสินคา” พบวามีโรงงาน 1 แหง (รอยละ 2.7) ในกลุมที่ 1 และโรงงาน 2 แหง
(รอยละ 9.5) ในกลุมที่ 4 ไมสามารถดําเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามขอกําหนดดังกลาวได ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากอุปสรรคในเรื่องอาคารสถานที่ ไดแก
1. การปรับปรุงโครงสรางของโรงงานทําไดยาก เนื่องจากโรงงานมีสภาพเกา
2. ขาดเงินลงทุนเพื่อใชในการปรับปรุงโรงงาน
3. โรงงานที่อยูในกรุงเทพมหานครจะถูกจํากัดเรื่องการกอสรางและดัดแปลงอาคาร
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
4. ขาดการวางผังการดําเนินการผลิตที่ดี
ซึ่งอุปสรรคดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาเพื่อจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมยาของ
กระทรวงอุตสาหกรรม, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2548) ที่ไดระบุถึงลักษณะของโรงงานไว
ดังนี้ โรงงานสวนใหญสรางมาเปนเวลานาน บางโรงงานขาดการวางผังโรงงานที่ดี อีกทั้งเนื้อที่ใชสอย
ภายในโรงงานคอนขางจํากัด ดังนั้นการขยับขยายตอเติมหรือดัดแปลงโรงงานจึงไมสามารถทําได
5.2.3.6 การจัดใหมีการสอบเทียบและการตรวจสอบเครื่องมือ
ขอกําหนดที่ 3.41 “การจัดใหมีการสอบเทียบและการตรวจสอบเครื่องมือวัด เครื่องชั่ง
เครื่องบันทึก และเครื่องควบคุมในชวงเวลาที่กําหนดโดยวิธีที่เหมาะสม พรอมกับจัดใหมีบันทึก
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การทดสอบเก็บไว” โดยวัตถุประสงคของการสอบเทียบเพื่อตรวจสอบดูความถูกตองของเครื่องชั่ง
ตวง วัด และเครื่องมืออื่นๆ โดยความผิดพลาดของเครื่องตางๆ ที่ใชกอใหเกิดปญหาตอคุณภาพของ
ยาที่ผลิตออกมาไดมาก
ความถูกตองของเครื่องมืออาจขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน การเลือกซื้อเลือกใช
การติดตั้ง การใชงาน การบํารุงรักษา ตลอดจนการตรวจสอบ ดวยเหตุนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา
เครื่องหรืออุปกรณที่ใชอยูมีความถูกตองแมนยําดี จึงจําเปนจะตองทําการสอบเทียบอยูเปนประจํา
หรือเปนระยะๆ ตามเวลาที่กําหนด (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 49) ดังนั้นโรงงานจึงควรมี
โปรแกรมในการดูแลและซอมบํารุงเครื่องจักร เพื่อใหเครื่องจักรอยูในสภาพดีเหมาะสมตลอดเวลา
ที่ใชงาน ซึ่งการรักษาเครื่องจักรใหอยูในสภาพดี นอกจากจะมีผลตอคุณภาพผลิตภัณฑแลวยังเปน
การลดตนทุนในการผลิตอีกดวย เนื่องจากจะลดการสูญเสียในแตละขั้นตอนการผลิต และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตอีกดวย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2548)
ผลการศึกษาตามขอกําหนดนี้ (ขอกําหนดที่ 3.41) พบวาโรงงานในกลุมที่ 1 และ 3 ไม
มีปญหาในการดําเนินการตามขอกําหนดนี้และพบวามีโรงงาน 1 แหง (รอยละ 20.0) ในกลุมที่ 2
ตองการเวลา 3 เดือน และโรงงาน 1 แหง (รอยละ 4.5) ในกลุมที่ 4 ตองการเวลา 12.0 เดือน ในการ
ปรับปรุงเพื่อใหสามารถดําเนินการใหไดตามขอกําหนด
จากการศึกษาขอมูลของโรงงานทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับอุปสรรคในการ
พัฒนาโรงงานใหไดตาม PIC/S-GMP พบวาโรงงาน (รอยละ 10.1) มีอุปสรรคในเรื่องอุปกรณ, เครื่องมือ
และเครื่องจักรเกาและขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย จากการศึกษากอนหนานี้โดย จอมจิน จันทรสกุล
(2547 : 22) ไดระบุถึงขอบกพรองที่พบมากเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ ดังเชน อุปกรณใชงานมา
นานและการซอมบํารุงไมดีพอ การทําการสอบเทียบอุปกรณชั่ง ตวง วัด ไมครบถวนและไมตรงตาม
เวลาที่กําหนด ไมมีมาตรฐานสําหรับวิธีการปฏิบัติในการสอบเทียบอุปกรณชั่ง ตวง วัด และการ
บํารุงรักษาอุปกรณ เปนตน
จากขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเห็นไดวาในการสอบเทียบเครื่องมือตางๆ ไมเปน
ปญหาสําหรับโรงงานโดยสวนใหญ เนื่องจากในปจจุบันมีการใชบุคคลภายนอกเปนผูทําการสอบ
เทียบ (Outside calibration agencies หรือ Subcontractor) ดังจะเห็นไดวาจํานวนหองปฏิบัติการสอบ
เทียบที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 17025 ทั่วประเทศมีทั้งหมด
70 แหง (กระทรวงอุตสาหกรรม, สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2551) และหนวยงาน
สอบเทียบเครื่องมือหองวิเคราะหจํานวน 9 แหง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2551) ซึ่งผูผลิตยา
สามารถเลื อ กใช บ ริ ษั ท หรื อ องค ก รรั บ จั ด บริ ก ารทางด า นการสอบเที ย บที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการ
ตรวจสอบที่เขามาตรฐานและมีระบบการตรวจสอบที่ตรงตามแนวทางในการปฏิบัติ แตความ
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รับผิดชอบในการใหมีการตรวจสอบตามโปรแกรมนั้นยังคงอยูที่ผูผลิต อยางไรก็ตามการสอบเทียบ
เครื่องมือตางๆ ผูผลิตสามารถดําเนินการไดเอง แตมาตรฐานอางอิงที่ใชสําหรับสอบเทียบอุปกรณ
ชั่ง ตวง วัด ควรจะเปนมาตรฐานที่ผานการรับรอง (Certify) โดยหนวยงานของรัฐหรือองคกรที่เปน
ที่รับรองในการใหบริการทางดานการสอบเทียบ (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 50)
5.2.4 ระบบเอกสาร
หลั กการโดยทั่ วๆ ไปเกี่ยวกั บการจัดการดานเอกสาร เอกสารที่จําเปน ข อกําหนดตางๆ
(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) และอื่นๆ ในสวน
ของขอกําหนดเรื่องเอกสารนั้น PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ไมแตกตางจาก Thai-GMP กลาวคือ
เอกสารตองมีการทบทวน อนุมัติ และมีระบบการกระจายเอกสาร และเรียกคืนเอกสารเพื่อปองกัน
การใชเอกสารเกา พรอมทั้งตองจัดใหมีเอกสารที่ถูกตองและทันสมัยอยูในบริเวณที่ใชงาน
วัตถุประสงคหลักของเอกสารและการดําเนินการดานเอกสาร (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 35) มี
ดังนี้
1. เพื่อกําหนดขอกําหนดสําหรับวัตถุดิบ วัสดุสําหรับการบรรจุ วิธีการผลิตและการควบคุม
คุณภาพไวอยางเปนลายลักษณอักษร
2. เพื่อใหแนใจวาพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของกับการผลิตรูวาจะตองทําอะไรและจะทําเมื่อไร
3. เพื่อใหแนใจวาผูที่รับผิดชอบมีขอมูลทั้งหมดที่จําเปนตอการตัดสินใจวาควรจะอนุมัติ
หรือไมอนุมัติยาที่ผลิตแตละรุนออกจําหนาย
4. เพื่อใหมีหลักฐานสําหรับกรณีที่ตองทําการตรวจสอบประวัติของยารุนที่มีขอบกพรอง
ในการผลิตยาจําเปนตองมีเอกสารหลายชนิด ดังนั้นการดําเนินการดานเอกสารที่ดีจึงถือเปน
สวนสําคัญของระบบประกันคุณภาพและจะตองมีความสัมพันธกับหลักการของ GMP การ
ปฏิบัติการทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการผลิต การทดสอบ การจัดเก็บและการจัดสงยาจะตองมีเอกสาร
สนับสนุนเพื่อ
1. ปองกันหรือลดความเสี่ยงของความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการสื่อสารโดยวาจาหรือที่ไม
เปนทางการ
2. ใหมีคําแนะนําที่จัดทําขึ้นเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
3. ใหเปนหลักฐานที่ตรวจสอบได
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5.2.4.1 การทบทวนเอกสาร
ตามขอกําหนดที่ 4.5 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ไดระบุใหมีการทบทวน
เอกสารอยางนอยทุก 3 ป และการจัดใหมีระบบปองกันไมใหนําเอกสารที่ยกเลิกแลวมาใช จาก
ขอมูลที่ไดพบวาโรงงานในกลุมที่ 3 รอยละ 85.7 สามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ไดทันที
ในขณะที่โรงงานในกลุมที่ 2 รอยละ 40.0 ไมสามารถดําเนินการไดทันที แตตองใชระยะเวลาเฉลี่ย
9.0 เดือน เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนด เนื่องจากแตเดิมโรงงานไมไดจัดทําเอกสารอยาง
เปนระบบ จึงทําใหมีเอกสารที่ตองจัดทําเปนจํานวนมาก อีกทั้งบุคลากรในการจัดทํามีนอย ดังนั้น
การดําเนินการใหไดตามขอกําหนดนี้ จึงตองอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
5.2.4.2 การจัดทําขอกําหนดของวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ
จากการที่อุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศสวนใหญเปนการผลิตยาสําเร็จรูป ทําใหตอง
อาศัยการนําเขาวัตถุดิบตัวยาประเภทตางๆ จากตางประเทศเปนสวนใหญ โดยมีปริมาณการนําเขา
วัตถุดิบจากตางประเทศสูงถึงรอยละ 90 (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 2550) ทั้งนี้บางโรงงานมีการ
เปลี่ยนแหลงวัตถุดิบบอย ซึ่งการเปลี่ยนแหลงของวัตถุดิบจะมีผลตอสูตรตํารับ ตอการผลิต และตอ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ (อําพล ไมตรีเวช 2548 : 9) ดังนั้นการจัดทําขอกําหนดของวัตถุดิบและ
วัสดุการบรรจุตามขอกําหนดที่ 4.10 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ที่ระบุใหมี “การจัดทํา
ขอกําหนด (Specifications) ของวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุทุกชนิด” โดย Specifications เปนการ
อธิบายรายละเอียดที่กําหนดขึ้นมาสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุการบรรจุที่จะนํามาใชในการผลิตและใช
เปนเกณฑสําหรับการประเมินคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา
2550) จึงเปนเรื่องจําเปนที่ผูผลิตจะตองดําเนินการ ซึ่งผูผลิตเองก็เห็นความสําคัญในจุดนี้ ดังจะเห็น
ไดจากผลการศึกษาพบวาโรงงานสวนใหญรอยละ 87.3 สามารถจัดใหมีขอกําหนดดังกลาวไดทันที
5.2.4.3 การตรวจสอบและบันทึกความถูกตอง
ขอกําหนดที่ 4.16 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ระบุใหมีการตรวจสอบและบันทึก
ความถูกตองของวัสดุการบรรจุและฉลากที่พิมพขอความแลว เชน รุนการผลิต วันสิ้นอายุ เปนตน ผล
จากการศึกษาพบวาโรงงานสวนใหญ (รอยละ 94.9) ไดมีการปฏิบัติตามเกณฑนี้อยูแลว และมีโรงงาน
เพียง 4 แหง (รอยละ 5.1) จาก 79 แหง ที่ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 6.5 เดือนในการดําเนินการ
5.2.4.4 การจัดใหมีบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือและสถานที่ปฏิบัติงาน
ขอกําหนดที่ 4.18 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ระบุใหผูผลิตตองจัดใหมีบันทึก
การตรวจสอบเครื่องมือและสถานที่ปฏิบัติงานกอนเริ่มทําการผลิตและการบรรจุวาไมมีผลิตภัณฑ,
เอกสาร, วัตถุดิบ และวัสดุการบรรจุที่ไมเกี่ยวของตกคางอยู (line-clearance) พบวาโรงงานสวนใหญ
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(รอยละ 97.5) ไดมีการปฏิบัติตามเกณฑนี้อยูแลว และมีโรงงานเพียง 2 แหง (รอยละ 2.5) จาก 79
แหง ที่ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 6.0 เดือนในการดําเนินการ
5.2.5 การผลิต
การผลิตมีหลักการโดยทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการดําเนินการผลิต ซึ่งจะตองทําตามวิธีการปฏิบัติที่
กําหนดไวอยางชัดเจน พรอมทั้งควบคุมความเบี่ยงเบนที่เกิดกับกระบวนการตางๆ ในการผลิต โดย
ตองหาสาเหตุและขจัดสาเหตุดังกลาว รวมถึงการปองกันการปนเปอนขามผลิตภัณฑในการผลิต
(Prevention of Cross-contamination in Production) และตองทําการตรวจสอบความถูกตอง (validation)
ของกระบวนการตางๆ ที่ถือวาเปนจุดวิกฤตในการผลิต เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามที่กําหนด
และเปนไปตามที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยา ซึ่งขอกําหนดในหมวดการผลิตตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.
2549 และ Thai-GMP มีการระบุไวไมแตกตางกันและในการผลิตยา วัตถุดิบถือเปนปจจัยสําคัญซึ่ง
ตองมีความถูกตองตรงตามขอกําหนดของวัตถุดิบตามที่ผูผลิตไดจัดทําขึ้น ดังที่กําหนดใน PIC/SGMP ฉบับ พ.ศ.2549 ขอที่ 4.10 แลวนั้น และเมื่อมีการรับวัตถุดิบเขามาผูผลิตตองจัดใหมีการ
ดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ขอกําหนดที่ 5.29 ที่ระบุให
เมื่อมี “การรับวัตถุดิบเขามาแลวจะตองจัดใหมีฉลากสําหรับวัตถุดิบนั้นๆ โดยมีขอมูลอยางนอยดังนี้
ชื่อวัตถุดิบ หมายเลขรุนที่ใหเมื่อทําการรับ สถานะของวัตถุดิบ วันสิ้นอายุ และวันครบกําหนดวัน
ทดสอบซ้ํา” พรอมกับ “การจัดการแยกรุนการผลิตที่ตางกัน สําหรับการสุมตัวอยาง การทดสอบ และ
การปลอยผาน” ตามขอกําหนดที่ 5.28
ผลจากการศึกษาพบวาโรงงานทั้งหมดในกลุมที่ 2 สามารถดําเนินการตามขอกําหนดที่ 5.29 ได
ทันที แตโรงงานในกลุมที่ 3 รอยละ 21.4 ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการใหไดตามขอกําหนด
อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได ในขณะที่โรงงาน
ทั้งหมดในทุกกลุมไมมีปญหาในการดําเนินการตามขอกําหนดที่ 5.28 โดยสามารถดําเนินการไดทันที
ในการผลิตยาไมวารูปแบบใดจะประกอบดวยขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนและมีตัวแปร
ตางๆ ในขั้นตอนการผลิตนั้นซึ่งจะมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑที่ได ดังนั้นจึงตองมีความมั่นใจวา
กระบวนการผลิ ต นั้ น เป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ไ ด กํ า หนดไว แ ละไม มี ผ ลเสี ย ต อ คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑที่ผลิต ซึ่งในการผลิตยาแตละรูปแบบจะตองมีการวิเคราะหกระบวนการผลิตแลวนํา
ขั้ น ตอนที่ เ ห็ น ว า สํ า คั ญ มาทํ า การตรวจสอบความถู ก ต อ งด ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา 2550) ทั้งนี้การตรวจสอบความถูกตอง (validation)
หมายถึง การทดสอบหรือการพิสูจนที่มีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร โดยวิธีการอันเหมาะสมตอ
วัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ กระบวนการ วิธีการ กิจกรรม อุปกรณ ระบบตางๆ เพื่อใหเชื่อมั่นวามีความ
ถูกตองเหมาะสม ดังนั้นการตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการผลิตก็หมายถึง การทดสอบ
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หรือการพิสูจนที่มีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร โดยวิธีการที่เหมาะสมตอกระบวนการผลิตยา
ตํารับต างๆ ที่ ผลิต โดยมี วัตถุ ประสงคเ พื่อใหก ระบวนการผลิตที่ กําหนดไวนั้นสามารถผลิต ยา
ออกมาไดคุณภาพสอดคลองกับขอกําหนดอยางสม่ําเสมอทุกๆ ครั้งที่ผลิต (จอมจิน จันทรสกุล
2547 : 52-53) ซึ่งใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ขอกําหนดที่ 5.23 ระบุวา “การจัดใหมีการ
ตรวจสอบความถู ก ต อ งเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแก ไ ขที่ สํ า คั ญ ในกระบวนการผลิ ต (process
validation) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของเครื่องมือ หรื อวัตถุดิบซึ่ งอาจมีผลตอคุณภาพของ
ผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต พรอมทั้งจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการผลิต
และวิธีการปฏิบัติซ้ํา (revalidation) เปนระยะๆ” พบวาโรงงานรอยละ 55.7 ไมสามารถ ดําเนินการ
ตามไดทันที ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 13.8 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามเกณฑ
นอกจากตองมีการตรวจสอบความถูกตองแลวผูผลิตควรทําการตรวจสอบความถูกตองของ
วิธีการทําความสะอาด (cleaning validation) เพื่อทําใหเกิดความมั่นใจวาอุปกรณตางๆ ที่ผานการทํา
ความสะอาดตามวิธีการที่กําหนดไวมีความสะอาดทุกๆ ครั้งที่ทําความสะอาดตามวิธีการที่กําหนดไว
นี้ ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหเกิดการปนเปอนกับยาที่ผลิตจากการใชอุปกรณนั้นๆ (จอมจิน จันทรสกุล
2547 : 56) ซึ่งตามขอกําหนดที่ 5.19 (e) ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ที่วาดวยวิธีการทําความ
สะอาดและการกําจัดสิ่งปนเปอนที่มีประสิทธิภาพ (cleaning validation) พบโรงงานรอยละ 59.0 ไม
สามารถดําเนินการตามไดทันที ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 16.1 เดือนในการดําเนินการ อยางไรก็ดีพบวา
มี โรงงาน 1 แห ง (ร อยละ 4.8) ไม สามารถดํ าเนิ นการตามข อกํ าหนดนี้ ไ ด และข อมู ลที่ ได จ าก
การศึกษาพบวาโรงงาน (รอยละ 3.8) เห็นวาการ validation เครื่องมือ เปนอุปสรรคในการพัฒนา
โรงงานใหไดตาม PIC/S-GMP ซึ่งตรงกับการศึกษาของ จอมจิน จันทรสกุล (2547 : 22) ที่พบวา
ขอบกพรองของผูผลิตในการตรวจสอบความถูกตอง คือ การที่ไมทําการตรวจสอบความถูกตองใน
การทํางานของอุปกรณ โดยเฉพาะอุปกรณที่ติดตั้งใหมๆ และไมทําการตรวจสอบความถูกตองของ
วิธีการทําความสะอาดสําหรับอุปกรณแตละชนิด เนื่องจากการตรวจสอบความถูกตอง (validation) มี
ขั้นตอนที่ยุงยากและใชเวลามาก อีกทั้งยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดําเนินการ ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรม, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2545) ที่
รายงานวาคุณลักษณะของเภสัชกรในฝายวิเคราะหที่ผูประกอบการตองการ 1 ใน 5 อันดับแรกคือ
เภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความถูกตอง (validation) ของระบบ
5.2.6 การควบคุมคุณภาพ
คุณภาพยาเปนปจจัยหนึ่งที่ผูผลิตตองคํานึงถึงเพื่อใหแนใจวายาที่ผลิตขึ้นมีความปลอดภัย มี
ความบริสุทธิ์ และมีประสิทธิภาพในการปองกันและรักษาโรค การควบคุมคุณภาพยาเปนมาตรการที่
ใชในการควบคุมคุณภาพเพื่อใหแนใจไดวายาที่ผลิตออกมาแตละครั้งมีคุณภาพตรงตามขอกําหนด
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ของลักษณะเฉพาะ ความแรง ความบริสุทธิ์และคุณสมบัติอื่นของยานั้น การควบคุมคุณภาพมี
หลักการโดยทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ การปฏิบัติการควบคุมคุณภาพที่ดี (Good Quality
Control Laboratory Practice) การสุมตัวอยาง (sampling) การจัดทําขอกําหนด (specifications) และ
การทดสอบ (testing) โดยถือวาจะตองมีการควบคุมคุณภาพในทุกๆ สวน ไมเฉพาะแตการควบคุมใน
หองปฏิบัติการเทานั้น แตครอบคลุมถึงการควบคุมในทุกจุดที่เกี่ยวของกับคุณภาพ (สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา 2550) อีกทั้งยังรวมถึงการจัดการองคกร (organization)
การดําเนินการดานเอกสาร (documentation) และวิธีการอนุมัติ (release procedures) เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจวาไดมีการทําการทดสอบที่จําเปนและเหมาะสมกับวัตถุดิบหรือวัสดุสําหรับการบรรจุ รวมทั้ง
วัสดุอื่นๆ และยาสําเร็จรูปกอนอนุมัติใหนําไปใชหรือนําไปจําหนาย โดยโรงงานตองจัดใหมีหอง
หรือบริเวณสําหรับปฏิบัติการ มีอุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานที่จําเปนและมีการวิเคราะห ทดสอบ
ตามวิธีที่กําหนด ซึ่งวิธีการทดสอบตางๆ จะตองผานการตรวจสอบความถูกตอง
จากการศึกษาขอกําหนดตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ Thai-GMP โดยสวนใหญจะ
เหมื อ นกั น แต จ ะมี ค วามแตกต า งกั น บ า งในส ว นของข อ กํ า หนดเรื่ อ งการเก็ บ ตั ว อย า งวั ต ถุ ดิ บ
(Retained sample)โดย PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ขอที่ 6.14 ระบุให “การจัดใหมีการรักษา
ตัวอยางของวัตถุดิบ (ไมรวมตัวทําละลาย กาซ และน้ํา) ไวอยางนอย 2 ป หลังจากมีการปลอยผาน
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบรุนนั้นๆ” ในขณะที่ GMP ตามประกาศฯ ขอที่ 31 (2) ระบุให
“เก็บตัวอยางวัตถุดิบที่เปนสารออกฤทธิ์ไวอยางนอย 1 ป หลังจากวันสิ้นอายุของยาสําเร็จรูปที่ผลิต
โดยวัตถุดิบนั้น”
ผลการศึกษาขอกําหนดที่ 6.14 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 พบวาโรงงานสวนใหญ
(รอยละ 94.9) ไมมีปญหาในการดําเนินการตามขอกําหนดนี้ แตโรงงาน 3 แหง ในกลุมที่ 4 ไม
สามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ไดทันทีตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 24 เดือน ในการดําเนินการ และ
พบวามีโรงงาน 1 แหง ในกลุมที่ 1 ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได
ตามขอกําหนดที่ 6.14 นี้ระบุใหมีการเก็บตัวอยางวัตถุดิบซึ่งมีระยะเวลาในการเก็บรักษานอย
กวา Thai-GMP ดังนั้นโรงงานที่ไดมาตรฐานตาม Thai-GMP ควรจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได
ทันที แตจากผลการศึกษาพบวามีโรงงาน 4 แหงจาก 79 แหงที่ไมสามารถปฏิบัติตามไดทันที ซึ่ง
จากการสัมภาษณทําใหทราบวาผูตอบแบบสอบถามจากโรงงานทั้ง 4 แหง มีความสับสนใน
ขอกําหนดดังกลาว โดยเขาใจวาการปฏิบัติตามขอกําหนดที่ 6.14 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549
จะตองเก็บตัวอยางวัตถุดิบนานกวาการเก็บตัวอยางวัตถุดิบตามขอกําหนดของ Thai-GMP จึงตอง
ใชเวลาในการดําเนินการ ทําใหโรงงานตองจัดเตรียมสถานที่จัดเก็บและการดําเนินการดานเอกสาร
เพิ่มขึ้น
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ขอกําหนดที่ 6.15 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ไดกําหนดใหมีการตรวจสอบความ
ถูกตองของวิธีการวิเคราะห (analytical validation) พรอมจัดใหมีการตรวจสอบซ้ํา (revalidation)
อยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการตรวจสอบความถูกตอง ซึ่งโรงงานรอยละ 50.6
ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ไดทันที ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 13.2 เดือน ในการดําเนินการและ
พบมีโรงงาน 2 แหง (รอยละ 2.5) ที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได โดยพบปญหาหลักคือ การ
ขาดแคลนบุคลากรในการดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ของกิจกรรมนี้ เชนการทํา Process validation,
Cleaning validation และ Analytical validation
5.2.7 การจางการผลิตและการวิเคราะห
การจางผลิตและวิเคราะหมีหลักการโดยทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการมอบหมายใหผูอื่นผลิตแทน ผู
มอบใหผลิต (Contract Giver) ผูรับทําการผลิต (Contract Acceptor) และสัญญา (Contract) ซึ่ง
สัญญาจางการผลิตและการวิเคราะหจะตองมีการกําหนดเงื่อนไข ขอตกลงและการควบคุมให
ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการเขาใจผิดซึ่งจะมีผลใหผลิตภัณฑหรืองานที่ทํามีคุณภาพไมเปนที่นาพอใจ
โดยจะตองทําสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรระหวางผูวาจางและผูรับจางซึ่งกําหนดอํานาจหนาที่
ของแตละฝายอยางชัดเจน พรอมกันนี้ผูวาจางจะตองทําการประเมินผูรับจางวามีการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดใน PIC/S-GMP ซึ่งแตเดิมใน GMP ของ WHO มีขอกําหนดนี้อยูแลว แต Thai-GMP ได
ระบุไวเพียงแตการจางการวิเคราะห โดยตัดสวนของการจางการผลิตออกเพื่อปรับใหสอดคลองกับ
สภาวการณในประเทศ
จากการสอบถามกลุมตัวอยางในการปฏิบัติตามขอกําหนดที่ 7.1 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.
2549 “การจัดใหมีสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรสําหรับการวาจางผลิตหรือวิเคราะห ครอบคลุม
ขอตกลงของการผลิต/วิเคราะห รวมถึงกําหนดอํานาจหนาที่ของผูวาจางและผูรับจางอยางชัดเจน”
พบวาโรงงานสวนใหญ (รอยละ 74.6) สามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ไดทันที แตมีโรงงานรอย
ละ 15.9 ไมสามารถดําเนินการไดทันทีตองใชระยะเวลาในการเตรียมการเฉลี่ย 6.5 เดือน พบวา
โรงงานในกลุมที่ 1 (รอยละ 3.4), โรงงานในกลุมที่ 3 (รอยละ 9.1) และโรงงานในกลุมที่ 4 (รอยละ
22.2) ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได พรอมกันนี้ตามขอกําหนดที่ 7.3 ของ PIC/S-GMP
ฉบับ พ.ศ.2549 ที่ระบุวา “หากมีการวาจางผลิต/วิเคราะห ผูวาจางตองทําการประเมินวาผูรับจางมีการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดใน PIC/S-GMP ” พบวาโรงงาน (รอยละ 61.7) จากทุกกลุมสามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดไดทันที ในขณะที่โรงงาน (รอยละ 80.0) ในกลุมที่ 2 ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 7.5 เดือน
ในการดําเนินการ และพบวาโรงงานในกลุมที่ 3 (รอยละ 10.0) และโรงงานในกลุมที่ 4 (รอยละ 27.8)
ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได
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ขอกําหนดทั้ง 2 ขอนี้ มีทั้งโรงงานที่ไมสามารถปฏิบัติไดจริงๆ และโรงงานที่เกิดความเขาใจ
ในขอกําหนดที่คลาดเคลื่อน จากการสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลจากทางโรงงาน ทําใหทราบวาโรงงาน
สวนใหญมีศักยภาพในการผลิตและวิเคราะหยาของตนอยูแลว จึงไมมีการจางบริษัทอื่นผลิตหรือ
วิเคราะหแทน จึงเลือกตอบวาไมสามารถปฏิบัติได หรือเลือกที่จะไมใหขอมูล จึงตองมีการใหขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับขอกําหนดดังกลาว
5.2.8 ขอรองเรียนและการเรียกเก็บยาคืน
ขอรองเรียนและการเรียกเก็บยาคืนมีหลักการโดยทั่วๆ ไปเกี่ยวกับขอรองเรียนทุกอยางและ
ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับความบกพรองของผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น โดยจะตองมีการสืบหาถึงสาเหตุของ
ขอรองเรียนตามวิธีการปฏิบัติที่เขียนไวและประเมินถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑที่อยู
ภายในโรงงาน อีกทั้งตองมีการกําหนดระบบการเรียกเก็บผลิตภัณฑที่มีขอบกพรองหรือสงสัยวามี
ขอบกพรองจากทองตลาดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งขอกําหนดในหมวดขอรองเรียนและ
การเรียกยาคืนตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ Thai-GMP มีการระบุไวไมแตกตางกัน
ยาที่ผลิตออกไปจําหนายถึงแมจะมีการควบคุมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ GMP แตบางครั้ง
อาจพบยาที่ จํ าหน ายออกไปแล วมี ความบกพร องหรือคุณภาพเปลี่ ยนแปลงไปได จึ งทํ าให มีข อ
ร องเรี ย นจากผู บริ โภคเกิ ด ขึ้ น ตามปกติ ข อร อ งเรี ยนอาจเข ามาได ห ลายช องทางเช น ไปรษณี ย
โทรศัพท โทรสาร อีเมล ผูเสนอขาย เปนตน ขอรองเรียนทั้งหมดรวมทั้งขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ความบกพรองหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ จะถูกบันทึกไวทั้งหมดและสงขอรองเรียนเหลานี้ไปให
หนวยสํารวจขอรองเรียนเพื่อดําเนินการตรวจสอบตอไป โดยหนวยสํารวจนี้จะตองทําการทบทวน
ขอรองเรียนอยางรอบคอบตามวิธีการที่กําหนดไวเปนลายลักษณอักษร เมื่อหนวยสํารวจขอรองเรียน
ทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นลงและทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ พรอมทั้งสงให
ผูที่เกี่ยวของภายในองคกรทราบเพื่อพิจารณาจัดดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามที่หนวยสํารวจ
เสนอแนะมา (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 80) อยางไรก็ตามขอรองเรียนและขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับ
ความบกพรองของผลิตภัณฑเปนสิ่งที่สําคัญที่จะทําใหโรงงานทราบถึงปญหาในผลิตภัณฑของตน
และมีการวิเคราะหถึงสาเหตุ และหาวิธีแกไข เพื่อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑใหดีขึ้นตอไป
ผลจากการศึกษาขอกําหนดที่ 8.2 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ไดกําหนดให “จัดใหมี
ขั้นตอนการปฏิบัติและรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนเปนลายลักษณอักษร” พบวาโรงงานรอย
ละ 94.9 (ประกอบดวยโรงงานทั้งหมดในกลุมที่ 1 และ 3) ที่สามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได
ทันที ในขณะที่โรงงาน 4 แหง (รอยละ 5.1) โดยรวมถึงโรงงาน 2 แหงในกลุมที่ 2 และโรงงาน 2
แหงในกลุมที่ 4 ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 6.0 เดือน และ 12.0 เดือน ตามลําดับ ในการดําเนินการใหได
ตามขอกําหนดนี้ อยางไรก็ตามไมพบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได
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ขอกําหนดที่ 8.3 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ระบุให “จัดใหมีการสอบสวนหาสาเหตุ
ของเรื่องรองเรียนรวมถึงการจัดใหมีมาตรการในการจัดการกับผลิตภัณฑที่มีปญหา” พบวาโรงงาน
สวนใหญรอยละ 89.9 (ประกอบดวยโรงงาน 36 แหงในกลุมที่ 1, โรงงาน 2 แหงในกลุมที่ 2, โรงงาน
13 แหงในกลุมที่ 3, และโรงงาน 20 แหงในกลุมที่ 4) สามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ไดทันที แต
พบวาโรงงาน 8 แหง (ประกอบดวยโรงงาน 2 แหงในกลุมที่ 1, โรงงาน 3 แหงในกลุมที่ 2, โรงงาน 1
แหงในกลุมที่ 3 และโรงงาน 2 แหงในกลุมที่ 4) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 6.0 เดือน ในการดําเนินการ
ใหไดตามขอกําหนด และไมพบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได
โดยปกติ ก อ นที่ ย าจะออกสู ท อ งตลาดจะต อ งผ า นกระบวนการและขั้ น ตอนต า งๆ เพื่ อ
ตรวจสอบความปลอดภัย และมาตรฐานใหตรงตามที่กําหนดไวในทะเบียนตํารับ แตยังพบเสมอวา
ยาที่มีจําหนายอยูในทองตลาดมีคุณภาพไมเขามาตรฐานหรือมีความบกพรองบางประการในดาน
คุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความปลอดภัยที่ตองไดรับการแกไข ทําใหตองมีการเรียกเก็บยาคืน ยาที่
เรียกเก็บคืนแบงตามระดับความรุนแรงของอันตรายที่เกิดกับผูใชยา ซึ่งอาจจะมีความรุนแรงไมมาก
นักจนถึงทําใหเสียชีวิตได (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 82) ดังนั้นผูผลิตในฐานะที่เปนเจาของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าจะต อ งแสดงความรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย กเก็ บ ยาคื น จากท อ งตลาด อั น เป น การ
แสดงออกถึงความเปนผูผลิตที่มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ (จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, คณะเภสัชศาสตร 2550)
ขอกําหนดที่ 8.10 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ไดระบุใหผูผลิต “จัดใหมีการกําหนด
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บยาคืนเขียนไวเปนลายลักษณอักษร” จากผลการศึกษาพบวาโรงงาน
ทั้งหมดในกลุมที่ 1 และ 3 สามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ไดทันที ในขณะที่โรงงานในกลุมที่ 2
(รอยละ 40.0) และโรงงานในกลุมที่ 4 (รอยละ 9.1) ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 6.0 เดือน และ 12.0 เดือน
ตามลําดับ ในการดําเนินการใหไดตามขอกําหนด และไมพบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถดําเนินการ
ตามขอกําหนดนี้ได ทั้งนี้เพราะวิธีการปฏิบัติในการเรียกเก็บยาคืนนั้นไมมีขอกําหนดมากมาย โดย
ผูผลิตสามารถเขียนอางอิงวิธีการปฏิบัติในการเรียกเก็บยาคืนตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากําหนด โดยมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบ มีการบันทึกความกาวหนาของกระบวนการเรียกเก็บยา
คืนและแจงใหเจาหนาที่ทราบถึงความตั้งใจที่จะเรียกเก็บยาคืนอันเนื่องจากยามีขอบกพรองหรือ
สงสัยวามีขอบกพรองในคุณภาพ (จอมจิน จันทรสกุล 2547 : 82-83)
5.2.9 การตรวจสอบตนเอง
การตรวจสอบตนเองจะต องทํ าเพื่อเป นการตรวจสอบและประเมิ นตนเองของผู ผลิ ตตาม
หลักเกณฑ GMP และเพื่อการเสนอแนะรวมถึงการกําหนดมาตรการการแกไขที่จําเปน ซึ่งการ
ตรวจสอบตนเองตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ไมแตกตางจาก Thai-GMP กลาวคือ มีการระบุให
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จัดทําแผนหรือโปรแกรมการตรวจสอบตนเองเปนประจําพรอมกับจัดใหมีผูทําการตรวจสอบตนเอง
หรือการจัดจางผูตรวจสอบจากภายนอก (external experts) ที่มีการทํางานอยางเปนอิสระ และจัดใหมี
การรายงานผลการตรวจสอบตนเองที่ระบุถึงสิ่งที่ตรวจพบทั้งหมด และขอเสนอสําหรับดําเนินการ
แกไข ซึ่งผูผลิตจะตองจัดใหมีการตรวจสอบเปนระยะๆ โดยมีวัตถุประสงคหลักดังนี้
1. เพื่ อ เป น การตรวจสอบและประเมิ น ดู ว า ในสภาวะที่ เ ป น อยู นั้ น มี ค วามแตกต า งจาก
มาตรฐานของ GMP อยางไรบาง
2. เพื่อหาสาเหตุของความบกพรองที่ตรวจพบ
3. เพื่ อ หาและกํ า หนดแนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขในส ว นที่ บ กพร อ ง หรื อ ยั ง ไม ไ ด
มาตรฐานใหดีขึ้น หรือเขาอยูในมาตรฐาน
การตรวจสอบตนเองควรมีวิธีปฏิบัติที่สามารถประเมินไดวาผูผลิตปฏิบัติตาม GMP ทัง้ ดานการ
ผลิต และการควบคุมคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบตองชี้บงถึงป ญหาหรือขอบกพรองในการ
ดําเนินงาน และชี้แนะแนวทางในการแกไขขอบกพรองได โดยการตรวจสอบตนเองควรปฏิบัติเปน
ประจํา และอาจมีเพิ่มในวาระพิเศษ เชน กรณีที่มีการเรียกเก็บยาคืน หรือยาไมถูกอนุมัติใหปลอยผาน
บอยครั้ง เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา 2550)
5.2.9.1 การจัดทําแผนหรือโปรแกรมการตรวจสอบ
ผลการศึกษาตามขอกําหนดที่ 9.1 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 “การจัดทําแผน
หรือโปรแกรมการตรวจสอบ” พบวาโรงงานทั้งหมดในกลุมที่ 1 และ 3 สามารถดําเนินการตาม
ขอกําหนดนี้ไดทันที แตโรงงานในกลุมที่ 2 (รอยละ 20.0) และโรงงานในกลุมที่ 4 (รอยละ 13.6) ตอง
ใช ระยะเวลาเฉลี่ ยกลุ มละ 12.0 เดือนในการดําเนิ นการ และไมพบวามีโรงงานใดที่ไมสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได และขอกําหนดที่ 9.2 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ระบุให “จัด
ใหผูที่ทําการตรวจสอบตนเองหรือการจัดจางผูตรวจสอบจากภายนอกที่มีการทํางานอยางเปนอิสระ”
พบวาโรงงาน 48 แหงจากโรงงาน 76 แหงที่ตอบแบบสอบถาม สามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้
ไดทันที ในขณะที่โรงงาน 20 แหงไมสามารถดําเนินการขอกําหนดนี้ไดทันที ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย
9.8 เดือน ในการดําเนินการใหไดตามขอกําหนด และโรงงาน 8 แหง ไมสามารถดําเนินการตาม
ขอกําหนดนี้ได โดยสาเหตุอาจเนื่องจากโรงงานสวนใหญใชบุคลากรภายในโรงงาน เชน เภสัชกรใน
ฝายผลิต เภสัชกรในฝายควบคุมคุณภาพ หัวหนาฝายอื่นๆ เปนตน ในการตรวจสอบตนเอง โดยที่การ
ตรวจสอบจะเปนไปในลักษณะที่ผูทําการตรวจสอบจะตองไมเปนผูที่ปฏิบัติงานอยูในสวนที่ถูก
ตรวจสอบ ดังนั้นจึงไมมีการจางผูตรวจสอบจากภายนอก ซึ่งเปนการเพิ่มคาใชจายใหโรงงาน
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5.2.9.2 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบตนเอง
ผลการศึกษาขอกําหนดที่ 9.3 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 กลาวถึง “จัดทํารายงาน
ผลการตรวจสอบตนเองที่ระบุถึงสิ่งที่ตรวจพบทั้งหมดและขอเสนอสําหรับดําเนินการแกไข” พบวา
โรงงานสวนใหญ (รอยละ 89.7) สามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ไดทันที แตพบวาโรงงาน 8 แหง
ประกอบดวยโรงงาน 1 แหงในกลุมที่ 1, โรงงาน 1 แหงในกลุมที่ 2, โรงงาน 1 แหงในกลุมที่ 3 และ
โรงงาน 5 แหงในกลุมที่ 4 ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 6.0, 12.0, 18.0 และ 10.0 เดือน ตามลําดับ ในการ
ดําเนินการใหไดตามขอกําหนด และทุกโรงงานสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได การที่โรงงาน
ทั้ง 8 แหง ไมสามารถปฏิบัติไดทันทีอาจเปนเพราะขาดบุคลากรที่มีความรู ซึ่งการทําการตรวจสอบ
ตนเองอาจกระทําไดงายแตการใหขอเสนอแนะในการแกไขจะตองใชผูที่มีความรูในสายงานนั้นๆ
5.2.10 การผลิตยาปราศจากเชื้อ
ยาปราศจากเชื้อเปนรูปแบบของยาที่เตรียมขึ้นใหมีคุณสมบัติปราศจากเชื้อทุกชนิดและมีฤทธิ์
ในการรักษาโรค ยาปราศจากเชื้อประกอบดวยยาหลายประเภทดวยกัน เชน ยาฉีด ยาหยอดตา ยา
สวนลาง เปนตน ยาฉีดเปนรูปแบบของยาที่มีลักษณะพิเศษกวายาแบบอื่นๆ เพราะจะตองใชฉีดเขา
รางกายผานผิวหนังหรือเนื้อเยื่อที่บอบบาง ดังนั้นการผลิตยาปราศจากเชื้อจะตองมีขอกําหนดเปน
พิเศษเพื่อใหมีความเสี่ยงจากการปนเปอนจุลินทรีย การปนเปอนของอนุภาคและไพโรเจนนอยที่สุด
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา 2550)
ขอกําหนดในการผลิตยาปราศจากเชื้อตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ Thai-GMP โดย
สวนใหญจะเหมือนกัน แตจะมีความแตกตางกันบางในสวนของสภาวะแวดลอมในการผลิตยา
ปราศจากเชื้อ และขอกําหนดของจุลินทรียในบริเวณหองสะอาดสําหรับการผลิตยาปราศจากเชื้อ
การศึกษาครั้งนี้ มีโรงงานเพียง 24 แหงที่มีการผลิตยาปราศจากเชื้อ โดยเปนโรงงานในกลุมที่
1 จํานวน 15 แหง กลุมที่ 3 จํานวน 3 แหง และกลุมที่ 4 จํานวน 6 แหง ผลการศึกษาขอกําหนดใน
ภาคผนวกที่ 1 ขอ 3 ที่ระบุใหการผลิตยาปราศจากเชื้อในแตละขั้นตอนตองมีระดับความสะอาดใน
ระดับเดียวกับสภาวะที่กําลังปฏิบัติงาน (in operation) พบวามีโรงงาน 4 แหง (รอยละ 18.2) ยังไม
สามารถดําเนินการตามเกณฑนี้ไดทันทีตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 20.0 เดือน ในการดําเนินการตาม
เกณฑ และเมื่อศึกษาแยกตามกลุมโรงงานพบวาโรงงาน 2 แหงในกลุมที่ 1 โรงงาน 1 แหงในกลุมที่
3 และโรงงาน 1 แหงในกลุมที่ 4 ที่ไมสามารถดําเนินการตามเกณฑนี้ไดทันที
การที่โรงงานสวนหนึ่งยังไมสามารถดําเนินการตามเกณฑนี้ไดทันที เนื่องจาก PIC/S-GMP
ฉบับ พ.ศ.2549 มีการแบงสภาวะแวดลอมออกเปน 2 แบบ คือ สภาวะที่กําลังปฏิบัติงาน (in
operation) และสภาวะไมมีการปฏิบัติงาน (at rest) แต Thai-GMP มีการกําหนดสภาวะแวดลอม
เฉพาะสภาวะไมมีการปฏิบัติงานเทานั้น ซึ่งการควบคุมระดับความสะอาดในสภาวะที่มีผูปฏิบัติงาน
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จะทําไดยากกวาสภาวะที่ไมมีผูปฏิบัติงาน แมวาขอกําหนดดังกลาวจะมีความแตกตางจากขอกําหนด
ใน Thai-GMP แตพบวาโรงงานที่สามารถดําเนินการตามเกณฑนี้ไดทันทีมีถึงรอยละ 81.8 และทุก
โรงงานสามารถดําเนินการตามเกณฑนี้ได
ในภาคผนวกที่ 1 ขอ 31 ไดกําหนดใหมี “การจัดใหมีระบบแจงเตือน (warming system) เพื่อ
แสดงความผิดพลาดของอากาศที่ถูกจายเขามาในบริเวณผลิตยาปราศจากเชื้อ” มีโรงงานเกือบรอยละ
50.0 ที่ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 9 เดือนในการจัดทําระบบใหม
อยางไรก็ตามพบวามีโรงงานบางแหงที่ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในหัวขอการ
ผลิตยาปราศจากเชื้อได กลาวคือ
1. ขอกําหนดในภาคผนวกที่ 1 ขอ 11 (1) “การเตรียมสารละลายและสวนประกอบตางๆ
สําหรับการบรรจุตองจัดทําในหองสะอาดอยางนอยระดับ D” พบวามีโรงงานรอยละ 4.3 ที่ไม
สามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได
2. ขอกําหนดในภาคผนวกที่ 1 ขอ 12 “การเตรียมและบรรจุผลิตภัณฑโดยวิธีปราศจากเชื้อ
ตองทําในสภาวะแวดลอมระดับ A ที่อยูในหองระดับ B” พบวามีโรงงานรอยละ 4.2 ไมสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได
3. ขอกําหนดในภาคผนวกที่ 1 ขอ 29 “การจัดใหมีอากาศที่ผานเครื่องกรองและจายเขาไป
ในหองผลิตยาปราศจากเชื้อเกิดความดันแบบบวกและเกิดการไหลของอากาศไปสูหองติดกันที่มี
ระดับความสะอาดต่ํากวาในทุกสภาวะที่มีการปฏิบัติงาน” พบวามีโรงงานรอยละ 4.2 ไมสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได
4. ขอกําหนดในภาคผนวกที่ 1 ขอ 31 “การจัดใหมีระบบแจงเตือนที่แสดงถึงความผิดพลาด
ของอากาศที่จายเขามาในบริเวณผลิตยาปราศจากเชื้อ” พบวามีโรงงานรอยละ 8.7 ไมสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได
ในสวนของน้ําที่ใชในการผลิตยาปราศจากเชื้อหลังจากผลิตจะตองใชใหหมดภายใน 24 ชั่วโมง
ถาจะเก็บไวนานกวานี้ ตามขอกําหนดในภาคผนวกที่ 1 ขอ 35 ของ PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ระบุ
ใหตองมีการเก็บรักษาโดยที่มีการปองกันไมใหมีการเจริญ เติบโตของเชื้อจุลินทรีย เชน การเก็บใหมี
การไหลเวียนน้ําตลอดเวลา ณ อุณหภูมิที่สูงกวา 70oc ผลจากการศึกษาพบวาโรงงานที่สามารถ
ดําเนินการตามเกณฑนี้ไดทันทีมีถึงรอยละ 82.6 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูผลิตสวนใหญเขาใจและให
ความสําคัญกับน้ําที่ใชในการผลิตยาปราศจากเชื้อ วาถามีการเจริญเติบโตของจุลินทรียจะเปน
สาเหตุของการมีเอนโดทอกซินปนเปอน ซึ่งไมสามารถทําลายไดโดยการฆาเชื้อดวยความรอนชื้น
(ภารุณี ถนอมเกียรติ 2549 : 43) ดังนั้นเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอการผลิต การดําเนินการ
ปองกันไวกอนจึงเปนสิ่งจําเปน
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5.2.11 การผลิตยาชีววัตถุสําหรับมนุษย
ชีววัตถุ หมายถึง วัคซีนหรือสารสรางภูมิคุมกันตางๆ ใหกับรางกายของมนุษย สวนใหญ
ประกอบด ว ยวั ค ซี น เซรุ ม และอิ ม มู โ นกลอบู ลิ น เป น หลั ก ซึ่ ง เป น สิ่ ง ที่ จํ า เป น อย า งยิ่ ง ต อ การ
สาธารณสุขของประเทศ สําหรับประเทศไทยมีการนําเขาวัคซีนในแตละปมีมูลคาสูง เพื่อนําไปใช
ในงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคตามนโยบายของประเทศ แตประเทศไทยสามารถผลิตได 2 ชนิด
คือ Freeze-dried BCG vaccine และ JE vaccine ดังนั้นเพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคใหไดวัคซีนที่มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีการใชไดอยางปลอดภัย ภาครัฐจึงกําหนดนโยบายและมาตรการใน
การควบคุมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของวัคซีน และติดตามความปลอดภัยจากการใชวัคซีน
อยางเปนระบบ ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตวัคซีนบางอยางในประเทศ
จากการศึกษาครั้งนี้ พบวามีโรงงานที่ผลิตชีววัตถุอยู 2 แหง โดยที่โรงงานทั้ง 2 แหง ไดมีการ
จัดสรางและปรับปรุงสถานที่สําหรับผลิตยาชีววัตถุขึ้นมาใหม ซึ่งการออกแบบโครงสรางไดผาน
การอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดย อย.ไดมีการอางอิงตามขอกําหนด
ตามเกณฑ GMP ของ PIC/S ดังนั้นโรงงานทั้ง 2 แหง จึงมีศักยภาพในการปฏิบัติตามขอกําหนดใน
หัวขอการผลิตยาชีววัตถุไดทันที
5.2.12 การสุมตัวอยางวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ
การสุมตัวอยางเปนขั้นตอนที่สําคัญอยางหนึ่งในการควบคุมคุณภาพ โดยจะสุมตัวอยางเพียง
สวนหนึ่งของแตละรุนที่ผลิตเทานั้น ดังนั้นการสรุปผลที่ถูกตองของทั้งหมดจะไมสามารถไดมาจาก
การทดสอบตัวอยางที่ไมเปนตัวแทนที่ดีของทั้งรุนการผลิต ซึ่งตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ได
ระบุใหการตรวจพิสูจนเอกลักษณของวัตถุดิบจะตองทําการสุมตัวอยางวัตถุดิบจากทุกภาชนะบรรจุ
แตอาจยอมใหมีการเก็บตัวอยางจากภาชนะบรรจุบางสวนไดหากมีการตรวจสอบความถูกตองของ
วิธีการปฏิบัติ ในขณะที่ Thai-GMP ระบุใหการตรวจพิสูจนเอกลักษณของวัตถุดิบใหทําการสุม
ตัวอยางวัตถุดิบจากภาชนะบรรจุบางสวนไดโดยใชสูตร n + 1 ดังนั้นหากโรงงานตองปฏิบัติตาม
PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 จะตองทํากระบวนการที่ผานการตรวจสอบความถูกตอง (validated
procedure) เพิ่มจาก Thai-GMP
ผลการศึกษาขอกําหนดในภาคผนวกที่ 8 ขอ 2 ที่ไดระบุใหมี “การพิสูจนเอกลักษณของ
วัตถุดิบดวยกระบวนการที่ผานการตรวจสอบความถูกตอง (validated procedure) แลวเทานั้น”
พบวาโรงงานสวนใหญรอยละ 70.9 สามารถดําเนินการตามเกณฑนี้ไดทันที และโรงงานรอยละ
26.6 ตองใชระยะเวลาเฉลี่ย 9.9 เดือน ในการแกไขปรับปรุงเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามเกณฑ
อยางไรก็ตามมีโรงงานรอยละ 2.5 ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ได จะเห็นไดวามีโรงงานที่ไม
สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ไดทันที ทั้งนี้เพราะตามหลักเกณฑ GMP ของ PIC/S จะตองทําการ
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validated procedure กอน หากโรงงานตองการทําการสุมตัวอยางวัตถุดิบโดยใชสูตร n + 1 ซึ่ง
การทํา validated procedure จะตองใชบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจในเรื่องนี้
5.3 อุปสรรคในการพัฒนาโรงงานใหไดตาม PIC/S-GMP
จากการที่ อย.ได ดํ า เนิ น การพั ฒ นามาตรฐานการผลิ ต ยาภายในประเทศให ทั ด เที ย ม
มาตรฐานสากล เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศ โดยใชหลักเกณฑ GMP ของ
องคการอนามัยโลกเปนแนวทาง โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต พ.ศ.2521 และตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ผล
ปรากฏวาผูผลิตสวนหนึ่งจะมีความเขาใจในหลักการและคุณประโยชนของการปฏิบัติตาม GMP
และกระตื อ รื อ ร น ในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการผลิ ต ส ง ผลโดยรวมให ม าตรฐานการผลิ ต ยา
ภายในประเทศดีขึ้น จากการที่โรงงานผานการประเมินดาน GMP จากเจาหนาที่ และไดรับหนังสือ
รับรองมาตรฐานการผลิตยาจาก อย.เพิ่มขึ้น
แตเมื่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีแนวคิดเขารวมเปนสมาชิก PIC/S ทําให
ตองดําเนินการตรวจประเมิน GMP ตามมาตรฐานของ PIC/S ทุกโรงงานภายในกรอบเวลาที่ 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
ผลการศึกษาพบวาโรงงานในกลุมที่ 1, 3 และ 4 พบปญหามากในเรื่องของงบประมาณที่ใช
ในการพัฒนาระบบ รอยละ 39.5, 50.0 และ 27.3 ตามลําดับ ในขณะที่โรงงานในกลุมที่ 2 (รอยละ
40.0) พบปญหามากในเรื่องของการขยายหรือตอเติมอาคารโรงงานเนื่องจากขอจํากัดตามกฎหมาย
ควบคุ ม อาคาร และเมื่ อ มีก ารถ ว งน้ํ า หนัก ของอุป สรรค พบว า โรงงานในกลุม ที่ 1, 3 และ 4 มี
อุปสรรคในเรื่องของงบประมาณที่ใชในการพัฒนาระบบมากที่สุด ในขณะที่โรงงานในกลุมที่ 2 มี
อุปสรรคเรื่องของการขยายหรือตอเติมอาคารโรงงานเนื่องจากขอจํากัดตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาโรงงานสวนใหญมีปญหาเรื่องงบประมาณในการพัฒนา
ระบบเปนลําดับแรก เนื่องจากการพัฒนาใหไดตาม PIC/S-GMP นั้น ครอบคลุมหลายดานที่สําคัญคือ
อาคารสถานที่ บุคลากร เครื่องมือเครื่องจักร และระบบเอกสาร โดยเฉพาะดานอาคารสถานที่ ซึ่งพบ
เปนปญหารองลงมาโดยพบว าโรงงานสวนใหญเปดดําเนินกิจการมาเป นเวลานานการปรับปรุง
โครงสรางจึงทําไดยาก อีกทั้งหองปฏิบัติงานตางๆ มีการออกแบบไมดีเทาที่ควรและมีเนื้อที่จํากัด
นอกจากนี้โรงงานที่อยูในเขตผังเมืองยังถูกจํากัดดวยกฎหมายควบคุมอาคาร
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ในการจัดทําระบบอากาศ (HVAC) และระบบน้ํา โรงงานมีความเห็นวาทําไดยาก
เนื่องจากตองใชเงินลงทุนสูง ประกอบกับโครงสรางของอาคารไมเอื้ออํานวยตอการจัดทําระบบ
และขาดผูชํานาญการในการใหคําแนะนําและดําเนินการจัดทําระบบ นอกจากนี้ยังพบอุปสรรคอื่นๆ
เชน การขาดแคลนบุคลากรทั้งในดานจํานวน ความรูและประสบการณ อุปการณ เครื่องมือและ
เครื่องจักรมีสภาพเกา ขาดความทันสมัยและขาดเครื่องมือตรวจสอบสําคัญๆ เชน HPLC การจัดทํา
ระบบเอกสาร เปนตน
จากผลศึกษาดังสรุปในตารางที่ 54 พบวาสอดคลองกับการศึกษาของกลุมอุตสาหกรรมยา
สามัญและทรัพยสินทางปญญา (2550) ที่ไดรายงานปญหาและอุปสรรคที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติ
ตาม GMP โดยเฉพาะการที่จะใช GMP ตามมาตรฐานของ PIC/S กลาวคือ ขาดแหลงเงินทุน ขาด
แคลนบุคลากรโดยเฉพาะอยางยิ่งเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร ขาดความชัดเจนในการดําเนินการ
ของ อย. ขาดเทคโนโลยีในการผลิตและควบคุมคุณภาพ และมีขอจํากัดในเรื่องสถานที่ตั้งโรงงานที่
ไมสามารถปรับปรุงหรือขยายได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(2548) ที่ไดรายงานวาปญหาของโรงงานในการปฏิบัติเพื่อใหไดตามเกณฑ GMP ในสวนของ
โรงงานที่ได GMP แลว คือ ปญหาดานงบประมาณ การตรวจสอบจากเจาหนาที่ การสรางความ
เขาใจใหเกิดแกบุคลากรในโรงงาน การขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GMP การขาดที่
ปรึกษาและปญหาสถานที่เดิมสามารถปรับปรุงพัฒนาไดในขอบเขตที่จํากัด
นอกจากนี้ผลการศึกษาในครั้งนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของคณะทํางานยอยเพื่อศึกษา
วิเคราะหการพัฒนาอุตสาหกรรมยา (2537 : 352) ที่ไดรายงานวาปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ ที่ทํา
ใหผูผลิตสวนหนึ่งไมปฏิบัติตาม GMP ไดแก การขาดเงินทุน การขาดแคลนบุคลากร ขาดความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและการควบคุมคุณภาพ ผูประกอบการไมเห็นความสําคัญในการปฏิบัติ
ตาม GMP และติดขัดตามขอบังคับ เทศบัญญัติตางๆ
กลาวโดยสรุป อุปสรรคตางๆ ที่สงผลตอการพัฒนา GMP ของโรงงานจากการศึกษาใน
ครั้งนี้และผลจากการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวของตั้งแตอดีตยังคงเปนเรื่องเดิม คือ อุปสรรคดานเงินทุน
บุคลากร ขอบังคับเทศบัญญัติตางๆ ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต เปนตน
อุปสรรคที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่พบจากการศึกษาในครั้งนี้ (รอยละ 5.1) คือ มาตรฐาน
ของเจาหนาที่ผูตรวจประเมิน GMP เนื่องจากมาตรฐานการตรวจสอบของเจาหนาที่ผูตรวจประเมินมี
อิทธิพลอยางมากตอการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ GMP ซึ่งจะตองมีการปฏิบัติที่เปนแนวทาง
เดียวกัน โปรงใส และเปนที่ยอมรับ อยางไรก็ตามสําหรับประเทศไทยนั้นถึงแมเจาหนาที่ผูตรวจ
ประเมิ นจะมี วิ ธีการปฏิ บั ติ แตก็ มิ ได มี การกํ าหนดเป นมาตรฐานเดี ยวกั นอยางเป นรู ปธรรม ซึ่ ง
สอดคลองกับการศึกษาของพงศธร วิทยพิบูลย และคณะ (2546 : 8) ที่ไดทําการประเมินเจาหนาที่
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ผูตรวจ GMP พบวาผูตรวจ GMP แตละคนใหคะแนนไมสอดคลองกัน อยางไรก็ตามผลของคะแนน
รวมจากการตรวจประเมินไมตางกันมากนัก
นอกจากนี้ปญหาการขาดแคลนบุคลากรก็เปนอุปสรรคที่สําคัญอีกประการหนึ่ง จากผล
การศึกษาพบวาโรงงานรอยละ 36.7 มีปญหาการขาดแคลนบุคลากร เมื่อพิจารณาถึงอุปสรรคใน
เรื่องของบุคลากรที่มีผลตอการดําเนินการตามหลักเกณฑ GMP ของ PIC/S พบวาโรงงานจะมี
ปญหาในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. จํานวนบุคลากรที่มีไมเพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
2. การขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู แ ละประสบการณ เ ฉพาะด า น เช น บุ ค ลากรด า นการ
วิเคราะหและการตรวจสอบความถูกตอง เปนตน
3. การเขาออกของบุคลากรมีมาก โดยเฉพาะบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน
จากประเด็นปญหาที่พบในการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคลองกับการศึกษาของ จอมจิน
จันทรสกุล (2547 : 27-28) ที่พบวาจํานวนบุคลากรโดยเฉพาะเภสัชกรและนักวิทยาศาสตรมีไมเพียง
พอที่จะทํางานที่รับผิดชอบไดอยางสมบูรณ อีกทั้งการฝกอบรมพนักงานมีนอยมากเนื่องจากการเขา
ออกของพนักงานมีมากทําใหการจัดการฝกอบรมทําไดยากและขาดความตอเนื่อง แตอยางไรก็ตาม
ผูตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้มีความเห็นวา แมจะขาดแคลนบุคลากรแตหากจะตองมีการ
จางบุคลากรเพิ่ม ทางโรงงานก็จะไมมีเงินเพียงพอที่จะจาย
5.4 มาตรการสงเสริมการพัฒนาโรงงาน
การที่ผูผลิตยาจะสามารถพัฒนาตาม PIC/S-GMP ไดนั้น อย.ควรจัดใหมีนโยบายในการ
สงเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาโรงงานผลิตยาในดานตางๆ จากการศึกษาความตองการการ
สงเสริมในการพัฒนาโรงงาน พบวาผูประกอบการตองการใหภาครัฐชวยในเรื่องตางๆ เชน แหลง
เงินทุนดอกเบี้ยต่ํา การจัดใหมีที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําในการปรับปรุงโรงงานและ
การจัดอบรม สัมมนาและการทํา workshop เกี่ยวกับขอกําหนดตางๆ และการจัดใหมีการเขาเยี่ยม
ชมโรงงานที่ไดมาตรฐาน เปนตน
จะเห็นไดวาโรงงานสวนใหญรอยละ 52.1 ตองการใหภาครัฐจัดหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ย
ต่ําใหเพียงพอกับความตองการ เนื่องจากโรงงานมีความเห็นวาการพัฒนาใหไดตาม PIC/S-GMP
นั้นตองใชงบประมาณในการลงทุนคอนขางสูง โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอาคาร
สถานที่และระบบการผลิต ในสวนของการปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ใน PIC/S-GMP โรงงาน
รอยละ 34.2 ตองการใหภาครัฐจัดอบรม สัมมนา และการทํา workshop รวมทั้งจัดใหมีการเยี่ยมชม
โรงงานที่ ไ ด ม าตรฐาน เพื่ อ ให โ รงงานเกิ ด ความเข า ใจในการปรั บ ปรุ ง โรงงานและสามารถ
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ดําเนินการไดไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีบุคลากรหรือทีมที่ปรึกษาโรงงาน
ดาน PIC/S-GMP ใหเพียงพอและทั่วถึง
เพื่อใหการดําเนินการตาม PIC/S-GMP เกิดขึ้นได โรงงานรอยละ 15.1 จึงมีความเห็นวา
ภาครัฐควรขยายระยะเวลาในการบังคับใชออกไปจากกําหนดเดิม ซึ่ งกลุมผูประกอบธุ รกิจใน
อุตสาหกรรมยาทั้งจากสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน (TPMA) และสมาคมผูวิจัยและ
ผลิตเภสัชภัณฑ (PREMA) มีความเห็นวาแนวทางการตรวจสอบโรงงานผลิตยาของประเทศไทย
อางอิงตาม WHO มาตลอด ดังนั้นเมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงมาสูองคกรใหมจึงไมควรเรงรัด
จนเกินไป เนื่องจากมาตรฐานใหมมีผลโดยตรงตอโครงสรางโรงงานและตองใชเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
รวมถึงการสรางความเขาใจในขอกําหนดตาม PIC/S-GMP (อุตสาหกรรมยาไทยลาหลังผลักดันสู
ภาคีสมาชิก PIC/S ยกระดับ GMP สูมาตรฐานใหมรองรับเปดเสรีการคายา 2548 : 24)
นอกจากนี้ ยั งต อ งการการสนับสนุ น ในดา นอื่ น ๆ เชน การลดภาษีก ารนํา เขา อุป กรณ
เครื่องมือ เครื่องจักร การจัดใหมีเอกสาร คูมือความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ที่ทันสมัย การจัดใหมี
มาตรฐานในการตรวจที่แนนอนของเจาหนาที่ อย. การเปดเสรีการขายยา การจัดหาบุคลากรที่มี
ความรูและประสบการณ เปนตน ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้พบวาสอดคลองกับการศึกษาของ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2548) ที่ไดรายงานวาโรงงานตองการใหภาครัฐชวยสนับสนุนใน
ดานวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงมาตรการควบคุมโรงงาน แนะนําแหลงทุน การ
ชวยเหลือดานการตลาด การขึ้นทะเบียนตํารับยาและการจัดทีมพี่เลี้ยงใหคําปรึกษาหรือผูตรวจสอบ
ประจําโรงงาน
ทั้งนี้ผูตอบแบบสอบถามสวนหนึ่งมีความเห็นวาภาครัฐควรจัดใหมีมาตรการปองกันไมให
ยานําเขาขึ้นทะเบียนในประเทศไดอยางไมจํากัดและงายเกินไป พรอมกันนี้ควรใหเจาหนาที่ อย.ไป
ตรวจสอบยังสถานที่ผลิตของยานําเขาเหลานั้นซึ่งปจจุบันไมมีการตรวจสอบแตอยางใด และควร
ปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อยาของภาครัฐที่ใหสิทธิพิเศษแกองคการเภสัชกรรม รวมทั้งภาครัฐควรจัด
ใหมีมาตรการที่เปนแรงจูงใจใหกับภาคเอกชนในการดําเนินการตาม PIC/S-GMP
อยางไรก็ตาม อย.ไดดําเนินการเพื่อสนับสนุนภาคเอกชน (PIC/S ชวยหรือแชแข็ง
อุตสาหกรรมยา 2549 : 17) คือ
1. มีการประกาศนโยบายของการที่จะเขารวมเปนสมาชิก PIC/S ภายใน พ.ศ.2551 ให
ผูผลิตยาไดรับทราบเพื่อใหมีโอกาสปรับตัวลวงหนา 3 ป
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยรวมมือกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐในการ
อบรมเกี่ยวกับ PIC/S-GMP และจัดใหมีการอบรมเชิงเทคนิคใหกับผูผลิตยาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
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3. ประสานความรวมมือกับ TPMA ในการเจรจากับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (BOI) ใหครอบคลุมกิจการการผลิตยาสําเร็จรูป ซึ่งแตเดิมใหการสงเสริมแตกิจการการ
ผลิตสารออกฤทธิ์สําคัญในยาอยางเดียว โดยไดรับสิทธิยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร ยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล 5-8 ป ตามเขต โดยมีเงื่อนไขวาทั้งกรณีลงทุนใหมและปรับปรุงโรงงานเดิมจะตอง
ดําเนินการใหไดมาตรฐาน PIC/S ภายใน 2 ป นับแตวันเปดดําเนินการ
4. ประสานงานกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตยาที่
ตั้งอยูในเขกรุงเทพมหานครสามารถขยายหรือตอเติมโรงงานได
5.5 กฎหมายที่เกี่ยวของกับ GMP ในปจจุบัน
ในระยะเวลาที่ผานมา อย.ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขหลักเกณฑ GMP ที่ใชกับโรงงานผลิต
ยาเรื่อยมา จนกระทั่งกระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศเรื่อง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2546 ซึ่งมีผลบังคับใช
เปนกฎหมายกับสถานที่ผลิตยาแผนปจจุบันทุกแหง ตั้งแต 5 มิถุนายน พ.ศ.2547 เปนตนมา โดย
Thai-GMP ดังกลาวเปนแนวทางตามขอแนะนําขององคการอนามัยโลก ซึ่งมีความเขมงวดและเปน
สากล อีกทั้งเปนมาตรฐานที่เอื้อตอการแขงขันระหวางประเทศอีกดวย (สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา, กลุมอุตสาหกรรมยาสามัญและทรัพยสินทางปญญา 2550)
จากการศึกษาความเพียงพอในการปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีในการผลิตยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2546 ที่
ใชเปนกฎหมายในปจจุบัน กับสภาพการแขงขันทางการคากับอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศและ
อุตสาหกรรมผลิตยานอกประเทศ พบวาโรงงานสวนใหญรอยละ 41.8 เห็นวา Thai-GMP เปน
กฎเกณฑที่เพียงพอตอการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยา อยางไรก็ตามโรงงานรอยละ 21.5 เห็นวา
Thai-GMP เพียงพอสําหรับควบคุมคุณภาพยาในประเทศ แตไมเพียงพอในตางประเทศ และโรงงาน
รอยละ 15.2 เห็นวา Thai-GMP เปนกฎเกณฑที่ไมเพียงพอตอการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยาทั้งใน
และนอกประเทศ
โรงงานสวนใหญมีความเห็นวา การปฏิบัติตาม Thai-GMP มีความเพียงพอกับสภาพการ
แขงขันทางการคากับอุตสาหกรรมยาทั้งในและนอกประเทศ โดยที่มีโรงงานสวนหนึ่งมีความเห็นใน
ลักษณะตอตานการใช PIC/S-GMP กลาวคือ PIC/S-GMP เปนการใชมาตรฐานสูงที่สนับสนุนโรงงาน
ของตางประเทศ โดยที่กฎเกณฑบางอยางไมเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย การบังคับใช PIC/S-GMP
สําหรับโรงงานที่ไมพรอมโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องงบประมาณ จะมีผลกระทบใหโรงงานเหลานี้อยู
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ไมได และตองปดกิจการไปในที่สุด ดังนั้นการพัฒนาดังกลาวจึงเปนการกีดกันโรงงานผลิตยาที่มีอยู
เดิมในประเทศไทย
แตอยางไรก็ตามมีโรงงานอีกสวนหนึ่งที่เห็นวาควรจะนํา PIC/S-GMP มาใช เพื่อใหเกิดการ
ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของโรงงานและผลิตภัณฑยา ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้พบวา
สอดคลองกับการศึกษาของกลุมอุตสาหกรรมยาสามัญและทรัพยสินทางปญญา (2550) ที่รายงานวา
รอยละ 55 ของผู ประกอบการ (จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 49 ฉบับ หรือรอยละ 29.7 ของ
แบบสอบถามทั้งหมด) เห็นดวยกับนโยบายของ อย.ที่จะใชมาตรฐานการผลิตยาที่ดีตามแนวทางของ
PIC/S และพบวาผูประกอบการขนาดเล็กไมเห็นดวยกับนโยบายดังกลาวในอัตราสวนที่มากกวา ซึ่ง
เหตุผลของผูที่ไมเห็นดวยนั้นสอดคลองกับที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้คือ
1. WHO-GMP มีความเหมาะสมอยูแลว เพราะเปนมาตรฐานที่สากลยอมรับ
2. ควรใช PIC/S-GMP กับโรงงานที่มีเปาหมายในการส งออกไปยั งประเทศที่ตองการ
มาตรฐานสูงเทานั้น ในขณะที่ประเทศคูคาสวนใหญไมไดตองการมาตรฐานที่สูงกวา WHO-GMP
ถาตนทุนสูงจะสูราคาไมได
3. การลงทุนสูงเกินไปโดยตองลงทุนมากในดาน Clean room และ HVAC รวมถึงระบบน้ํา
4. ไดประโยชนไมคุมคา ไมเกิดประโยชนตอโรงงาน
5. ควรเปนไปดวยความสมัครใจขึ้นกับความพรอมของแตละโรงงาน ไมวาจะดานทุน
ทรัพย บุคลากรและตลาดที่รองรับ
6. อย.ยังไมมีหลักเกณฑในการปฏิบัติที่ชัดเจน
สําหรับเหตุผลของผูที่เห็นดวยนั้นพบวาสอดคลองกับที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้คือ
1. เปนการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของประเทศใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้นเปนสากล มีการ
ควบคุมระบบคุณภาพและการผลิตยาที่เขมงวดขึ้น
2. สามารถนํ า มาใช เ ป น นโยบายกี ด กั น ทางการค า ด า นเทคนิ ค ต อ การนํ า เข า สิ น ค า ที่
คุณภาพต่ํากวาเขามาในประเทศไดเปนอยางดี
3. ทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยา มีการปรับปรุงระบบอากาศและปรับปรุง
สถานที่
4. เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหผลิตภัณฑยาเปนที่ย อมรับของตางประเทศ เปนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการสงออก
5. เป น ประโยชน ต อ ผู บ ริ โ ภคทํ า ให ไ ด ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี คุ ณ ภาพ ปลอดภั ย และมี
ประสิทธิภาพ
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อยางไรก็ตามผูที่เห็นดวยบางรายมีความเห็นวาอยากใหมีการพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป
ควรมีการวางแผนระยะยาวและภาครัฐควรมีความพรอมกอนที่จะนํามาบังคับใช
ทั้งนี้ผูตอบแบบสอบถามสวนหนึ่งมีความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช
มาตรฐาน PIC/S ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของกลุมอุตสาหกรรมยาสามัญและทรัพยสินทางปญญา
(2550) ; PIC/S ชวยหรือแชแข็งอุตสาหกรรมยา (2549) กลาวคือ ผูผลิตยาตองใชเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
เพื่อพัฒนามาตรฐานใหไดตามหลักเกณฑ GMP ของ PIC/S ในขณะเดียวกันผูผลิตก็ตองลดตนทุน
ในการผลิตเพื่อใหสามารถแขงขันกับยาจากตางประเทศ ซึ่งยานําเขาที่ผลิตในแถบประเทศเพื่อน
บาน รวมทั้งประเทศจีนและอินเดียตางทยอยเขามาสูตลาดภายในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ ปญหานี้
ภาครัฐจะตองใหความสนใจและเขามาดูแลเพื่อใหสอดรับกับโครงการหลักประกันสุขภาพที่ภาครัฐ
ไดสรางขึ้น เพราะการพัฒนาตามมาตรฐานที่สูงขึ้นแตขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง
อาจจะสรางปญหาใหกับระบบอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ คือ
1. การปดกิจการของโรงงานตางๆ ที่ไมสามารถสูตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น
2. เกิดการเลิกจางงาน
3. ภาพรวมของราคายาภายในประเทศสูงขึ้น
นอกจากนี้คารักษาพยาบาลและคาใชจายในดานการดูแลสุขภาพของภาครัฐก็จะสูงขึ้น
ตามจนไมอาจดําเนินนโยบายการประกันสุขภาพไดอยางที่ประกาศไวและสุดทายการนําเขายา
ตนทุนต่ํากวาจากตางประเทศอาจนําไปสูการขาดดุลทางการคากับตางประเทศ
5.6 สรุปสาระสําคัญในงานวิจัย
ปจจุบันการผลิตยาทั่วโลกมีการแขงขันอยางสูง มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้ง
ในขณะนี้แนวทางในการประกันคุณภาพดานการผลิตยาและระบบการตรวจ GMP ไดมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง และจากการเปดเขตการคาเสรีแกกันมากขึ้น ทําใหในหลายภูมิภาคไดรวมกันจัดตั้ง
องคกรหรือภาคีขึ้น จึงมักมีเงื่อนไขในเชิงขอกําหนดหรือมาตรฐานดานการผลิตสินคาเขามาเปน
เครื่องมือคุมครองประชาชนในประเทศของตนและกีดกันทางการคากับประเทศนอกกลุม สงผลให
หนวยงานรัฐผูกํากับดูแลจะตองพัฒนาใหทันตอสภาวการณของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อชวยให
การพั ฒนาอุ ตสาหกรรมยาภายในประเทศได ก าวทันต อวิ วั ฒนาการด านเทคโนโลยี ยาของโลก
สงเสริมคุณภาพ สรางภาพลักษณที่ดีแกผลิตภัณฑยา เพื่อใหเปนที่เชื่อถือและยอมรับของตางประเทศ
วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันใน
การปฏิบัติตาม PIC/S-GMP ในมุมมองของเจาของหรือผูบริหารโรงงานโดยเครื่องมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามที่จัดสงทางไปรษณีย สวนขอมูลเชิงคุณภาพรวบรวม
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ขอมูลโดยการสัมภาษณ รวมไดขอมูลสําหรับการวิเคราะหทั้งหมด 79 ฉบับ คิดเปนรอยละ 51.6
ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 153 แหง ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้
1. ความแตกตางของขอกําหนดตาม PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 และ Thai-GMP ดัง
แสดงในตารางที่ 6 มี 6 ขอ
2. โรงงาน 2 แหง (จากทั้งหมด 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. ขอกําหนดที่ 5.19 (e) “การจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของการทําความ
สะอาด และการตรวจสอบซ้ําเปนระยะๆ พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการตรวจสอบความถูกตอง”
เปนขอกําหนดที่ผูประกอบการตองใชระยะเวลาในการพัฒนานานที่สุด
6. อุปสรรคสําคัญในการดําเนินการตามหลักเกณฑ GMP ของ PIC/S ของโรงงาน คือ
งบประมาณ โรงงานมีสภาพเกาทําใหยากตอการปรับปรุง การขาดแคลนบุคลากร
7. มาตรการสงเสริมที่สําคัญในการพัฒนาโรงงาน คือ แหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา การจัด
ใหมีที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําในการปรับปรุงโรงงานและการจัดอบรม สัมมนาและ
การทํา workshop เกี่ยวกับขอกําหนดตางๆ และการจัดใหมีการเขาเยี่ยมชมโรงงานที่ไดมาตรฐาน
8. โรงงานในกลุมที่ 1 (กลุมโรงงานที่ใชระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ
GMP อยูในชวง 0-4 ป) ทั้งหมด 38 แหง มีโรงงาน 1 แหง (รอยละ 2.6) สามารถปฏิบัติตามขอกําหนด
ตางๆ ตาม PIC/S-GMP ไดทันทีทุกขอ ในขณะที่โรงงาน 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. โรงงานในกลุมที่ 2 (กลุมโรงงานที่ใชระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ
GMP อยูในชวง 5-9 ป) ทั้งหมด 5 แหง ไมพบวามีโรงงานใดที่สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ
ตาม PIC/S-GMP ทุกขอไดทันที ในขณะที่โรงงาน 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. โรงงานในกลุมที่ 3 (กลุมโรงงานที่ใชระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ
GMP มากกวา 10 ป) ทั้งหมด 14 แหง ไมพบวามีโรงงานใดที่สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ตาม
PIC/S-GMP ไดทันทีทุกขอ ในขณะที่โรงงาน 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. โรงงานในกลุมที่ 4 (กลุมโรงงานผลิตยาที่ไมสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับปที่ไดรับ
GMP Certificate ครั้งแรกได) ทั้งหมด 22 แหง มีโรงงาน 1 แหง (รอยละ 4.5) สามารถปฏิบัติตาม
ขอกําหนดตางๆ ตาม PIC/S-GMP ไดทันทีทุกขอ ในขณะที่โรงงาน 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 จะเห็นไดวาโรงงานกลุมที่ 1 มีแนวโนมที่จะ
พัฒนาใหไดตามมาตรฐาน PIC/S ไดมากกวากลุมอื่น ทั้งนี้เนื่องจากโรงงานในกลุมที่ 1 ใชระยะเวลา
ในการพัฒนาโรงงานเมื่อครั้งที่กระทรวงสาธารณสุขใหการรับรองมาตรฐานการผลิตยาครั้งแรกนอย
กวาโรงงานในกลุมอื่น
5.7 ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนามาตรฐานการผลิตยาที่ไดจากงานวิจัยนี้ มีดังนี้
1. การจัดทําฐานขอมูลโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน หากมีขอมูลสําคัญๆ ก็จะเปนประโยชน
ในการดํา เนิ น งานของภาครั ฐ โดยมี ก ารจั ด เก็ บข อ มู ล อยา งเป น ระบบและสามารถนํ า มาใช ไ ด
โดยเฉพาะขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับขอบกพรองหรือขอแนะนําตางๆ ที่พบจากการตรวจประเมิน
GMP ของเจาหนาที่, ขอรองเรียนยาตางๆ เปนตน
2. การเผยแพรหรือกระจายขอมูลขาวสารของทางราชการสูผูผลิตยังไมทั่วถึง ดังนั้นภาครัฐ
ควรดํ าเนิ นการเผยแพร ขอมูลขาวสารที่จําเปนอยางทั่วถึง เชน การจัด ทําจดหมายขาวสงไปยัง
ผูประกอบการ การเผยแพรขอมูลทางอินเตอรเน็ต เปนตน
3. การพัฒนามาตรฐานการผลิตเปนสิ่งที่จําเปน แตเนื่องจากโรงงานมีศักยภาพในการพัฒนา
ใหเปนไปตามมาตรฐาน PIC/S แตกตางกัน ดังนั้น อย.จึงควรใหการสนับสนุนอยางเหมาะสม
สําหรับแตละกลุมโรงงาน
4. มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูตรวจประเมินเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหการปฏิบัติเปน
แนวทางเดียวกัน โปรงใสและเปนที่ยอมรับ อยางไรก็ตามแมเจาหนาที่ผูตรวจประเมินจะมีวิธีการ
ปฏิบัติแตก็ไมไดกําหนดอยางเปนรูปธรรม ดังนั้นควรจัดใหมีการฝกอบรมการตรวจประเมินของ
เจาหนาที่เปนประจําเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
5. จากขอมูลที่ไดจากงานวิจัยครั้งนี้ พบวามีโรงงานสวนหนึ่งที่ไมสามารถดําเนินการตาม
ขอกําหนดใน PIC/S-GMP ฉบับ พ.ศ.2549 ในประเด็นที่ไมแตกตางกับ Thai-GMP ได แสดงให
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เห็นวาโรงงานเหลานี้ไมไดมาตรฐานตาม Thai-GMP ดังนั้นเจาหนาที่ที่รับผิดชอบควรจะทําการ
ตรวจสอบโรงงานซ้ําเพื่อปองกันการผลิตยาที่ไมไดมาตรฐาน
6. การดําเนินการใดๆ ที่จะมีผลตออุตสาหกรรมยาในประเทศ ดังเชน การเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการผลิต หนวยงานที่รับผิดชอบควรจัดทําประชาพิจารณ เพื่อศึกษาความพรอมของผูผลิต
7. หนวยงานที่รับผิดชอบควรทําการศึกษาอยางรอบคอบ เพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับอุตสาหกรรมยาในประเทศ
8. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรนําผลการศึกษาไปใชประโยชน เพื่อใหทราบ
มุมมองของเจาของหรือผูบริหารโรงงาน
9. คณะเภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัยตางๆ และสมาคมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยา มี
สวนรวมกับ อย.ในการจัดใหมีการอบรม สัมมนา และการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับขอกําหนด
ตางๆ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแล
5.8 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาศักยภาพของ “ผูตรวจประเมิน GMP” และมุมมองดานปญหาอุปสรรค
2. ควรศึกษาการยอมรับ PIC/S-GMP ตอผูบริโภคยาในประเทศไทย
3. ควรศึกษาอุปสรรคในการปฏิบัติตาม PIC/S-GMP ในมุมมองของ “ผูกํากับดูแล”
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ที่ ศธ 0520.205/ 00403

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในการวิจัย
เรียน ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน
สิ่งที่สงมาดวย

แบบสอบถามเรื่อง “ศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทยในการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยาของ PIC/S”

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีนโยบายที่จะนําหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการ
ผลิตยา (GMP) ตามขอกําหนดของ PIC/S มาใชกับโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน แทนประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื่อง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวา
ดวยยา พ.ศ.2546 ซึ่งบังคับใชเปนกฎหมาย ตั้งแต 5 มิถุนายน พ.ศ.2546
ในการนี้นางสาวปยะรส วัชระนุกุล นักศึกษาปริญญาโท สาขาการคุมครองผูบริโภคดาน
สาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลาปากร ไดสนใจที่จะศึกษาศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน
ในการที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงจาก GMP ที่ประกาศฯ ใชในปจจุบันมาใช GMP ของ PIC/S ซึ่งตองอาศัยขอมูล
จากโรงงานผลิตยาตางๆ ดังนั้นจึงใครขอความอนุเคราะหในการใหขอมูลสําหรับการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะหแกนางสาวปยะรส วัชระนุกุล ในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คณะฯ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดี จึงขอขอบพระคุณลวงหนามา ณ
โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(เภสัชกร อาจารย ดร.วิเชียร ลีลาสงาลักษณ)
รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
สํานักงานคณะเภสัชศาสตร
โทร. 0 3421 8770
โทรสาร. 0 3425 5801
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แบบสอบถาม
เรื่อง
ศักยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทยในการปฏิบัตติ าม
หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยาของ PIC/S

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้สําหรับสอบถามผูบริหารโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน
2. แบบสอบถามฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รวบรวมข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพของ
โรงงานผลิตยาแผนปจจุบันในการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยาของ
PIC/S
3. แบบสอบถามมีทั้งหมด 9 หนา แบงเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของโรงงาน
สวนที่ 2 ศักยภาพในการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธกี ารที่ดใี นการผลิตยาของ PIC/S
4. โปรดกรอกแบบสอบถามตามคําชี้แจงในแตละสวนใหครบทุกขอ
5. คุณคาของวิทยานิพนธครั้งนี้ขึ้นกับขอเท็จจริงที่ไดจากแบบสอบถามเปนสําคัญ
6. ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามนี้ ผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับ และจะนําไปใช
เพื่อการวิจัยในครั้งนี้เทานั้น ในการนําเสนอผลการวิจัยจะเปนภาพรวมไมมีการบงชี้ถึง
แหลงที่มาของขอมูล
ขอความกรุณาสงแบบสอบถามคืนภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 อนึ่งเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการสงแบบสอบถามกลับคืน ผูวิจัยไดจาหนาซองและติดแสตมปใหเรียบรอยแลว ผูวิจัย
ขอขอบคุณเปนอยางสูงที่ทานสละเวลาอันมีคากรอกแบบสอบถามฉบับนี้
ปยะรส วัชระนุกุล

1 (โปรดพลิก)
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แบบสอบถามชุดที่...
แบบสอบถามสวนที่ 1
1. ขอมูลทั่วไปของโรงงาน
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย 5 ลงใน ( ) หรือเติมคําในชองวางที่ตรงกับขอมูลโรงงานของทาน
1.1 ลักษณะของโรงงานของทาน
( ) 1. เปนอาคารโรงงาน และผานเกณฑ GMP ตั้งแตเริม่ กอสราง
( ) 2. เปนอาคารโรงงาน และเคยปรับปรุงจนผานตามเกณฑ GMP
( ) 3. ไมไดเปนอาคารโรงงาน แตดดั แปลงมาจาก (โปรดระบุ)………………………………
( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………..…………………………………...………………
1.2 กลุมยาที่โรงงานของทานผลิต (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) 1. ยาสําหรับมนุษย
( ) 2. ยาสําหรับสัตว
( ) 3. เภสัชเคมีภัณฑ
( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………
1.3 โรงงานแหงนีด้ ําเนินงานมาเปนระยะเวลา……………ป
1.4 ผูเปนเจาของโรงงาน ประกอบดวย
( ) 1. คนไทยทั้งหมด
( ) 2. คนไทยและตางชาติ
( ) 3. ตางชาติทั้งหมด
1.5 โรงงานของทานมีตํารับยาหมวดตางๆ ดังตอไปนี้
หมวดยา

จํานวนตํารับทั้งหมด
(ตํารับ)

มูลคาการผลิตยาแตละหมวดตอป
(บาท)

1. ยาผง
2. ยาเม็ด
3. ยาแคปซูล
4. ยาน้ํา
5. ยาขี้ผึ้งหรือครีม
6. ยาปราศจากเชื้อ
7. ยาสกัด
8. เภสัชเคมีภัณฑ
9. ชีววัตถุ
10. อื่นๆ (โปรดระบุ)…………

2 (โปรดพลิก)
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1.6 โรงงานของทานมีจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแตละฝาย ดังนี้
ฝาย/แผนก

เภสัชกร (คน)
ประจํา

Part-time

นักวิทยาศาสตร
(คน)

อื่นๆ
(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 ยาที่ทานผลิตในแตละปเขาสูต ลาด คิดเปนสัดสวน ดังนี้
1.8.1 ตลาดภายในประเทศ…………….……..%
โปรดเรียงลําดับชองทางการจําหนายยาจากโรงงานของทานของตลาดภายในประเทศ จาก
มากที่สุด (1) ไปนอยที่สุด (4)
( ) 1. โรงพยาบาลของรัฐ
( ) 2. โรงพยาบาลเอกชน
( ) 3. รานขายยา
( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………….
1.8.2 ตลาดภายนอกประเทศ…………………% คือ
(โปรดระบุชื่อประเทศ)………………………………… …………………………

3 (โปรดพลิก)
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แบบสอบถามสวนที่ 2
ศักยภาพในการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยาของ PIC/S
คําชี้แจง โปรดพิจารณาวาโรงงานของทานสามารถปฏิบัติในแนวทางตางๆ ตอไปนี้ไดหรือไม และ
ใสเครื่องหมาย 5 ลงในชองที่ทานคิดวาเหมาะสมกับศักยภาพของโรงงานของทานมากที่สุด ใน
กรณีที่ทานมีเงื่อนไขเวลาในการปฏิบัติในแตละขอโปรดระบุระยะเวลา(เดือน) ที่ทานจะสามารถ
ปฏิบัติได

ขอ

แนวทางการปฏิบัตติ าม PIC/S

1

การจั ด ทํ า ผั ง องค ก ร พร อ มกํ า หนดหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
บุคลากรในตําแหนงนั้นๆ เปนลายลักษณอักษร

2

การจัดการอบรมเรื่อง GMP และหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติใหกับพนักงานทุกคน และการจัดฝกอบรม
อยางตอเนื่อง
การจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนั กงานทุ กคนก อ นรับเข า ทํา งาน
และการจัดใหมีการตรวจเปนประจําอยางนอยปละครั้ง
การจัดอาคารสถานที่ ใหเ ปน ระบบปด และการจั ดใหมี อุ ปกรณ
ปองกันสัตวและแมลง
การจัดใหมีการปองกันไมใหผูที่ไมเกี่ยวของเขามาในบริเวณผลิต,
คลังสินคา และบริเวณควบคุมคุณภาพ
การจัดบริเวณผลิตใหมีอากาศที่ผานการกรองอากาศโดยผานแผน
กรองเพื่อดักฝุนละออง
การจั ดให มี บริ เวณแยกเป นสั ดส วนสํ าหรั บเก็บวั ตถุ ดิ บ,วั สดุ การ
บรรจุ, หรือผลิตภัณฑที่ไมผาน (rejected materials or products),
ผลิตภัณฑเรียกเก็บคืน หรือผลิตภัณฑที่สงกลับคืน
การจัดใหมีบริเวณที่ปลอดภัยสําหรับเก็บวัสดุการบรรจุและฉลาก
ที่พิมพขอความแลว เชนการหามผูไมเกี่ยวของเขาถึงได
การจัดใหมีการตรวจสอบและบันทึกความถูกตองของวัสดุการบรรจุ
และฉลากที่พิมพขอความแลว เชน รุนการผลิต, วันสิ้นอายุ เปนตน
การจั ด ห อ งปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพแยกจากบริ เ วณผลิ ต
โดยเฉพาะการจัดหองปฏิบัติการทางชีววิทยา (biologicals) และจุล
ชีววิทยา (microbiologicals) แยกจากกัน
การจัดไมใหหองสุขาอยูติดตอโดยตรงกับบริเวณผลิตและคลังสินคา
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12

การจัดใหมีการฆาเชื้อ (sanitized) ของทอน้ํากลั่น ทอน้ําบริสุทธิ์
และทอน้ําชนิดอื่นๆ ตามวิธีการปฏิบัติ (SOP) และการจัดใหมี
วิ ธี ก ารป อ งกั น การปนเป อ นของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย (microbial
contamination)
การจั ด ให มี ก ารสอบเที ย บ (calibration) และการตรวจสอบ
เครื่องมือวัด เครื่องชั่ง เครื่องบันทึก และเครื่องควบคุมในชวงเวลา
ที่กําหนด โดยวิธีที่เหมาะสม พรอมบันทึกการทดสอบเก็บไว
การจัดใหมีการทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑยา (product quality review)
เปนระยะๆ เพื่อใหแนใจวาผลิตภัณฑยามีคุณภาพอยางสม่ําเสมอ
การจัดใหมีการทบทวน (review) เอกสารอยางนอยทุก 3 ป และ
การจัดใหมีระบบปองกันไมใหนําเอกสารที่ยกเลิกแลวมาใช
การจัดใหมีบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือและสถานที่ปฏิบัติงาน
กอนเริ่มทําการผลิตและการบรรจุ วาไมมีผลิตภัณฑ, เอกสาร,
วั ต ถุ ดิ บ และวั ส ดุ ก ารบรรจุ ที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ งตกค า งอยู (lineclearance)
การจัดใหมีฉลากหรือปายบงชี้ผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบที่กําลังอยูใน
กระบวนการ, ความแรง, หมายเลขรุน และระบุขั้นตอนการ
ดําเนินการผลิต ติดที่วัตถุทุกอยาง ภาชนะใสผลิตภัณฑรอบรรจุ
เครื่องมือการผลิต และหองที่ใชทําการผลิต
การจั ด ให มี ก ารตรวจสอบความถู ก ต อ งของกระบวนการผลิ ต
(process validation) และการตรวจสอบซ้ํา (revalidation) เปน
ระยะๆ หรื อ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในกระบวนการผลิ ต หรื อ
อุปกรณที่สําคัญ พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการตรวจสอบความ
ถูกตอง
การจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห (analytical
validation) และการตรวจสอบซ้ํา (revalidation) อยางนอยปละ 1
ครั้ง พรอมการจัดใหมีบันทึกผลการตรวจสอบความถูกตอง
การจัด ใหมีการตรวจสอบความถูกตอ งของการทําความสะอาด
(cleaning validation) และการตรวจสอบซ้ําเปนระยะๆ พรอมการ
จัดใหมีบันทึกผลการตรวจสอบความถูกตอง
การจัดใหมีขอกําหนดของวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุทุกชนิด
การรับวัตถุดิบหนึ่ งชนิดที่มีรุนการผลิตตางกัน ตอ งจัด ใหมีการ
แยกแตละรุนสําหรับการสุมตัวอยาง การทดสอบ และการปลอย
ผาน
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23

การจัดใหมีฉลากสําหรับวัตถุดิบที่รับเขามา ตองมีขอมูลอยางนอย
ดังนี้ ชื่อวัตถุดิบ, หมายเลขรุนที่ใหเมื่อทําการรับ, สถานะของ
วัตถุดิบ, วันสิ้นอายุ และวันครบกําหนดวันทดสอบซ้ํา
การจัดใหมีการเก็บรักษาตัวอยางของวัตถุดิบ (ไมรวมตัวทําละลาย
กาซ และน้ํา) ไวอยางนอย 2 ป หลังจากมีการปลอยผานผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบรุนนั้นๆ
การจัดใหมีสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรสําหรับการวาจางผลิต
หรือวิเคราะห ครอบคลุมขอตกลงของการผลิต/วิเคราะห รวมถึง
กําหนดอํานาจหนาที่ของผูวาจางและผูรับจางอยางชัดเจน
หากมีการวาจางผลิต/วิเคราะห ผูวาจางตองทําการประเมินวาผู
รับจางมีการปฏิบัติตาม GMP ที่กําหนดตาม PIC/S
การจัดใหมีขั้นตอนการปฏิบัติและการรายงานผลการจัดการเรื่อง
รองเรียนและการเรียกเก็บยาคืนเปนลายลักษณอักษร
การจัดใหมีการสอบสวนหาสาเหตุของเรื่องรองเรียน รวมถึงการ
จัดใหมีมาตรการในการจัดการกับผลิตภัณฑที่มีปญหา
การจั ด ทํ า แผนหรื อ โปรแกรมการตรวจสอบตนเอง (self
inspection) เปนประจําทุกป
การจัดใหผูที่ทําการตรวจสอบตนเองหรือการจัดจางผูตรวจสอบ
ภายนอก (external experts) ที่มีการทํางานอยางเปนอิสระ
การจัดใหมีรายงานผลการตรวจสอบตนเอง ที่ระบุถึงสิ่งทีต่ รวจพบ
ทั้งหมด และขอเสนอสําหรับดําเนินการแกไข
การจัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณ (identification) ของวัตถุดิบในแต
ละรุนดวยกระบวนการที่ผานการตรวจสอบความถูกตอง
(validated procedure) แลวเทานั้น
การผลิตยาปราศจากเชื้อในแตละขั้นตอน ตองมีระดับความสะอาด
ในระดับเดียวกันกับสภาวะที่มีการดําเนินการผลิตยาปราศจากเชื้อ
(in operation1)
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กําลังปฏิบัติงาน (in operation) หมายถึง สภาวะที่อุปกรณการผลิตที่ติดตั้งมีการเปดใหทํางาน
ตามที่กําหนด พรอมทั้งมีผูปฏิบัติงานในจํานวนที่ระบุกําลังปฏิบัติงาน
6 (โปรดพลิก)
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34

การบรรจุผลิตภัณฑที่ตองทําใหปราศจากเชื้อในขั้นตอนสุดทาย
(terminally sterilized products) ตองทําในหองสะอาดอยางนอยระดับ
C2
การเตรียมสารละลายและสวนประกอบตางๆ สําหรับการบรรจุ
ตองจัดทําในหองสะอาดอยางนอยระดับ D3
การเตรียมและบรรจุผลิตภัณฑโดยวิธีปราศจากเชื้อ (aseptically
prepared products) ตองทําในสภาวะแวดลอมระดับ A4 ทีอ่ ยูใน
หองระดับ B5
หองเปลี่ยนเครื่องแตงกายในขั้นตอนทายสุด สําหรับผลิตยา
ปราศจากเชื้อตองมีความสะอาดเทียบเทากับบริเวณที่จะเขาไป
ปฏิบัติงาน ในขณะที่ยังไมมีผูปฏิบัติงาน (at rest6)
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2

ระดับ C หมายถึงในปริมาตรอากาศ 1 ลูกบาศกเมตร จะมีจํานวนของอนุภาคที่มีขนาด 0.5
ไมโครเมตร ไมเกิน 3,500,000 อนุภาค และจํานวนของอนุภาคที่มีขนาด 5 ไมโครเมตร ไมเกิน
20,000 อนุภาค และมีขีดจํากัดการปนเปอน จุลินทรียอยูที่ 50 โคโลนี/4 ชั่วโมง หรือ 100 โคโลนี/
m3
3
ระดับ D หมายถึงในปริมาตรอากาศ 1 ลูกบาศกเมตร จะมีจํานวนของอนุภาคที่มีขนาด 0.5
ไมโครเมตร ไมระบุ และจํานวนของอนุภาคที่มีขนาด 5 ไมโครเมตร ไมระบุ และมีขีดจํากัดการ
ปนเปอนจุลินทรียอยูที่ 100 โคโลนี/4 ชั่วโมง หรือ 200 โคโลนี/m3
4
ระดับ A หมายถึงในปริมาตรอากาศ 1 ลูกบาศกเมตร จะมีจํานวนของอนุภาคที่มีขนาด 0.5
ไมโครเมตร ไมเกิน 3,500 อนุภาค และจํานวนของอนุภาคที่มีขนาด 5 ไมโครเมตร ไมเกิน 1
อนุภาค และมีขีดจํากัดการปนเปอนจุลินทรียอยูที่นอยกวา 1 โคโลนี/4 ชั่วโมง หรือนอยกวา 1
โคโลนี/m3
5
ระดับ B หมายถึงในปริมาตรอากาศ 1 ลูกบาศกเมตร จะมีจํานวนของอนุภาคที่มีขนาด 0.5
ไมโครเมตร ไมเกิน 350,000 อนุภาค และจํานวนของอนุภาคที่มีขนาด 5 ไมโครเมตร ไมเกิน 2,000
อนุภาค และมีขีดจํากัดการปนเปอนจุลินทรียอยูที่ 5 โคโลนี/4 ชั่วโมง หรือ 10 โคโลนี/m3
6
at rest หมายถึง สภาวะที่อุปกรณทุกอยางไดมีการติดตั้งและเปดใหทํางาน พรอมมีเครื่องมือในการ
ผลิตทุกอยาง แตไมมีผูปฏิบัติงานอยูในบริเวณนั้น
7 (โปรดพลิก)
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38

การจัดใหมีอากาศที่ผานเครื่องกรองและจายเขาไปในหองผลิตยา
ปราศจากเชื้อเกิดความดันแบบบวก (positive pressure) และเกิด
การไหลของอากาศไปสูหองติดกันที่มีระดับความสะอาดต่ํากวาใน
ทุกสภาวะที่มีการปฏิบัติงาน
การจัดใหมีระบบแจงเตือน (warning system) ที่แสดงถึงความ
ผิดพลาดของอากาศที่จายเขามา (air supply) ในบริเวณผลิตยา
ปราศจากเชื้อ
การจัดใหมีการผลิต เก็บรักษา และจายน้ําสําหรับการผลิตยาฉีดไปยัง
จุดที่ใช โดยการจัดใหมีวิธีการปองกันการเจริญเติบโตของ
เชื้อจุลินทรีย (microbial growth) เชนการไหลเวียนน้ําตลอดเวลา ณ
อุณหภูมิที่สูงกวา 70oc
การดูแลพนักงานที่ปฏิบัติงานในสวนการผลิต การซอมบํารุง การ
ทดสอบผลิตภัณฑ และการเลี้ยงดูสัตวทดลอง สําหรับการผลิต
ยาชีววัตถุ ใหไดรับวัคซีนที่เหมาะสม และไดรับการตรวจสุขภาพ
อยางสม่ําเสมอ
การจัดใหบริเวณทีม่ ีการควบคุมความดันแบบลบ (negative pressure)
หรือมีการใช safety cabinets เพื่อทํางานกับสารกอโรคดวยเทคนิค
ปราศจากเชื้อ ของการผลิตยาชีววัตถุ ตองมีการลอมรอบดวยโซน
ปราศจากเชื้อที่ใชการควบคุมความดันแบบบวก (positive pressure)
โรงเลี้ยงสัตวทดลองเพื่อใชในการผลิตและควบคุมคุณภาพยาชีว
วัตถุ ตองแยกตางหากจากบริเวณผลิตและบริเวณควบคุมคุณภาพ
รวมทั้งจัดใหมีชุดปฏิบัติงานและบริเวณเปลี่ยนเสื้อผาเฉพาะ

39

40

41

42

43

ปฏิบัติ
ไมได

ศักยภาพ
ปฏิบัติได ปฏิบัติไดแต
ตองใชเวลา
ทันที

ระยะเวลา
(เดือน)

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 เรื่อง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ
และวิธีในการผลิตยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2546 ที่ใชเปนกฎหมายในปจจุบนั
ทานคิดวาเพียงพอหรือไมกับสภาพการแขงขันทางการคากับอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ
และอุตสาหกรรมผลิตยานอกประเทศ เพราะเหตุใด
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

กรุณาตรวจสอบอีกครัง้ วาทุกขอคําถามไดมีคาํ ตอบเรียบรอยแลว
ขอบพระคุณในความรวมมือ
ปยะรส วัชระนุกุล
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นางสาวปยะรส วัชระนุกุล

ที่อยู

94/813 หมู 4 ซอยเพชรเกษม 94 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ที่ทํางาน

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ประวัติการศีกษา
พ.ศ. 2545

สําเร็จการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม

พ.ศ. 2548

ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต
สาขาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2545-ปจจุบัน

เภสัชกร 5 กลุมกํากับดูแลยาหลังออกสูตลาด กองควบคุมยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

