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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ความรู้ความเข้ าใจในการเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาตามมาตรฐาน PIC/S
2. สามารถอธิบายเนื ้อหาของการเปลีย่ นแปลงของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาตามมาตรฐาน PIC/S
บทคัดย่ อ
ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยได้ นําหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาตามมาตรฐาน Pharmaceutical
Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) มาใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมภายในสถานที่ผลิตโดยยึดถือตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาที่ประกาศไว้ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขเป็ นสําคัญ ซึง่ หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ผลิตยาดังกล่าวมีใจความคล้ ายคลึงกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาตามมาตรฐาน PIC/S ฉบับที่ประกาศเมื่อปี
พุทธศักราช 2558 (PE 009-12) ซึ่งในปั จจุบนั (พุทธศักราช 2561) ทาง PIC/S ได้ ประกาศมาตรฐานฉบับใหม่ (PE 009-14)
ออกมาเพื่อรองรับรู ปแบบและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในอุตสาหกรรมยา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ มีการ
ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื ้อหาในส่วนของระบบคุณภาพยาและการบริ หารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานจาก
สหภาพยุโรปและ International Conference on Harmonisation (ICH) รวมทังเพื
้ ่อให้ สามารถมัน่ ใจได้ ว่าผู้ป่วยได้ รับ
ผลิตภัณฑ์ยาที่มีคณ
ุ ภาพและปลอดภัย
คําสําคัญ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ระบบคุณภาพยา การบริ หารจัดการความเสีย่ งด้ านคุณภาพ
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หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาที่ประกาศไว้ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง การกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปั จจุบนั และแก้ ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ
ตามกฎหมายว่าด้ วยยา พ.ศ. 2559 เป็ นข้ อกําหนดที่อ้างอิงมาจาก PIC/S GMP guide ฉบับปี พทุ ธศักราช 2558 (PE 009-12)
หลัง จากที่ สํ า นัก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทยได้ เข้ าร่ ว มเป็ นสมาชิ ก ลํ า ดับ ที่ 49 ของ
Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) โดยหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาที่อยู่ท้ายประกาศ
กระทรวงฯ ประกอบด้ วย นิยามศัพท์, หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ส่วนที่ ๑, หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ส่วน
ที่ ๒ และภาคผนวก
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาทัง้ 2 ส่วนมีข้อมูลที่ตรงกันกับใน Guide to Good Manufacturing Practice for
Medicinal Product Part I และ Part II แต่ในส่วนของภาคผนวกนันมี
้ เพียง 16 หมวดที่ถูกนํามาระบุไว้ ในท้ ายประกาศ
กระทรวงฯ โดย annex ทีไ่ ม่ได้ ถกู ระบุอยูท่ ้ ายประกาศกระทรวงฯ คือ Annex 6 Manufacture of medicinal gases, Annex 16
Qualified person and batch release, Annex 18 GMP guide for Active Pharmaceutical Ingredients และ Annex 20
Quality Risk Management ส่งผลให้ เลขลําดับที่ระบุในภาคผนวกคลาดเคลื่อนจากที่ระบุไว้ ใน annex ของ Guide to Good
Manufacturing Practice for Medicinal Products Annexes PE 009-12
หลังปี พทุ ธศักราช 2558 PIC/S ได้ ประกาศแนวทางของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาขึ ้นมาใหม่ในปี 2560
(PE 009-13) และ 2561 (PE 009-14) ตามลําดับ ประกาศทัง้ 2 ฉบับยังคงโครงสร้ างเหมือน PE 009-12 คือประกอบไปด้ วย
บทนํา (Introduction), ส่วนที่ 1 ข้ อกําหนดเบื ้องต้ นสําหรับเภสัชภัณฑ์ (Part I Basic Requirement for Medicinal Products),
ส่วนที่ 2 ข้ อกําหนดเบื ้องต้ นสําหรับสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (Part II Basic Requirement for Active Pharmaceutical
Ingredients) และภาคผนวก (Annexes) แต่ได้ ทําการเพิ่มเติมและเปลีย่ นแปลงเนื ้อหาในบางส่วนให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์
และวิธีการในการผลิตยาในประกาศใช้ ในสหภาพยุโรป (Euradex Volume 4)
การเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์ และวิธีการในการผลิตยาตามมาตรฐาน PIC/S ฉบับปี พุทธศักราช 2561
แนวทางของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาปี 2560 (PE 009-13) มีการปรับปรุ งในรายละเอียดของส่วนที่ 1
ข้ อกําหนดเบื ้องต้ นสําหรับเภสัชภัณฑ์ ส่วนแนวทางของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาจาก PIC/S ฉบับล่าสุด (PE 00914) ถูกประกาศเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีเป้าหมายในการปรับเนื ้อหาให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การผลิตยาที่ประกาศใช้ ในสหภาพยุโรป เนื ้อหาของหมวด 3, 5 และ 8 ในส่วนที่ 1 ข้ อกําหนดเบื ้องต้ นสําหรับเภสัชภัณฑ์ถกู
ปรับปรุงเพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการบริ หารจัดการความเสีย่ งด้ านคุณภาพ รวมทังเพิ
้ ่มเติมเนื ้อหาใน annex 17 ซึ่งเทียบเคียง
กับภาคผนวก ๑๔ ในหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาที่ประกาศไว้ ท้ายประกาศกระทรวงฯ ให้ สอดคล้ องกับหลักการที่ใช้ ใน
สหภาพยุโรป ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
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1. ปรับปรุ งรายละเอียดในหมวด 1 การบริ หารจัดการคุณภาพ (Quality Management) โดยเฉพาะการประกัน
คุณภาพ (Quality assurance) เป็ นหลักการของระบบคุณภาพยา (Pharmaceutical Quality Systems; PQS) จากแนวทาง
ของ International Conference on Harmonisation (ICH) ซึง่ อาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ และฐานความเสีย่ ง (risk-based
approach) ในการจัดการความรู้ (knowledge management) และการจัดการความเสีย่ ง (quality risk management) เพื่อให้
สามารถนําส่งผลิตภัณฑ์ทมี่ ีคณ
ุ ภาพถึงมือผู้บริ โภคและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (product
lifecycle) ซึ่ ง วงจรชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ามารถแบ่ ง ออกได้ เป็ น 4 ช่ ว ง คื อ การพัฒ นาเภสัช ภั ณ ฑ์ (Pharmaceutical
development), การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology transfer), การผลิตเพื่อการค้ า (Commercial manufacturing) และ
การเลิกใช้ ผลิตภัณฑ์ (Product discontinuation) โดยในแต่ละช่วงชีวิตจําเป็ นจะต้ องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ บรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้
ในส่วนของการทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์ (product quality review) นัน้ PE 009-13 ได้ เพิ่มการทบทวนวัตถุตงต้
ั้ น
ที่มาจากแหล่งผลิตที่สามารถตรวจสอบได้ ซึง่ กระบวนการต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้ การบริ หารจัดการความเสีย่ งด้ านคุณภาพ
ถูกระบุไว้ ในภาคผนวก 20 Quality Risk Management ของเอกสาร PE 009-13 หรื อแนวทาง ICH Q9 Quality Risk
Management
2. เพิ่มหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้บริ หารระดับสูง (senior management) และคุณสมบัติที่พงึ มีของที่ปรึ กษา
(consultant) ในหมวด 2 บุคลากร โดยผู้บริ หารระดับสูงมีหน้ าที่สนับสนุนให้ เกิดระบบคุณภาพยา, กําหนดบทบาทหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบให้ กบั บุคลากร, สนับสนุนให้ มีการสือ่ สารและดําเนินกิจกรรมทางคุณภาพภายในองค์กร รวมทังจั
้ ดทํานโยบาย
คุณภาพ (quality policy) ที่อธิบายถึงเจตนารมณ์และทิศทางขององค์กรในด้ านคุณภาพ
นอกจากนันในหมวด
้
2 ยังมีการเพิ่มรายละเอียดคุณสมบัติของที่ปรึ กษาที่ต้องมีความรู้ ความสามารถเพียงพอ, ผ่าน
การอบรมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องและมีประสบการณ์ในด้ านที่ให้ คําปรึ กษา รวมทังมี
้ การบันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ, ที่อยู่, คุณสมบัติ
และชนิดของบริ การของที่ปรึกษาเอาไว้ ด้วย
3. ปรั บปรุ งเนื อ้ หาในส่วนหลักเกณฑ์ แ ละวิธี การสําหรั บ ห้ องปฏิบัติ การ, การดําเนิ นการด้ านเอกสาร, การสุ่ม
ตัวอย่างและการทดสอบในหมวด 6 การควบคุมคุณภาพ
หลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับห้ องปฏิบตั ิการควบคุมคุณภาพของ PE 009-13 ได้ เพิ่มข้ อกําหนดในส่วนของเครื่ องมือ
ในห้ องปฏิบตั ิการที่ไม่ควรเคลื่อนย้ ายไปมาระหว่างบริ เวณที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันการเกิดการปนเปื อ้ นข้ าม (crosscontamination) โดยไม่ได้ ตงใจ
ั ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ องปฏิบตั ิการทางด้ านจุลชีววิทยาควรจัดการให้ เกิดความเสี่ยงในการ
ปนเปื อ้ นข้ ามน้ อยที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมคุณภาพสําหรับห้ องปฏิบตั ิการต้ องมีรายละเอียดของข้ อกําหนด, วิธีการ
ปฏิบตั ิในการสุม่ ตัวอย่าง ทดสอบ และบันทึก, รายงานและใบรับรองการวิเคราะห์, ข้ อมูลจากการตรวจติดตามสภาวะแวดล้ อม
ที่กําหนดและบันทึกการตรวจสอบความถูกต้ องของวิธีการทดสอบตามที่เกี่ยวข้ อง, วิธีปฏิบตั ิและการบันทึกในการสอบเทียบ
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รวมทังคุ
้ ณสมบัติและการบํารุงรักษาเครื่ องมือ และวิธีปฏิบตั ิสาํ หรับการตรวจสอบผลการทดสอบที่ออกนอกช่วงที่กําหนด (out
of specification) และผลการทดสอบที่ออกนอกแนวโน้ ม (out of trend)
ในส่วนของการสุม่ ตัวอย่างนัน้ แผนการสุม่ ตัวอย่างต้ องมีความเหมาะสมและอยูบ่ นพื ้นฐานของการจัดการความเสีย่ ง
ต้ องติดฉลากระบุถึงสิง่ ที่บรรจุอยูภ่ ายในภาชนะบรรจุตวั อย่างรวมทังหมายเลขรุ
้
่น, วันที่สมุ่ ตัวอย่างและภาชนะบรรจุที่ได้ รับการ
สุ่มตัวอย่าง นอกจากนันต้
้ องมีการจัดการตัวอย่างที่ถูกสุ่มในลักษณะที่เกิดความเสี่ยงต่อการสับสนน้ อยที่สดุ และสามารถ
ป้องกันตัวอย่างจากสภาวะการเก็บที่ไม่เหมาะสมได้
วิธีการวิเคราะห์ในหัวข้ อการทดสอบต้ องมีการตรวจสอบความถูกต้ อง (validation) โดยหากห้ องปฏิบตั ิการใช้ วิธีการ
วิเคราะห์ที่ไม่ตรงตามวิธีการวิเคราะห์ที่ได้ ทําการตรวจสอบไว้ ต้องทําการยืนยันความเหมาะสมของวิธีการวิเคราะห์ดงั กล่าว ผล
ของปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับคุณลักษณะคุณภาพที่สําคัญ (critical quality attributes) จะถูกนํามาวิเคราะห์แนวโน้ มและ
ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ผลการวิเคราะห์ที่ได้ มีความสมํ่าเสมอ
4. เพิ่มเนื ้อหาในส่วน “การถ่ายทอดเทคโนโลยีของวิธีการวิเคราะห์ (Technical transfer of testing methods)” ใน
หมวด 6 การควบคุมคุณภาพ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีนนผู
ั ้ ้ ถ่ายทอดต้ องแน่ใจว่า วิธีการวิเคราะห์เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในเอกสารขึ ้นทะเบียนและมี
การทบทวนการตรวจสอบความถูกต้ องของวิธีการวิเคราะห์ แล้ ว เพื่อให้ มั่นใจว่า การตรวจสอบความถูกต้ องนัน้ ตรงตาม
ข้ อกําหนดของ ICH หากมีหวั ข้ อใดในการตรวจสอบความถูกต้ องที่ยงั ไม่ได้ รับการตรวจสอบต้ องทําการตรวจสอบและจดบันทึก
ก่อนเริ่ มกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึง่ ต้ องมีการบรรยายรายละเอียดออกมาในรู ปแบบโปรโตคอล (protocol) ที่ประกอบ
ไปด้ วย
-

รายละเอียดของวิธีการวิเคราะห์ที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงวิธีการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้ อง

-

รายละเอียดของการฝึ กอบรมที่จําเป็ น

-

รายละเอียดของสารมาตรฐานและสารตัวอย่างที่ใช้ ในการทดสอบ

-

รายละเอียดของการส่งต่อและสภาวะการเก็บตัวอย่าง

-

เกณฑ์การยอมรับ ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ระเบียบวิธีการศึกษาความถูกต้ องตามข้ อกําหนดของ ICH

หากเกิดการเบี่ยงเบนของรายละเอียดที่ระบุไว้ ในโปรโตคอลให้ ทําการสอบสวนก่อนจบกระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และรายงานที่ได้ ต้องแสดงผลเปรี ยบเทียบระหว่างผู้ให้ และผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงระบุขนตอนที
ั้
ต่ ้ องทํา
การตรวจสอบความถูกต้ องซํ ้า (ถ้ ามี)
5. เพิ่มรายละเอียดในส่วนของสัญญาจ้ างการผลิตและวิเคราะห์ ในหมวด 7 การจ้ างการผลิตและวิเคราะห์ ให้
ครอบคลุม “การว่าจ้ างบุคคลภายนอก (Outsource activities)”
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เนื ้อหาในหมวด 7 จะกล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้ผลิตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับการขึ ้นทะเบียนและการอนุมตั ิการ
ผลิตเท่านันไม่
้ ได้ มีผลต่อความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาที่เกิดขึ ้น
ภายนอกองค์กรต้ องมีการระบุเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้ างและผู้รับจ้ าง เพื่อให้ เข้ าใจถึงหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของทังสองฝ่
้
ายและป้องกันความผิดพลาดที่อาจส่งผลต่อคุณภาพของกระบวนการหรื อผลิตภัณฑ์ สัญญาระหว่างผู้
ว่าจ้ างและผู้รับจ้ างควรจัดทําเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ว่าจ้ าง, ผลิตภัณฑ์ , การดําเนินการหรื อการ
เตรี ยมการทางเทคนิคที่เกี่ ยวข้ อง การเปลี่ยนแปลงหรื อการดําเนินใด ๆ ที่เกิดขึ ้นควรเป็ นไปตามกฎระเบียบข้ อบังคับและ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ
6. เปลีย่ นแปลงรายละเอียดของข้ อกําหนดสําหรับบริ เวณดําเนินการผลิต (production area) ของหมวด ๓ อาคาร
สถานที่และเครื่ องมือ
การออกแบบและสิง่ อํานวยความสะดวกในสถานที่ผลิตที่เหมาะสมช่วยป้องกันกันการปนเปื อ้ นข้ ามได้ โดยมาตรการ
ป้องกันการปนเปื อ้ นนันต้
้ องเหมาะสมกับความเสี่ยงที่ถูกประเมินด้ วยการจัดการความเสี่ยงด้ านคุณภาพ ในบางกรณีอาจ
จําเป็ นต้ องแยกอาคารสถานที่และเครื่ องมือเฉพาะสําหรับการผลิต และ/หรื อการบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมความเสี่ยงซึ่ง
พิจารณาจากระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ การแยกพื ้นที่เฉพาะสําหรับการผลิตจะใช้ กับผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงใน
กรณีที่
-

ไม่สามารถความคุมความเสีย่ งได้ ด้วยการปฏิบตั ิงาน และ/หรื อการใช้ เทคนิคการวัดใด ๆ

-

มีข้อมูลการประเมินทางพิษวิทยาที่เป็ นความเสีย่ งที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สารกลุม่ เบต้ าแลคแตมที่ทําให้ เกิดการ
แพ้ สงู หรื อ

-

ไม่มีวิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการหาปริ มาณสารตกค้ างที่เป็ นพิษ
โดยรายละเอียดของอาคารสถานที่และเครื่ องมือที่เกี่ยวข้ องกับการผลิต (ข้ อ 3.6 ใน PE 009-12 หรื อข้ อ ๖ ในหมวด

๓ ของหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาที่ประกาศไว้ ท้ายประกาศกระทรวงฯ) จะถูกย้ ายไปอธิบายไว้ ในส่วนของหมวด 5
การดําเนินการผลิต
7. ปรับปรุ งรายละเอียดในส่วนของการป้องกันการปนเปื อ้ นข้ ามในการดําเนินการผลิต (prevention of crosscontamination in production) ในหมวด 5 การดําเนินการผลิต
การดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาในบริ เวณเดียวกัน และ/หรื อใช้ เครื่ องมือสําหรับดําเนินการผลิตร่ วมกันกับที่
ใช้ ผลิตผลิตภัณฑ์ยาเป็ นสิง่ ที่ควรหลีกเลี่ยง แต่หากสามารถพิสจู น์ได้ ว่า มีการป้องกันการปนเปื อ้ นและดําเนินการด้ วยอาคาร
สถานที่แ ละเครื่ อ งมือ ตามข้ อ กํ าหนดในหมวด 3 ก็ ส ามารถผลิต ในบริ เวณ และ/หรื อใช้ เ ครื่ อ งมือ ในการผลิตร่ วมกันได้
นอกจากนันไม่
้ อนุญาตให้ ใช้ พื ้นที่สําหรับการผลิต และ/หรื อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยาในการผลิต และ/หรื อการจัดเก็บสารพิษที่
ไม่ได้ ใช้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยา เช่น สารฆ่าสัตว์รังควาน (pesticides), สารเคมีกําจัดวัชพืช (herbicides)
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กระบวนการจัดการความเสีย่ งด้ านคุณภาพ, ความแรงของผลิตภัณฑ์ยาและผลทางพิษวิทยาจะถูกนํามาใช้ ประเมิน
และควบคุมความเสี่ยงในการเกิดการปนเปื อ้ นข้ ามที่เกิดจากการดําเนินการผลิตโดยอาศัยปั จจัยต่าง ๆ ดังนี ้ ลักษณะการใช้
และการออกแบบเครื่ องอํานวยความสะดวก/เครื่ องมือ, สายงานของบุคลากรและวัสดุ, การควบคุมจุลินทรี ย์, ลักษณะทาง
กายภาพและเคมีของสารสําคัญ, ลักษณะของกระบวนการ, กระบวนการทําความสะอาดและความสามารถของวิธีการ
วิเคราะห์ นอกจากนันควรใช้
้
ผลของกระบวนการจัดการความเสีย่ งด้ านคุณภาพเป็ นพื ้นฐานในการพิจารณาความจําเป็ นและ
ขอบเขตของอาคารสถานที่และเครื่ องมือสําหรั บผลิตภัณฑ์ ยาบางชนิดหรื อยาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน รวมทัง้ ใช้ พิจารณาการ
ดําเนินการผลิตในอาคารสถานที่และเครื่ องมือแยกออกไป
8. ปรับปรุงรายละเอียดในส่วนของวัตถุตงต้
ั ้ น (starting materials) ในหมวด 5 การดําเนินการผลิต
ในส่วนของวัตถุตงต้
ั ้ นนัน้ PE 009-14 ได้ มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการจัดซื ้อและจัดหา โดยเพิ่มกระบวนการ
คัดเลือก, ตรวจสอบคุณภาพ, รับรองและบํารุ งรักษาผู้จดั จําหน่ายวัตถุตงต้
ั ้ นให้ เป็ นส่วนหนึ่งของระบบคุณภาพยา ระดับการ
ควบคุมขึน้ อยู่กับความเสี่ยงที่เกิ ดจากวัตถุตงั ้ ต้ นนัน้ ๆ ข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับผู้จัดจํ าหน่าย/วัตถุตงั ้ ต้ นต้ องถูกเก็ บรั กษาไว้
บุคลากรที่เกี่ยวข้ องต้ องมีความรู้ความสามารถ รวมทังหากเป็
้
นไปได้ ควรชื ้อวัตถุตงต้
ั ้ นจากผู้ผลิตวัตถุนนโดยตรง
ั้
ในการยอมรับและตรวจสอบผู้จดั จําหน่ายสารออกฤทธิ์นนควรตรวจสอบย้
ั้
อนกลับได้ และมีการตรวจสอบเป็ นระยะ ๆ
เพื่อประเมินความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ อง รวมทังมี
้ มาตรการที่เหมาะสมในการลดความเสีย่ งที่อาจส่งผลต่อคุณภาพของสารออกฤทธิ์
ผู้ผลิตควรมีบนั ทึกที่สามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ สําหรับสารออกฤทธิ์และวัตถุตงต้
ั ้ นของสารออกฤทธิ์ การตรวจสอบผู้จัด
จําหน่ายต้ องดําเนินการโดยผู้ผลิตและผู้จดั จําหน่ายเพื่อยืนยันว่า การผลิตสารออกฤทธิ์เป็ นไปตามข้ อกําหนดในหลักเกณฑ์
และวิธีการในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice; GMP) และหลักเกณฑ์และวิธีการในการกระจายยา (Good
Distribution Practice; GDP) ผู้ผลิตอาจต้ องตรวจสอบการปฏิบตั ิการดังกล่าวด้ วยตัวเองหรื อผ่านตัวแทน การตรวจสอบควรมี
ระยะเวลาและขอบเขตที่เหมาะสมเพื่อให้ แน่ใจว่า มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาอย่างครบถ้ วน รวมทัง้
พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ในเกิดการปนเปื อ้ นข้ ามจากวัสดุอื่น รายงานการตรวจสอบควรสะท้ อนถึงสิง่ ที่ได้ กระทําและพบเห็น
ระหว่างการตรวจสอบโดยระบุข้อบกพร่องรวมทังการดํ
้
าเนินการแก้ ไขและป้องกัน
สําหรับสารช่วย (excipients) นัน้ ให้ ใช้ การประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ PIC/S guideline PI 145-1
“Guidelines on the formalized risk assessment for ascertaining the appropriate Good Manufacturing Practice for
excipients of medicinal products for human use”
ผู้ผลิตควรทําการวิเคราะห์ (หรื อว่าจ้ างห้ องปฏิบตั ิการในสัญญาแยกต่างหาก) อย่างเต็มรู ปแบบเป็ นระยะ ๆ โดย
พิจารณาจากความเสี่ยงและเปรี ยบเทียบผลการทดสอบกับใบรับรองการวิเคราะห์ ของผู้จัดจําหน่ายเพื่อตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของวัตถุตงั ้ ต้ นภายหลังการขาย หากเกิ ดความแตกต่างใด ๆ ต้ องดําเนินการสืบสวนและมีการดําเนินการอย่าง
เหมาะสมรวมทังระงั
้ บการยอมรับผลการวิเคราะห์จากผู้จดั จําหน่ายจนกว่าการสืบสวนและการดําเนินการจะเสร็ จสมบูรณ์
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นอกจากนันใน
้ PE 009-14 หมวด 5 ยังเพิ่มหัวข้ อ “การขาดแคลนของผลิตภัณฑ์เนื่องจากมีการจํากัดการผลิต
(Product shortage due to manufacturing constraints)” โดยหากเกิดข้ อจํากัดใด ๆ ที่สง่ ผลให้ จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ ไม่
เพียงพอต่อความต้ องการของตลาด ทางผู้ผลิตต้ องแจ้ งผู้ถื อสิทธิ์ ทางการตลาดหรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูมีอํานาจที่เกี่ ยวข้ องตาม
กฎหมายในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม
9. เปลีย่ นแปลงเนื ้อหาในหมวด 8 ข้ อร้ องเรี ยนและการเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ (complaints and product recall) โดย
อาศัยหลักการจัดการบริ หารความเสีย่ ง
ระบบการบันทึก, ตรวจสอบและทบทวนข้ อร้ องเรี ยนรวมถึงข้ อบกพร้ องด้ านคุณภาพที่อาจเกิดขึ ้น รวมทังการเรี
้
ยกเก็บ
คืน (recall) ผลิตภัณฑ์ควรใช้ หลักการจัดการบริ หารความเสี่ยงด้ านคุณภาพในการตรวจสอบและประเมินข้ อบกพร่ องด้ าน
คุณภาพจนนําไปสูข่ นตอนการตั
ั้
ดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในการเรี ยกเก็บคืน, การแก้ ไขและป้องกัน และการดําเนินการต่าง ๆ
เพื่อลดความเสีย่ งโดยอาศัยหลักการที่ระบุไว้ ในหมวด 1 ระบบคุณภาพยา
ขันตอนในการจั
้
ดการและสืบสวนข้ อร้ องเรี ยนและข้ อบกพร่องด้ านคุณภาพต้ องถูกระบุไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยให้
ความสนใจเป็ นพิเศษกับข้ อร้ องเรี ยนที่เกี่ ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ปลอม ข้ อร้ องเรี ยนทัง้ หมดต้ องได้ รับการบันทึกและหากข้ อ
ร้ องเรี ยนนัน้ ไม่ได้ เกี่ ยวข้ องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น การเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์ (adverse event) ให้ รายงาน
ข้ อบกพร่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อต่อไป เมื่อเกิดข้ อบกพร่ องด้ านคุณภาพจะต้ องดําเนินการอย่างน้ อยตามขันตอน
้
ต่อไปนี ้
-

การแจกแจงรายละเอียดข้ อบกพร่องด้ านคุณภาพที่ได้ รับรายงาน

-

การกําหนดขอบเขตข้ อบกพร่องด้ านคุณภาพและการตรวจสอบหรื อทดสอบตัวอย่างอ้ างอิง และ/หรื อตัวอย่างเก็บกัน
(retention samples) รวมถึงการทบทวนบันทึกการผลิต, การรับรองและการกระจายสินค้ า (โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่
ไวต่ออุณหภูมิ) ของรุ่นผลิตที่พบข้ อบกพร่อง

-

การขอตัวอย่างหรื อเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ที่เสียหายจากผู้ร้องเรี ยนและทําการประเมินตัวอย่างหรื อผลิตภัณฑ์ที่ได้ มา
อย่างเหมาะสม

-

การประเมินความเสีย่ งที่เกิดจากข้ อบกพร่องด้ านคุณภาพตามความรุนแรงและขอบเขตของข้ อบกพร่องนัน้

-

กระบวนการตัดสินใจเพื่อลดความเสีย่ ง เช่น การเรี ยกเก็บคืน

-

การประเมินผลกระทบต่อผู้ป่วยจากการเรี ยกเก็ บคืนและความจําเป็ นในการแจ้ งบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผลกระทบ
ดังกล่าว

-

การสือ่ สารทังภายในและภายนอกองค์
้
กรที่เกี่ยวข้ องกับข้ อบกพร่องด้ านคุณภาพและการตรวจสอบข้ อบกพร่องนัน้

-

การระบุสาเหตุของข้ อบกพร่องด้ านคุณภาพ

-

การดําเนินการแก้ ไขและป้องกัน (Corrective and Preventive Actions; CAPAs) ที่เหมาะสม รวมทังการระบุ
้
และ
นํามาใช้ กบั ข้ อบกพร่องเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินการแก้ ไขและป้องกันนัน้
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การบันทึกขอบเขตและความถูกต้ องของข้ อบกพร่องที่เป็ นไปได้ โดยอาศัยหลักการของการบริ หารจัดการด้ านคุณภาพ
ช่วยในการตัดสินระดับของการตรวจสอบและการดําเนินการ การตัดสินใจที่เกิดขึ ้นระหว่างและหลังการตรวจสอบข้ อบกพร่ อง
ด้ านคุณภาพควรแสดงถึงระดับเสี่ยงของข้ อบกพร่ องและความรุ นแรงของการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง หากไม่
สามารถใช้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะและขอบเขตของข้ อบกพร่องด้ านคุณภาพ กระบวนการตัดสินใจที่ใช้ ต้องทําให้ มนั่ ใจได้
ว่า มีการลดความเสี่ยงที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้ ว ซึ่งมาตรการและการตัดสินใจทุกอย่างต้ องได้ รับการบันทึกไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและแจ้ งต่อเจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ในระหว่างการตรวจสอบข้ อบกพร่องด้ านคุณภาพควรใช้ หลักการวิเคราะห์สาเหตุในการระบุสาเหตุ หากไม่สามารถ
ระบุสาเหตุที่แท้ จริ งของข้ อบกพร่องด้ านคุณภาพนันได้
้ ให้ พิจารณาจากสาเหตุที่เป็ นไปได้ แล้ วดําเนินการแก้ ปัญหาดังกล่าว การ
ดําเนินการแก้ ไขและป้องกันที่ดีควรมีการติดตามและประเมินประสิทธิผล นอกจากนันควรมี
้
การทบทวนและวิเคราะห์แนวโน้ ม
ในการเกิดข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้นด้ วย
นอกจากการเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์แล้ ว ผู้ผลิตสามารถดําเนินการลดความเสี่ยงด้ วยวิธีอื่น ๆ ร่ วมด้ วย เช่น การออกแจ้ ง
เตือนไปยังบุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ผลิตภัณฑ์รุ่นที่มีปัญหา ซึ่งควรพิจารณาเป็ นกรณี ๆ และมีการหารื อ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
10. เพิ่มหลักการของการทดสอบเพื่อการปลดปล่อยแบบเรี ยลไทม์ (Real time release testing; RTRT) ใน
ภาคผนวก 17
เดิมในภาคผนวก 17 Parametric release ของ PE 009-12 หรื อตรงกับภาคผนวก ๑๕ การปลดปล่อยแบบพารา
เมตริ กนันได้
้ อธิบายถึงการปลดปล่อยแบบพาราเมตริ กไว้ ว่า เป็ นระบบการปล่อยผ่านที่ประกันว่า ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพตามที่
คาดหวังบนพื ้นฐานของข้ อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการผลิตและเป็ นไปตามข้ อกําหนดเฉพาะของหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ผลิตยาว่าด้ วยการปล่อยผ่านแบบพาราเมตริ ก แต่ในภาคผนวก 17 ของ PE 009-14 ได้ เพิ่มรายละเอียดหลักการของการ
ทดสอบเพื่อการปลดปล่อยแบบเรี ยลไทม์เข้ าไว้ ด้วย ซึ่งการทดสอบดังกล่าวเป็ นความสามารถในการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต และ/หรื อผลิตภัณฑ์สดุ ท้ ายโดยพิจารณาจากข้ อมูลการดําเนินการและการ
รวมกันของคุณลักษณะที่วดั ได้ และการควบคุมกระบวนการ หลักการทดสอบเพื่อการปลดปล่อยแบบเรี ยลไทม์ภายใต้ การ
ควบคุมของระบบคุณภาพยาอาจได้ รับการอนุมตั ิให้ ใช้ ทดแทนการทดสอบผลิตภัณฑ์สดุ ท้ ายและเป็ นส่วนหนึง่ ของการตัดสินใจ
เพื่อปลดปล่อยผลิตภัณฑ์
ตามหลักการที่อธิบายไว้ ในหมวด 1 Pharmaceutical quality system ของส่วนที่ 1 ข้ อกําหนดเบื ้องต้ นสําหรับเภสัช
ภัณฑ์, หมวด 13 Change control ของส่วนที่ 2 ข้ อกําหนดเบื ้องต้ นสําหรับสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม และภาคผนวก 15
Qualification and validation สิง่ สําคัญสําหรับการทดสอบเพื่อการปลดปล่อยแบบเรี ยลไทม์ คือ การควบคุมการเปลี่ยนแปลง
โดยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิต การทดสอบผลิตภัณฑ์หรื อสถานะของสิ่งอํานวยความสะดวก,
ระบบ, เครื่ องมือ, วิธีหรื อกระบวนการวิเคราะห์ ต้ องมีการประเมินความเสี่ยงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และผลกระทบต่อ
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ความสามารถในการทําซํ ้าของกระบวนการผลิต การเปลีย่ นแปลงนันต้
้ องสมเหตุสมผลและเป็ นไปตามหลักการบริ หารความ
เสีย่ งด้ านคุณภาพ และหลังจากดําเนินการเปลีย่ นแปลงแล้ วควรมีการประเมินผลเพื่อแสดงให้ เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงนันไม่
้ มี
ผลกระทบที่ไม่ต้องการหรื อทําความเสียหายแก่คณ
ุ ภาพของผลิตภัณฑ์
อีก ส่ว นสํา คัญ สําหรั บ การทดสอบเพื่ อ การปลดปล่อ ยแบบเรี ย ลไทม์ คื อ นโยบายในการตรวจสอบและรั บ รอง
โดยเฉพาะวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ เทคนิคขันสู
้ ง ควรให้ ความสําคัญกับการทดสอบหาปริ มาณ, การตรวจสอบความถูกต้ องและ
การจัดการวิธีวิเคราะห์ทงแบบอิ
ั้
นไลน์และออนไลน์ซงึ่ มีการสุม่ ตัวอย่างภายในอุปกรณ์การผลิต
การทดสอบผลิตภัณฑ์สดุ ท้ าย (end-product testing) ไม่สามารถใช้ แทนได้ เมื่อกระบวนผลิตที่ได้ รับอนุมติให้ ใช้ การ
ทดสอบเพื่อการปลดปล่อยแบบเรี ยลไทม์ในการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ให้ ผลการทดสอบล้ มเหลวหรื อมีแนวโน้ มว่าจะล้ มเหลว
ความล้ มเหลวใด ๆ ที่เกิดขึ ้นควรได้ รับการตรวจสอบ และการพิจารณาปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์จะขึ ้นอยู่กบั ผลของการตรวจสอบ
และเป็ นไปตามข้ อกําหนดในทะเบียนตํารับหรื อหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา
คุณลักษณะที่ไม่ได้ รับการควบคุมโดยตรงจากการทดสอบเพื่อการปลดปล่อยแบบเรี ยลไทม์ เช่น uniformity of
content ยังคงต้ องปรากฏในใบรับรองการวิเคราะห์ ซึ่งระบุวิธีการทดสอบที่ได้ รับการอนุมตั ิสําหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์
สุดท้ าย โดยระบุผลการวิเคราะห์เป็ น “Complies if tested” และระบุว่า “Controlled by approved Real Time Release
Testing” ในเชิงอรรถ (footnote)
ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่า หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาตามมาตรฐาน PIC/S ฉบับล่าสุด (PE 009-14) มีการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของการบริ หารจัดการคุณภาพ, บุคลากรและการว่าจ้ างการผลิตให้ สอดคล้ องกับระบบคุณภาพยา และ
เพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของอาคารสถานที่ (โดยเฉพาะสถานที่ผลิต), การดําเนินการผลิตและการร้ องเรี ยนและการเรี ยกคืน
ผลิตภัณฑ์ให้ สอดคล้ องกับหลักการบริ หารจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงในการปนเปื อ้ นข้ าม รวมทังเพิ
้ ่มหลักการ
ทดสอบเพื่อการปลดปล่อยแบบเรี ยลไทม์ โดยอาศัยระบบคุณภาพยาเพื่อให้ เป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ในการปล่อยผ่านยาออกสู่
ตลาด
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