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 วัคซีนเปนผลิตภัณฑยาชีววัตถุ ที่จัดเปนปจจัย

สําคัญอยางหนึ�งที่มีผลตอความมั�นคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม เน��องจากเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการ

ควบคุมปองกันโรคระบาดที่เปนปญหาสาธารณสุข ซึ�ง

หลายประเทศทั�วโลกที่มีแผนงานการสรางเสริมภูมิคุมกัน

โรคดวยการใชวัคซีน (Expanded Programme on Im-

munization) และมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบที่ดี 

จะสามารถลดอุบัติการณการเกิดโรค ลดอัตราปวย อัตรา

ตายจากโรคระบาดทีส่ามารถปองกนัไดดวยวคัซนีไดอยาง

มปีระสทิธภิาพ  ดงัตวัอยางทีเ่หน็ประจกัษไดจากกรณ�ของ

โรคไขทรพิษซึ�งเปนโรคติดตอรายแรงชนิดหนึ�งที่ถูกกําจัด

ใหหมดสิ้นหายไปจากโลกไดดวยการใชวัคซีน โรคโปลิโอ

เปนอีกโรคหนึ�งที่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได

อยางมีประสิทธิภาพในหลายๆ ประเทศเกือบทุกภูมิภาค

ทั�วโลก ซึ�งองคการอนามัยโลกไดตั้งเปาที่จะใหโรคโปลิโอ

ถูกกําจัดหายไปจากโลกในอนาคตอันใกลน�้  รวมทั้งวัคซีน

โรคหัดที่สามารถลดอุบัติการณของโรคอยางไดผลดีเยี่ยม  

 วัคซีนผลิตจากสิ�งมีชีวิต ชนิดของวัคซีนอาจ

เรยีกตามลักษณะของสารชวีวตัถุทีเ่ปนสารสําคญัทีก่ระตุน

ใหเกิดภูมิคุมกัน เชน วัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated 

vaccine) วัคซีนชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์ (Live attenuated 

vaccine) และท็อกซอยด ซึ�งไดจากสารพิษ (Toxin) ที่ถูก

ทาํใหหมดฤทธิ ์หรอืเรยีกตามเทคโน โลยทีี่ใชในการเตรยีม

สารตั้งตน เชน วัคซีนชนิดที่ผลิดโดยเทคโนโลยีทางพันธุ

วิศวกรรม (Recombinant vaccine) เปนตน กระบวนการ

และเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตวัคซีนมีความซับซอนและ

หลากหลาย รวมทั้งมีความแปรปรวนสูง นอกจากน�้วัคซีน

สวนใหญนาํไปใชในผูทีม่สีขุภาพแขง็แรงเปนจาํนวนมากๆ  

โดยเฉพาะอยางยิ�งในเด็กทารก และเด็กเล็ก ตามแผนงาน

สรางเสรมิภมูคิุมกนัโรคของประเทศ  ดงันัน้การกาํกบัดแูล

วคัซนีในทกุขัน้ตอนตัง้แตการพฒันาวจิยั การผลติ และการ

เฝาระวงัหลงัการจาํหน�ายจงึตองเขมงวดกวาผลติภณัฑยา

ทั�วๆไปเพื่อใหมั�นใจวาวัคซีนนั้นๆจะมีความปลอดภัย  มี

ประสทิธภิาพและคงคณุภาพมาตรฐานเทาเทยีมกบัรุนการ

ผลติทีพ่สิจูนแลววามปีระสิทธภิาพและความปลอดภยัจาก

ที่ใชในการศกึษาวจิยัทางคลนิกิและเทาเทยีมกนัทกุรุนการ

ผลติ  ซึ�งผูผลติวคัซนีและหน�วยงานภาครฐัทีร่บัผดิชอบใน

การกํากับดูแลจึงจําเปนตองมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ครบ

ถวนสมบูรณ   

 

 

 การประกันคุณภาพวัคซีนเพื่อใหมั�นใจวาวัคซีน

มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสามารถนําไปใชในการ

ควบคมุปองกนัโรคตามมาตรฐานทีก่าํหนดไวไดนัน้  แตละ

ประเทศจะตองมีระบบควบคุมกํากับวัคซีนที่เขมแข็ง หาก

ประเทศใดมจีดุออนของระบบควบคมุกาํกบัในขัน้ตอนใดๆ

ก็ตาม อาจกอใหเกิดความไมเชื่อมั�นตอคุณภาพและความ

ปลอดภัยของวัคซีน ซึ�งจะสงผลกระทบตอการควบคุม

ปองกันโรคตามแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของประ

เทศนั้นๆได  องคการอนามัยโลกไดตระหนักถึงความ

สาํคญัของระบบควบคมุกาํกบัวคัซนี จงึไดจดัทาํขอกาํหนด

สาํหรบัระบบการควบคมุกาํกบัวคัซนี (Regulations of vac-

บทนํา

ระบบการควบคุมกํากับคุณภาพวัคซีนใน
ระดับสากล

ระบบการควบคุมกํากับวัคซ�น 65
ธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ, ประภัสสร ธนะผลเลิศ
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cines: building on existing drug regulatory authorities)1 

ขึ้นในป ค.ศ. 1999 เพื่อใชเปนมาตรฐานสากลสําหรับ

แนะนาํใหหน�วยงานควบคมุกาํกบัวคัซนีภาครฐัของประเทศ

ตางๆ นาํไปดาํเนนิการโดยกาํหนดองคประกอบสาํคญัดงัน�้

 1. การออกประกาศกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจน

สําหรับการอนุญาตผลิตภัณฑ และสถานที่ผลิต (A pub-

lished set of clear requirements for licensing of prod-

ucts and manufacturers)

 2. การติดตามความปลอดภัยและประเมินประสิทธิ

ภาพของวคัซนีในภาคสนาม (Surveillance of vaccine field 

performance safety and efficacy)

 3. ระบบรับรองรุนการผลิตวัคซีน (System of lot 

release)

 4. การตรวจสอบทางหองปฏิบัติการเมื่อมีความ

จําเปน (Use of laboratory when needed)

 5. การตรวจสถานทีผ่ลิตวัคซนีใหมีมาตรฐานการ

ผลติทีด่สีอดคลองตามมาตรฐานสากลเปนประจาํ (Regular 

inspections of manufacturers’ for GMP compliance) 

 6. การควบคมุกาํกบัดแูลการศกึษาวจิยัทางคลนิกิ

โดยการประเมินและอนุญาต (Evaluation of clinical per-

formance through authorized clinical trials)

 โดยแตละองคประกอบตองมีกระบวนการทางกฏ

หมายบังคับใชใหเอื้อตอการดําเนินงาน

 นอกจากน�อ้งคการอนามัยโลกยังไดกําหนดมาตรการ

ติดตามตรวจสอบระบบควบคุมกํากับวัคซีนที่เหมาะสม

กาํหนดตามแหลงทีม่าของวคัซนีทีน่าํมาใชในประเทศ ตาม

ตารางที่ 1 โดยแบงเปน 3 ประเภท คือ

 ประเภทที่ 1 กลุมประเทศที่ผลิตวัคซีนขึ้นใชเอง

ตองมีการดําเนินการควบคุมกํากับคุณภาพวัคซีนใหครบ

ถวนทั้ง 6 ระบบ

 ประเภทที ่2 กลุมประเทศที่ไมสามารถผลติวคัซนี

ไดแตมีการสั�งซื้อวัคซีนโดยตรงจากผูผลิตวัคซีนจากตาง

ประเทศ ตองมกีารดาํเนนิการควบคมุกาํกบัคณุภาพวคัซนี  

4 ระบบ ไดแก การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑวัคซีน  การ

ตดิตามความปลอดภยัและประเมนิประสทิธภิาพของวคัซนี

ในภาคสนาม การรับรองรุนการผลิตวัคซีน และการตรวจ

สอบทางหองปฏิบัติการเมื่อมีความจําเปน

 ประเภทที ่3 กลุมประเทศที่ไดรบัวคัซนีหรอืสั�งซือ้

วัคซีนผานทางหน�วยงานภายใตสังกัดสหประชาชาติ (UN 

Agencies) ตองมีการดําเนินการควบคุมกํากับคุณภาพ

วัคซีน 2 ระบบ ไดแก การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑวัคซีน 

และการติดตามความปลอดภัยและประเมินประสิทธิภาพ

ของวัคซีนในภาคสนาม

 ตอมาองคการอนามัยโลกไดดําเนินการปรับปรุง

เครือ่งมอืสาํหรบัการตรวจประเมนิตามขอกาํหนด(Assess-

ment tool) พรอมตัวชี้วัดหลัก (indicator) และตัวชี้วัดรอง 

(sub-indicator) เพื่อใชในการตรวจประเมินมาตรฐานการ

ดําเนินงานของหน�วยงานควบคุมกํากับวัคซีนภาครัฐใน

ประเทศตางๆ ซึ�งขอกําหนดลาสุดคือฉบับแกไขป ค.ศ. 

2007 โดยกําหนดใหหน�วยงานควบคุมกํากับวัคซีนภาครัฐ

ตองมรีะบบการกาํกบัดแูลวคัซนีตามกฏหมาย (System to 

regulate vaccines) และระบบสําหรับการดําเนินการโดย

หน�วยงานภาครัฐในการกํากับดูแลวัคซีนอีก 6 ระบบ ดังน�้

1. Marketing Authorization and Licensing activities

 เปนระบบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑวัคซีนเพื่อ

การจําหน�ายสูตลาด ซึ�งมีตัวชี้วัดหลัก 9 ตัวชี้วัด ซึ�งเปน

ตัวชี้วัดวิกฤต (critical) 7 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดรอง 27 ตัวชี้

วัด ซึ�งเปนตัวชี้วัดรองวิกฤต 14 ตัวชี้วัด) โดยกําหนดให

มีกฏเกณฑที่ชัดเจนในการยื่นขออนุญาตและการประเมิน

เอกสารทะเบียนตํารับ รวมทั้งการประเมินมาตรฐานการ

ผลติทีด่ ี(GMP)ของการผลติวคัซนีทีข่อขึน้ทะเบยีน รวมทัง้

ขอกําหนดสําหรับการแกไขเปลี่ยนแปลง (variation) ของ

กระบวนการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการ

แกไขขอมลูในเอกสารกาํกบัยา หรอืฉลาก ซึ�งกฏเกณฑและ

การดําเนินการดังกลาวจะตองเปนมาตรฐานเดียวสําหรับ

วัคซีนทุกชนิดโดยไมคํานึงถึงแหลงที่ไดมา
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2. Post-marketing activities including surveillance of 

Adverse Events Following Immunization (AEFI)

 เปนระบบการสํารวจติดตามความปลอดภัยของ

วัคซีนหลังการจําหน�ายสูตลาด รวมทั้งการเฝาระวังอาการ

ไมพงึประสงคภายหลงัไดรบัวคัซนี ซึ�งมตีวัชีว้ดัหลกั 8 ตวัชี้

วดั โดยมตีวัชีว้ดัวกิฤต (critical) 7  ตวัชีว้ดั (ตวัชีว้ดัรอง 25 

ตัวชี้วัด ซึ�งเปนตัวชี้วัดรองวิกฤต 16 ตัวชี้วัด) โดยกําหนด

ใหมีกฏเกณฑและคูมือสําหรับการดําเนินงานสํารวจหลัง

การจําหน�ายสูตลาดรวมทั้งการติดตาม (monitor) และ

การบริหารจัดการปฏิกิริยาภายหลังไดรับวัคซีน นอกจาก

น�ต้องมกีารกาํหนดบทบาทและความรบัผดิชอบของหน�วย

งานหลักที่เกี่ยวของ (เชน ผูใหบริการวัคซีน ผูควบคุม

กํากับตามกฏหมาย ผูตรวจรับรองคุณภาพวัคซีนทางหอง

ปฏิบัติการ ผูสํารวจ AEFI ฯ)  มีระบบที่มีประสิทธิภาพใน

การทบทวนความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีนเปน

ประจาํเพือ่การดาํเนนิการตามกฏหมาย รวมทัง้วธิกีารทีจ่ะ

ทบทวนและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหน�วยงานหลักและ

ดําเนินการอยางเหมาะสม  และจะตองมีศักยภาพในการ

ตรวจจับสัญญาณและตรวจสอบประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับ

ความปลอดภัยของวัคซีน ตลอดจนมีระบบประสานงานที่

สามารถสงตอขอมูลกลับเกี่ยวกับ AEFI จากสวนกลางสู

สวนภูมิภาคในทุกระดับ

3. NRA Lot release

 เปนระบบการรบัรองรุนการผลติของหน�วยควบคมุ

กํากับภาครัฐ  ซึ�งมีตัวชี้วัดหลัก 6 ตัวชี้วัด โดยทุกตัวเปน

ตวัชีว้ดัวกิฤต (critical) (ตวัชีว้ดัรอง 24 ตวัชีว้ดั ซึ�งเปนตวัชี้

วดัรองวกิฤต 12 ตวัชีว้ดั) โดยกาํหนดใหตองมรีะบบสาํหรบั

การรับรองรุนการผลิตตามกฏหมายที่มีวิธีการบริหาร

จัดการรับรองรุนการผลิต และการเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของ

กับวัคซีนนั้นๆเชน ขอมูลทะเบียนตํารับ ขอมูลการตรวจ

สอบ GMP  ขอมูลการเกิดปฏิกิริยาไมพึงประสงคหลังได

รบัวคัซนี เปนตน และตองมกีารตดิตามและวเิคราะหขอมลู

ของการรับรองรุนการผลิตวัคซีนอยางตอเน��อง

4. Laboratory Access

 เปนระบบการเขาถึงหองปฏิบัติการควบคุม

คุณภาพวัคซีน ซึ�งมีตัวชี้วัดหลัก 10 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัด

วิกฤต (critical) 9  ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดรอง 36 ตัวชี้วัด ซึ�ง

เปนตัวชี้วัดรองวิกฤต 26 ตัวชี้วัด) โดยกําหนดใหมีระบบ

การควบคุมคุณภาพโดยหองปฏิบัติการกลางที่มีกฏหมาย

รองรบั มรีะบบคณุภาพหองปฏบิตักิารตามมาตรฐานสากล 

รวมทัง้การบรหิารจดัการ ทรพัยากรบคุคลทีม่ปีระสทิธภิาพ

เพื่อใหแน�ใจวามีบุคลากรที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญ

เหมาะสมกับหนาที่ที่รับผิดชอบอยางพอเพียง มีสถาน

ที่และเครื่องมือที่เหมาะสม มีมาตรฐานปฏิบัติงานการ

ตรวจวิเคราะหและมีเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวของครบถวน 

มีนโยบายและการดําเนินการทวนสอบวิธีวิเคราะหที่

เหมาะสม มแีผนงานดานความปลอดภยัทีจ่าํเปนครบถวน 

มนีโยบายในการใชสารมาตรฐาน มกีารตดิตามและวเิคราะห

ผลการทดสอบเปนประจํา รวมทั้งควรเขารวมโปรแกรม

ทดสอบความชํานาญระดับสากล (International profi-

ciency scheme) หรือทําการศึกษารวมกัน (collaborative 

studies) หรือทําการสอบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ 

(inter-laboratory comparisons)

Vaccine  Licensing Surveillance Lot release Lab access    GMP    Clinical 

Source          inspections  evaluation

UN agency    √               √                -                -                -               -

Procure              √               √               √               √                -               -

Produce              √               √               √               √                √              √

ตารางที่ 1 แสดงมาตรการติดตามตรวจสอบระบบควบคุมกํากับวัคซีนที่เหมาะสมกําหนดตามแหลงที่มาของวัคซีน 
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5. Regulatory inspection

 เปนระบบการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตที่ดี 

(GMP) โดยหน�วยงานควบคุมกํากับภาครัฐ ซึ�งมีตัวชี้วัด

หลัก 6 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดวิกฤต (critical) 5 ตัวชี้วัด 

(ตัวชี้วัดรอง 24 ตัวชี้วัด ซึ�งเปนตัวชี้วัดรองวิกฤต 13 

ตัวชี้วัด) โดยกําหนดใหตองมีระบบการตรวจสอบ GMP ที่

บังคับใชตามกฏหมาย มีการติดตามและวิเคราะหผลการ

ตรวจสอบ GMP อยางสม่าํเสมอ รวมทัง้การตรวจสอบชอง

ทางการกระจายวัคซีนอยางเหมาะสม

6. Regulatory oversight of clinical trials

 เปนระบบการกํากับดูแลการศึกษาวิจัยทางคลินิก 

ซึ�งมีตัวชี้วัดหลัก 6 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดรอง 20 ตัวชี้วัด) โดย

กําหนดใหมีระบบการกํากับดูแลโดยหน�วยงานภาครัฐที่

มกีฏหมายรองรบั มรีปูแบบและเน�อ้หาทีช่ดัเจนสาํหรบัการ

ยื่นขออนุญาตทําการศึกษาวิจัย และมีการตรวจสอบทาง

วิทยาศาสตร และการพิจารณาอนุญาตโดยคณะกรรมการ

จริยธรรม

 นอกจากน�ร้ะบบควบคมุกาํกบัวคัซนีทัง้ 6 ระบบน�้

ตองมีระบบบริหารจัดการดานคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับ

แตละระบบ รวมทั้งมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่

มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแน�ใจวามีบุคลากรที่มีคุณภาพและ

ความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับหนาที่ที่รับผิดชอบอยางพอ

เพียง

 

 จากผลการสํารวจหน�วยควบคุมกํากับวัคซีน

ภาครัฐของประเทศตางๆ โดยองคการอนามัยโลกตั้งแต

ป ค.ศ.1996 พบวาหลายประเทศที่ผลิตวัคซีนเพื่อใชใน

ประเทศและเพื่อการสงออกมีระบบควบคุมกํากับวัคซีนที่

ยังไมเขมแข็งและไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ดัง

นั้นองคการอนามัยโลกจึงไดจัดทําโครงการประเมินหน�วย

งานควบคุมกํากับวัคซีนของประเทศตางๆทุกภูมิภาคทั�ว

โลก และใหการสนับสนุนการพัฒนาระบบควบคุมกํากับ

ที่ยังมีจุดออนใหไดตามมาตรฐานที่องคการอนามัยโลก

กาํหนด และเพือ่สรางความมั�นใจในคณุภาพ ประสทิธภิาพ

และความปลอดภัยของวัคซีนสวนใหญที่ใชในแผนงาน

สรางเสรมิภมูคิุมกนัโรคในประเทศดอยพฒันาและประเทศ

กําลังพัฒนาบางประเทศโดยการสนับสนุนขององคการ

สหประชาชาติ องคการอนามัยโลกจึงไดจัดตั้งระบบ

ประกันความเชื่อมั�นดานคุณภาพของวัคซีน (Vaccine 

prequalification scheme)2 ขึ้น เพื่อใหหน�วยงานจัดซื้อ

วัคซีนขององคการสหประชาชาติใชเปนแหลงอางอิงโดย

มีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการดังน�้

 • เปนบริการที่องคการอนามัยโลกดําเนินการให

กับหน�วยงานจัดซื้อวัคซีนในสังกัดองคการสหประชาชาติ

ไดแก UNICEF และ PAHO (กองทุนหมุนเวียน)

 • เพือ่ใหความเหน็/ คาํแนะนาํดานคณุภาพ ความ

ปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีนที่เขาขายการจัดซื้อ

ขององคการสหประชาชาติ

 • เพื่อประกันวาวัคซีนที่จัดซื้อมีความเหมาะสมที่

จะใชในกลุมประชากรเปาหมายและเปนไปตามโปรแกรม

การใชวัคซีน

 • เพือ่ประกนัวาวคัซนีมคีณุภาพเขามาตรฐานตาม

ขอกําหนด

 โดยองคการอนามัยโลกไดกําหนดเงื่อนไขสําคัญ

ในการพจิารณาประกนัความเชือ่มั�นดานคณุภาพของวคัซนี

คือ หน�วยงานควบคุมกํากับวัคซีนของประเทศผูผลิตตอง

ผานการตรวจประเมนิตามตวัชีว้ดัทีก่าํหนดโดยเฉพาะอยาง

ยิ�งตวัชีว้ดัวกิฤตทกุตวัเปนอนัดบัแรกกอน องคการอนามยั

โลกจงึจะพจิารณาขอมลูการผลติ คณุภาพ ความคงตวัของ

วัคซีน ผลการวิจัยทางคลินิกและตรวจสอบมาตรฐานการ

ผลิตที่ดีของการผลิตวัคซีนตามคําขอของผูผลิตวัคซีนตอ

ไป นอกจากน�้องคการอนามัยโลกยังสุมตัวอยางวัคซีนสง

ใหหองปฏิบัติการคูสัญญาขององคการอนามัยโลก 2 แหง

ตรวจรับรองคุณภาพเพื่อพิจารณาประกอบการประกัน

ความเชื่อมั�น และสุมตรวจเปนระยะหลังจากที่องคการ

อนามัยโลกประกาศใหการรับรองวัคซีนใหขึ้นบัญชีอยูใน 

ระบบประกันความเชื่อมั�นดานคุณภาพของ
วัคซีน (Vaccine prequalification scheme)
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Prequalification list แลว

 

 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนหน�วย

งานหลักในการควบคุมกํากับคุณภาพวัคซีน โดยมีกรม

วิทยาศาสตรการแพทย และกรมควบคุมโรครวมดําเนิน

การในระบบตางๆตามตารางที่ 2

 วนัที ่23-29 เมษายน พ.ศ. 2539   ทมีผูเชีย่วชาญ

ขององคการอนามัยโลก ไดมาตรวจประเมินระบบการ

ควบคุมกํากับวัคซีนของประเทศไทยเปนครั้งแรก และให

คําแนะนําพรอมทั้งใหการสนับสนุนเพื่อพัฒนาปรับปรุง

ระบบของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ�งการบังคับใช

กฎหมายตามมาตรา 13 (1) และ 13 (5)  แหงพระราช

บัญญัติยา พ.ศ. 25103 ที่ใหสิทธิแกกระทรวง ทบวง กรม 

ที่ทําหนาที่ปองกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และ

องคการเภสัชกรรมสามารถผลิต  นําหรือสั�งยาเขามาใน

ราชอาณาจักรไดโดยไมตองมีการควบคุมกํากับ และการ

บังคับใช GMP ในการผลิตวัคซีน ซึ�งหน�วยงานที่เกี่ยวของ

ไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการควบคุมกํากับ

วัคซีนตามตัวชี้วัดขององคการอนามัยโลกอยางตอเน��อง 

จนกระทั�งป พ.ศ. 2550 ระบบของหองปฏิบัติการควบคุม

คุณภาพวัคซีนและการรับรองรุนการผลิตผานการตรวจ

ประเมินขององคการอนามัยโลกโดยไดคะแนนเต็มรอย

ละรอย และในป พ.ศ. 2551 ระบบควบคุมกํากับวัคซีน

ทุกระบบของประเทศไทยไดผานการตรวจประเมินของ

องคการอนามัยโลกในทุกตัวชี้วัดวิกฤต ทําใหโรงงานผลิต

วัคซีนในประเทศไทยสามารถยื่นคําขอใหองคการอนามัย

โลกรับรองวัคซีนหัดเขาสู Prequalification scheme ของ

องคการอนามัยโลกไดเปนผลสําเร็จ ในป พ.ศ. 2553 

วคัซนีหดัทีผ่ลติโดยบรษิทัองคการเภสชักรรม-เมอรรเิออร

ชีววัตถุ จํากัด เปนวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยตัวแรกที่

สามารถไดรับการรับรองใหเขาไปอยูใน Prequalification 

list ขององคการอนามัยโลก 

 ระบบควบคมุกาํกบัวคัซนีของประเทศไทยที่ไดรบั

การรับรองจากองคการอนามัยโลกมีการดําเนินการดังน�้

1. การขึ้นทะเบียนและอนุญาตจําหน�าย

 วัคซีนทุกชนิดที่ผลิตหรือนําเขาในประเทศเพื่อ

จําหน�ายจะตองขอขึ้นทะเบียนตํารับที่สํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา ซึ�งการพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ทะเบียนสําหรับการจําหน�ายวัคซีนนั้น ผูยื่นคําขอตอง

ยื่นเอกสารขอมูลทั�วไปและขอมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ4 

ไดแก เอกสารหลักฐานแสดงขอมูลสนับสนุนดานคุณภาพ 

มาตรฐานของผลิตภัณฑยารวมทั้งผลการวิเคราะหตรวจ

สอบคุณภาพทางหองปฏิบัติการของสถาบันชีววัตถุ กรม

วิทยาศาสตรการแพทย  เอกสารหลักฐานแสดงขอมูล

สนับสนุนดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑยา (ขอมูลที่

1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดําเนินการโดยสํานักยา 

   (กลุมยาชีววัตถุ กลุมยาวิจัยทางคลินิก และกลุมงานกํากับดูแล

   ยาหลังออกตลาด) 

1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดําเนินการโดยกอง 

   แผนงานและวิชาการ

2. กรมควบคุมโรคดําเนินการโดยสํานักระบาดวิทยา  

1. กรมวิทยาศาสตรการแพทยดําเนินการ โดยสถาบันชีววัตถุ 

ตารางที่ 2 หน�วยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบตอระบบควบคุมกํากับวัคซีนของประเทศไทย

• การออกใบอนุญาต และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑวัคซีน

 เพื่อจําหน�าย

• การตรวจ GMP

• การกํากับดูแลการศึกษาวิจัยทางคลินิก

• การเฝาระวังอาการขางเคียงภายหลังไดรับวัคซีน

• หองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีน

• การรับรองรุนการผลิต

  หน�วยงานที่รับผิดชอบ        ระบบการควบคุมกํากับวัคซีน

ระบบการควบคุมกํากับวัคซีนของประเทศไทย
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ไมใชการศึกษาทางคลินิก) เอกสารหลักฐานแสดงขอมูล

สนับสนุนดานประสิทธิภาพของยา (ขอมูลการศึกษาทาง

คลินิก) 

2. การตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) ของ

โรงงานผูผลิต

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาบังคับใช

กฎหมายโดยออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑวิธีการ

ผลิตที่ดีกับผูผลิตทุกรายนับตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2547  โดยยดึตามมาตรฐานขอกาํหนดขององคการอนามยั

โลก  ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได

ยื่นใบสมัครขอเปนสมาชิกของ Pharmaceutical Inspec-

tion Cooperation Scheme (PIC/S) ซึ�งเปนการยกระดับ

มาตรฐานการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตที่ดีของ

ประเทศ

3. การกํากับดูแลการศึกษาวิจัยทางคลินิก

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดกําหนด

หลักเกณฑการตรวจสอบ ติดตามการ ศึกษาวิจัยทาง

คลินิกของยา และวัคซีนที่ใชในการศึกษาวิจัยทางคลินิก 

ใหสอดคลองตามมาตรฐานสากลดานการศึกษาวิจัยทาง

คลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) ดานการ

ปฏิบัติในหองปฏิบัติการที่ดี (Good Laboratory Practice) 

และดานวิธีการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice) 

ตลอดจนการพจิารณาอนญุาตใหนาํเขา หรอืผลติวคัซนีเพือ่

ใชในการศกึษาวจิยัในประเทศพรอมกาํหนดเงือ่นไขใหผูยืน่

ตองปฏิบัติ 

4. การเฝาระวังอาการไมพึงประสงคภายหลังไดรับวัคซีน

กรมควบคุมโรคโดยสํานักระบาดวิทยาไดพัฒนาระบบการ

เฝาระวังอาการไมพึงประสงค ภายหลังไดรับวัคซีน และ

ดาํเนนิการรวมกบักองแผนงานและวชิาการของสาํนกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา โดยสํานักระบาดวิทยารับ

รายงานอาการไมพงึประสงคจากเจาหนาทีส่าธารณสขุผูให

วัคซีนแกประชาชนกลุมเปาหมายตามแผนงานสรางเสริม

ภมูคิุมกนัโรคของประเทศ และกองแผนงานและวชิาการรบั

รายงานอาการไมพึงประสงคจากศูนยเฝาระวังฯเครือขาย

เภสัชกรที่ประจําอยูตามโรงพยาบาลตางๆ นอกจากน�้กรม

ควบคมุโรคยงัไดแตงตัง้คณะกรรมการผูเชีย่วชาญประเมนิ

รายงานอาการไมพึงประสงคที่พบจากการใชวัคซีน รวม

ทั้งมีการประชุมปรึกษาหารือระหวางผูที่เกี่ยวของจากทุก

หน�วยงาน (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรม

วทิยาศาสตรการแพทย และกรมควบคมุโรค) เพือ่ใหการสง

ตอเชื่อมโยง และเขาถึงขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

อยางเปนระบบ หามาตรการแกไขความซ้ําซอนระหวาง

หน�วยงาน สอบสวน วิเคราะห และแจงขอมูลใหบุคลากร

ทางการแพทยที่เกี่ยวของในประเทศทราบเกี่ยวกับการ

ตดิตามรายงานอาการไมพงึประสงคทีพ่บจากการใชวคัซนี  

5. หองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีน

 ดําเนินการโดยสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร

การแพทย มีหนาที่ในการตรวจรับรองคุณภาพวัคซีนใน

ขัน้ตอนการขึน้ทะเบยีน ขัน้ตอนของการรบัรองรุนการผลติ 

หรือตรวจยืนยันคุณภาพวัคซีนกรณ�สอบสวนอาการไมพึง

ประสงคหลังไดรับวัคซีน ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ผูผลิต

ไดขึ้นทะเบียนไวและสอดคลองกับขอกําหนดที่สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยายอมรับ เชน ขอกําหนดของ

องคการอนามัยโลก ขอกําหนดชีววัตถุของประเทศ ตํารา

ยาของประเทศ ตํารายาของประเทศสหรัฐอเมริกา ตํารา

ยาของสหภาพยุโรป เปนตน

 หองปฏบิตักิารควบคมุคณุภาพวคัซนีมกีารดาํเนนิ

การพฒันาระบบคณุภาพหองปฏบิตักิารตามขอกาํหนดของ

องคการอนามยัโลกและไดรบัการรบัรองตามมาตรฐานของ 

ISO/IEC 17025 นอกจากน�้ยังไดทําสัญญากับองคการ

อนามัยโลกเปนหองปฏิบัติการตรวจรับรองคุณภาพวัคซีน

ใน Prequalification scheme ตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนถึง

ปจจุบัน

6. การรับรองรุนการผลิต

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดออก

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยการ

ควบคุมชีววัตถุที่ใชสําหรับมนุษยกอนออกจําหน�ายภาย



วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  819บทที่ 65 ระบบการควบคุมกํากับวัคซ�นวัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

หลงัไดรบัทะเบยีนตาํรบัยา พ.ศ. 2541 และ 2543  ประกาศ 

ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2541 และวันที่ 3 มิถุนายน 

พ.ศ. 2543 ตามลําดับ ตอมาในป พ.ศ. 2553 ไดยกระดับ

เปนกฎกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการรับรองรุนการผลิต

ยาแผนปจจุบันที่เปนยาชีววัตถุ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดให

ผูรับอนุญาตผลิต นําหรือสั�งเขามาในราชอาณาจักรซึ�งยา

แผนปจจุบันตามมาตรา 13 (1) และ (5) ยื่นขอรับหนังสือ

รับรองรุนการผลิตยาชีววัตถุจากผูอนุญาต กอนออก

จําหน�ายหรือสงมอบใหผูใช5  ซึ�งสถาบันชีววัตถุไดรับมอบ

อาํนาจจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาใหดาํเนนิ

การพจิารณาออกหนงัสอืรบัรองรุนการผลติผลติภณัฑยาชวี

วัตถุสําหรับมนุษยซึ�งรวมถึงวัคซีน 

 ขั้นตอนการพิจารณาออกหนังสือรับรองรุนการ

ผลิตประกอบดวย การพิจารณาเอกสารสรุปกระบวนการ

ผลิต (Summary production protocol) ของวัคซีนรุนการ

ผลิตนั้นๆ รวมทั้งตรวจยืนยันคุณภาพตัวอยางในหัวขอ

การทดสอบทีส่าํคญับางหวัขอตามความเหมาะสม สาํหรบั

วัคซีนนําเขา ผูรับอนุญาตนําหรือสั�งวัคซีนที่ไดรับอนุญาต

ใหขึ้นทะเบียนภายหลังการนําเขาวัคซีนเพื่อจําหน�ายตอง

ยืน่หนงัสอืรบัรองรุนการผลติทีอ่อกโดยหน�วยควบคมุกาํกบั

วคัซนีประเทศผูผลติเพือ่พจิารณาประกอบการออกหนงัสอื

รับรองรุนการผลิตดวย นอกจากน�้ไดนําขอมูลการทดสอบ

คณุภาพวคัซนีเชงิปรมิาณ เชน คาความแรง (potency) จดั

ทาํเปนกราฟเพือ่ประเมนิแนวโนมคณุภาพผลติภณัฑตอไป
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