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 “ยาชีววัตถุ”1 หมายความถึง สารกอภูมิแพ

(allergens) แอนติเจน (antigens) วัคซีน (vaccines)

ฮอรโมน (hormones) ไซโตไคน (cytokines) เอนไซม 

(enzymes) ผลิตภัณฑจากเซลลตนกําเนิด (stem cells) 

ผลิตภัณฑจากเน�้อเยื่อ (tissues) ผลิตภัณฑที่ไดจากเลือด

หรือพลาสมาของมนุษย (human whole blood and plas-

ma derivatives) เซรุม (immune sera) อิมมูโนโกลบุลิน 

(immunoglobulins) แอนติบอดีที่ไดจากกลุมของเซลลที่

เกิดจากเซลลเดียว (monoclonal antibodies) ผลิตภัณฑ

ที่ไดจากการหมักหรือจากดีเอ็นเอสายผสม (fermentation 

or recombinant DNA) สารชวยในการพิเคราะหโรคที่ใช

โดยตรงกบัมนษุย หรอืสตัว หรอืยาแผนปจจบุนัทีผ่ลิตโดย

กระบวนการอยางหนึ�งอยางใด ดังตอไปน�้                                                                                                                              

 1. การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย หรือเซลลชั้นสูง 

(eukaryotic cells)                                                                     

 2. การสกัดสารจากเน�้อเยื่อสิ�งมีชีวิตทั้งมนุษย 

สัตว และพืช (extraction of substances from Biological 

tissues including human, animal and plant tissue (al-

lergen)                                                                      

 3. เทคนิคดีเอ็นเอสายผสม (recombinant DNA 

or rDNA techniques)                                                              

 4. เทคนิคการผสมตางพันธุ (hybridoma tech-

nique)                    

 5. การขยายพันธุจุลินทรียในตัวออนหรือในสัตว 

(propagation of microorganisms in embryo or animals)                                                                           

 6. กระบวนการอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศ

        

 วัคซีน เปนผลิตภัณฑชีววัตถุ ที่ประกอบดวยสาร

ซึ�งกระตุนระบบภูมิคุมกันของผูรับ (คนหรือสัตว) ซึ�งเรียก

วา “แอนตเิจน (antigens)” และสารประกอบอืน่ๆ อนัไดแก 

สารเสริมฤทธิ์ (adjuvants) สารกันเสีย (preservatives) 

และของเหลวสาํหรบัแขวนตะกอน (suspending fluid) เพือ่

ใหเกดิภมูคิุมกนัตอเชือ้โรค สารพษิ หรอืชวีโมเลกลุกอโรค 

ซึ�งมีผลในการปองกันการเกิดโรคหรือทําใหความรุนแรง

ของโรคลดลง สารเสริมฤทธิ์เปนตัวชวยใหเกิดภูมิคุมกัน

ไดดขีึน้ เชน เกลอือะลมูเิน�ยม สวนของเหลวแขวนตะกอน

อาจเปนน้ํา หรือน้ําเกลือ   

 คาํวา “วคัซนี” (vaccine)2  มรีากศพัทมาจากภาษา

ลาตินวา “vaccin-us” หรือ ”vacca” แปลวาวัว “cow” 

เน��องจากในอดีต (พ.ศ. 2339) เอ็ดวารด เจนเนอรสังเกต

พบวาคนเลี้ยงวัวที่เคยติดเชื้อฝดาษวัว (cowpox) จะไม

ปวยเปนไขทรพิษ (smallpox) เขาจึงลองเอาหนองของ

คนที่กําลังปวยดวยโรคฝดาษวัว(cowpox) ไปสะกิดที่

ผวิหนงัของเดก็หนุมผูที่ไมเคยปวยดวยโรคฝดาษววั (cow-

pox) หรือไขทรพิษมากอน พบวาเด็กผูนั้นไมปวยเปน

ไขทรพษิ (smallpox) จงึเปนทีม่าของการคดิคนวคัซนีเพือ่

ปองกันโรค 

                                                                                       

 • วัคซีนจัดอยูในโปรแกรมภูมิคุมกันโรคของ

ประเทศ (EPI หรือ NIP) ดําเนินการจัดสรรใหประชาชน

โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 • วัคซีนใชสําหรับแมและเด็ก

 • วัคซีนใชสําหรับปองกันโรค  ไมไดใชรักษาโรค

เหมือนยา

วัคซีนตางจากยาดังตอไปน�้

8อุตสาหกรรมผลิตวัคซ�น
สุมนา ขมวิลัย
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 • วัคซีนสวนใหญมีราคาถูก ยกเวนวัคซีนใหมที่

อาจมีราคาแพง

 • วคัซนีมไีมมากชนดิ และมผีูผลติจาํนวนนอยราย

 • จํานวนครั้งที่ใชคือครั้งเดียวหรือนอยครั้ง

 • วคัซนีมกีฏระเบยีบควบคมุเฉพาะในการผลติและ

ควบคุมคุณภาพ

 • วคัซนีสวนใหญมอีายสุัน้ ตองแชเยน็และตองจดั

สงโดยวิธีการพิเศษ (cold chain)

  

 ทีม่จีาํหน�ายในประเทศไทย แบงตามชนดิของสาร

กระตุนภูมิคุมกัน ไดเปน 5 ประเภท ไดแก

1. วัคซีนเชื้อตาย (Inactivated vaccines)  

 เปนวัคซีนที่เตรียมไดจากการนําเชื้อโรคหรือ

จุลินทรียที่มีลักษณะใกลเคียงกับเชื้อโรคมาทําลายดวย

วิธีตางๆ เชน ใชความรอน ใชสารเคมี เชื้อที่ตายแลวใน

รปูของวคัซนี  เมือ่ถกูนาํสงเขารางกาย จะสามารถกระตุน

ภมูคิุมกนัได  โดยไมกอใหเกดิการตดิเชือ้  ขอดขีองวคัซนี

ชนิดน�้คือ ถาเชื้อถูกทําลายหมดจะมีความปลอดภัยตอ

การติดเชื้อ ขอเสียคือ ตองการการฉ�ดกระตุนหลายครั้ง

และเน��องจากเปนเชื้อทั้งตัว  สวนของเชื้อที่ไมกระตุน

ภมูคิุมกนัอาจกอใหเกดิการแพ หรอือาการที่ไมพงึประสงค

ได ตัวอยางวัคซีนเชื้อตายไดแก วัคซีนปองกันโรคไอกรน 

(Pertussis) ชนิดทั้งเซลล (whole cell) วัคซีนปองกันโรค

ไวรัสตับอักเสบเอชนิดเชื้อตาย  

2. วัคซีนเชื้อเปนออนฤทธิ์ (Live-attenuated vaccines)

 เปนวัคซีนที่ไดจากการนําเชื้อโรคหรือจุลินทรียที่

มีลักษณะใกลเคียงกับเชื้อโรค มาลดความรุนแรงของการ

กอโรคลง จนไมสามารถกอโรคไดในสัตวทดลองและคน

กลุมหนึ�ง ขอดีของวัคซีนน�้ คือ สามารถกระตุนภูมิคุมกัน

ระยะยาวได วคัซนีบางชนดิใหครัง้เดยีวกส็ามารถกระตุนให

รางกายเกดิภมูคิุมกนัตอเชือ้กอโรคนัน้ๆ ไดตลอดชวีติ ขอ

เสียคือ เชื้ออาจกลายพันธุกลับมาเปนเชื้อที่กอโรครุนแรง

ได วคัซนีชนดิน�จ้งึไมเหมาะกบัผูทีม่ภีมูคิุมกนับกพรองหรอื

ผูทีอ่ยูใกลชดิกบัคนทีม่ภีมูคิุมกนับกพรอง   ตวัอยางวคัซนี

เชื้อเปนออนฤทธิ์ไดแก วัคซีนปองกันวัณโรค (วัคซีนบีซีจี)

วัคซีนปองกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) และ

วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดกิน (OPV) ในบางประเทศมี

การใชใชวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดเชื้อตาย 

3. วัคซีนท็อกซอยด (Toxoid vaccines)   

 เปนวัคซีนที่เตรียมจากการทําใหพิษ (toxin) ของ

เชื้อโรคหมดพิษไป ไดสารที่เรียกวา “ท็อกซอยด (toxoid)” 

เมื่อฉ�ดท็อกซอยดเขารางกาย ท็อกซอยดจะไมกอใหเกิด

โรค แตสามารถกระตุนภูมิคุมกันได ขอดีคือ วัคซีนน�้คอน

ขางปลอดภยั  ขอเสยีคอื ทาํใหเกดิภมูคิุมกนัระยะสัน้ ตอง

ฉ�ดกระตุนซ้าํเปนระยะๆ ตวัอยางวคัซนีชนดิน�้ไดแก วคัซนี

ปองกันโรคคอตีบ (Diphtheria) บาดทะยัก (Tetanus) โรค

คอตีบและบาดทะยักเปนโรคที่เกิดจากพิษของแบคทีเรีย

ไมใชเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย นอกจากน�้วัคซีนปองกันโรค

ไอกรนของบางบริษัททําเปนวัคซีนท็อกซอยด เพื่อลด

อาการไมพงึประสงคทีอ่าจเกดิไดจากการใชวคัซนีเชือ้ตาย 

ไดแก อาการบวมแดงบรเิวณทีฉ่�ด และอาการทางสมองซึ�ง

อาจจะพบไดในบางราย

4. วัคซีนหน�วยยอย (Subunit vaccines)  

 เปนวคัซนีทีผ่ลติโดยการแยกบางสวนของเชือ้โรค

ทีส่ามารถกระตุนภมูคิุมกนัไดด ีหรอืแอนตเิจนมาเปนสาระ

สาํคญัในวคัซนี วคัซนีประเภทน�อ้าจตองอาศยัระบบการนาํ

สงวคัซนี เพือ่ชวยใหแอนตเิจนทาํงานไดด ี วคัซนีบางชนดิ

ใชเทคโนโลยีตัดตอยีน เชน วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอัก

เสบบี ผลิตโดยนํายีนสวนที่สรางเปลือกชั้นนอกของไวรัส

ตับอักเสบบีไปตอกับยีนของยีสต ไดยีสตสายพันธุที่สราง

โปรตีนเปลือกชั้นนอกของไวรัสตับอักเสบบี นํายีสตน�้ไป

สรางโปรตนีเพือ่เพิ�มจาํนวนใหมากขึน้ แลวสกดัแยกโปรตนี

น�้ใหบรสิทุธิ ์เพือ่ผลติเปนวคัซนีตอไป ขอดขีองวคัซนีน�ค้อื 

คอนขางปลอดภัย ขอเสียคือ อาจมีการปนเปอนของสาร

กอการแพจากยีสต

ประเภทของวัคซีน3
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5. วัคซีนเชื่อมผนึก (Conjugated vaccines)   

 เปนวัคซีนผสมที่มีหน�วยยอย (subunit) ของ

เชื้อที่กระตุนภูมิคุมกันไดไมดีเชื่อมผนึกกับโปรตีนหรือ

ท็อกซอยดบางชนิด ทําใหวัคซีนเชื่อมผนึกน�้สามารถ

กระตุนภูมิคุมกันไดดี ตัวอยางเชน เปลือกสวนแคปซูล

โพลีแซคคาไรด (polysaccharide capsule) ของเชื้อฮิบ 

(Haemophilus influenzae type b) กระตุนภูมิคุมกันได

ไมดี แตเมื่อเชื่อมผนึกกับท็อกซอยดของเชื้อคอตีบหรือ

เชื้อบาดทะยักจะสามารถกระตุนภูมิคุมกันไดดีขึ้น

   

1. การพัฒนาวัคซีนในระยะกอนการศึกษาในคน

(Pre-clinical phase)

 • การศึกษากลไกการเกิดโรค 

 • การคนควาหาแอนติเจนที่กระตุนภูมิคุมกัน

สามารถปองกันโรค 

 • พัฒนากระบวนการผลิตและวิธีการทดสอบทาง

หองปฏิบัติการ 

 • ผลติในหองปฏบิตักิารและทาํการทดสอบในสตัว

ทดลองซึ�งผานการอนุมัติจากคณะกรรมการจรรยาบรรณ

การใชสัตวทดลอง

2. การพัฒนาวัคซีนในระยะการศึกษาในคน (Clinical 

phase)

 • ผลติในโรงงานกึ�งอตุสาหกรรมและทาํการทดสอบ

ในคนระยะที ่1, 2, 3 ซึ�งไดผานการอนมุตัจิากคณะกรรมการ

จรรยาบรรณการใชยาในคน  

 • ผลิตในระดับอุตสาหกรรมและจดทะเบียน  และ

เฝาระวังการใชยาอยางใกลชิด  

 

 การตั้งตํารับวัคซีน อาจอยูในรูปวัคซีนสําหรับ

ปองกันโรคเดียว เชน วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 

วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอี หรือวัคซีนสําหรับ

ปองกันหลายโรคพรอมกัน  เชน  วัคซีนปองกันโรคคอตีบ 

บาดทะยัก ไอกรน (DTP)  วัคซีนปองกันโรคหัด คางทูม 

หัดเยอรมัน (MMR)             

 วัคซีนทั้งหมดที่ ใชในโปรแกรมสรางเสริมภูมิ

คุมกัน (Immunization) ตองรับประกันคุณภาพไดรอยละ 

100 คําวาวัคซีนที่รับประกันคุณภาพรอยละ 100 หมายถึง

 • สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (NRA) 

และกองชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข ตองไมมีสวนไดเสียกับผูผลิต

 • กองชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

กระทรวงสาธารณสขุ ซึ�งเปนผูตรวจสอบคณุภาพของวคัซนี 

และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตองผานการ

ประเมินจากองคการอนามัยโลก (fully functional system 

+ 6 regulatory functions)

 •  วคัซนีนัน้ตองไมมปีญหาทีย่งัไมไดแกไขคางอยู

 • มีการเฝาระวังอาการขางเคียงอยางใกลชิด

ในการใชในคน

 วัคซีนที่จําหน�ายให UN ตอง Prequalified โดย

องคการอนามัยโลก เพื่อแสดงวาเปนวัคซีนที่ไดผลิตและ

ตรวจสอบตามหัวขอ Technical Report Series (TRS) 

ตามมาตรฐาน WHO Good Manufacturing Practices 

(GMP) ขององคการอนามัยโลก ซึ�งเปนวัคซีนที่มีผลการ

ทดสอบทั้งทาง preclinical และ clinical มีคุณภาพ ความ

ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานขอกําหนดใน

ทะเบยีนและทีร่ะบไุวในการประมลูของ United Nation (UN 

Tender) และเปนวคัซนีทีอ่งคการอนามยัโลกไดรวมมอืกบั

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศผูผลติใน

การตรวจสอบ ควบคมุผลติภณัฑเพือ่ใหแน�ใจวาผลติภณัฑ

ไดมาตรฐานสากล4

การตั้งตํารับวัคซีน

เปาหมายขององคการอนามยัโลกเกีย่วกบัวคัซนี3

ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโดยทั�วไป
แบงเปน  2 ขั้นตอน ดังน�้ 
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 วัคซีนสวนใหญผลิตจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส 

ประกอบดวย complex mixtures of proteins, lipids, and 

biological materials อื่นๆ บางชนิดผลิตจากเชื้อจุลินทรีย

ชนิดติดเชื้อ (pathogenic) หรือชนิดเชื้อเปนและแพร

กระจายได (transmissible microorganisms) กระบวนการ

ผลติสวนใหญผลติโดย aseptic process จงึจาํเปนตองผลติ

ในหองสะอาด และสรางคุณภาพเขาไปในผลิตภัณฑตั้งแต

ตนเมือ่เริ�มวจิยัพฒันา จดัหา คนควาสารออกฤทธ วตัถดุบิ 

ควบคุมกระบวนการผลิต การทําใหบริสุทธิ์ การบรรจุ จน

เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปและจัดสงถึงมือผูใช (Building 

Quality into the Products) มีการควบคุมกระบวนการ

ผลิตตางๆ การออกแบบหองสะอาด ระบบอากาศเปน 

unidirectional airflow (UDAF) systems การตรวจสอบ

ควบคมุสิ�งแวดลอมในการผลติ environmental monitoring

(EM) ตลอดจนสุขอนามัยของผูปฏิบัติงาน มาตรฐานวิธี

ปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการลดความเสี่ยงในการ

ปฏิบัติงาน (Risk management) จึงมีความสําคัญอยางยิ�ง 

เพือ่ใหมั�นใจวาผลติภณัฑวคัซนีทีผ่ลติมคีณุภาพมาตรฐาน

สม่ําเสมอ ปราศจากสิ�งแปลกปลอม และปราศจากเชื้อ มี

ความปลอดภัยในการใช มีประสิทธิภาพ ความแรงตาม

มาตรฐาน และมีความคงตัวตลอดอายุของวัคซีน

 • กระทรวงสาธารณสขุตองมกีฏระเบยีบชดัเจนใน

การผลิตวัคซีน

 • มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการจดทะเบียน

ยาชีววัตถุ                                                         

 • มีมาตรการตรวจสอบ หลังการจําหน�าย (AEFI)                                                                         

 • มีระบบตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ Lot  

release ทุกรุนผลิต                                                       

 • มหีองปฏบิตักิารทีผ่านการประเมนิ (Laboratory  

assessed)                                                                                              

 • มีหลักเกณฑการตรวจประเมินGMP ในผูผลิต

วัคซีน                                                                     

 • มกีารประเมนิผลการรกัษาทางคลนิกิทัง้ทางดาน

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑยาชีววัตถุ         

                      

       

 การจัดแบงระดับความเสี่ยงและความรุนแรงของ

ผลกระทบที่จะมีตอบุคคลและชุมชนออกเปน 4 ระดับคือ

 “กลุมเสี่ยงที่ 1” หมายความถึงเชื้อโรค (จุลินทรีย

หรือสารชีวภาพ) ที่มีความเสี่ยงตอมนุษยหรือสัตวที่

สามารถแพรกระจายสูชุมชนในระดับต่ํา และไมกอโรคใน

มนุษยหรือสัตว                                        

 “กลุมเสี่ยงที่ 2” หมายความถึงเชื้อโรค (จุลินทรีย

หรอืสารชวีภาพ) ทีม่คีวามเสีย่งตอมนษุยหรอืสตัวในระดบั

ปานกลาง และควบคุมการแพรกระจายสูชุมชนใหอยูในวง

จาํกดัได สามารถกอโรคในมนษุยหรอืสตัว แตไมมอีนัตราย

รายแรงตอผูที่ทํางานในหองปฏิบัติการ ชุมชน ปศุสัตว 

หรือสิ�งแวดลอม การสัมผัสจุลชีพหรือสารชีวภาพในหอง

ปฏิบัติการอาจกอใหเกิดการติดเชื้อรุนแรงได แตควบคุม

การแพรกระจายสูชุมชนใหอยูในวงจํากัดได เน��องจากมีวิธี

การปองกันหรือรักษาที่มีประสิทธิภาพ             

 “กลุมเสี่ยงที่ 3” หมายความถึงเชื้อโรค (จุลินทรีย

หรอืสารชวีภาพ) ทีม่คีวามเสีย่งตอมนษุยหรอืสตัวในระดบั

สูง แตมีความเสี่ยงในการแพรกระจายสูชุมชนในระดับต่ํา 

อาจกอโรครายแรงในมนษุยหรอืสตัว หรอืกอใหเกดิผลกระ

ทบทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง แตโดยปกติจะไมติดตอ จึง

มีการแพรกระจายสูชุมชนอยูในระดับต่ํา

 “กลุมเสี่ยงที่ 4” หมายความถึงเชื้อโรค (จุลินทรีย

หรือสารชีวภาพ) ที่มีความเสี่ยงตอมนุษยหรือสัตว และ

การแพรกระจายสูชุมชนในระดับสูง อาจกอโรครายแรงใน

มนุษยหรือสัตว และอาจติดตอโดยทางตรงหรือทางออม

ไปยังมนุษยหรือสัตวอื่น จึงมีการแพรกระจายสูชุมชนอยู

ในระดับสูง

ขอกําหนดขององคการอนามัยโลกเกี่ยวกับ
หนาที่ของกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุม
แหลงผลิตวัคซีน

การจัดระดับความเสี่ยงของเชื้อโรค 
(จุลินทรียและสารชีวภาพ) ที่ใชผลิตวัคซีน
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 การผลิตวัคซีนประกอบดวยขั้นตอนตางๆ 

มากมาย เริ�มจากการที่เชื้อจะสรางแอนติเจนขึ้น หลัง

จากนั้นนําเชื้อที่ไดมาเพาะเลี้ยงในเซลลปฐมภูมิ อาทิ ไข

ไก (เชน เชื้อโรคไขหวัด) หรือการนําไปเพาะเลี้ยงอยาง

ตอเน��องในเซลลมนุษย (เชน เชื้อไวรัสตับอักเสบเอ)5 

แบคทเีรยีจะเจรญิเตบิโตภายในเครือ่งปฏกิรณชวีภาพ (เชน 

เชื้อ H.influenzae type b) หรือบางครั้งอาจไดโปรตีนจาก

การเพิ�มจํานวน (recombinant) จากไวรัสและแบคทีเรียใน

ยสีต แบคทเีรยี และเซลลเพาะเลีย้ง หลงัจากแอนตเิจนถกู

สรางขึน้แลว กจ็ะถกูแยกออกจากเซลลที่ใชในการสรางซึ�ง

ในบางกรณ�อาจตองการไวรัสที่ถูกยับยั้ง หรือกระบวนการ

ทําใหบริสุทธิ์ตอไป รีคอมบิแนนตโปรตีนที่ไดตองผาน

กระบวนการอาทิ อุลตราฟลเตรชัน (ultrafiltration) และ

โครมาโตกราฟฟแบบคอลัมน (column chromatography) 

สุดทายวัคซีนจะถูกสรางขึ้นโดยการเติมสารจําพวกแอดจู

แวนท สารเพิ�มความคงตัว และสารกันบูด สารพวกแอด

จูแวนทชวยเพิ�มระยะเวลาการตอบสนองตอแอนติเจน

ของรางกาย สารเพิ�มความคงตัวจะชวยใหยามีอายุการ

ใชยาวนานขึ้นรวมกับสารกันบูดที่ใชผสมในสวนประกอบ

ตํารับยาที่เปนหลายโดสและปองกันผลอันมิพึงประสงค

จากปฏิกิริยาระหวางวัคซีนบางชนิด อาทิ การติดเชื้อ

จําพวก Staphylococcus กอใหเกิดโรคคอตีบเน��องมาจาก

สวนผสมของสารกันบูดไมเพียงพอ6,7 นอกจากน�้ในบาง

ตํารับตองผสมสารอื่นๆ เพิ�มเติม สารที่นิยมไดแก พวก

อะลมูเิน�ยมซึ�งทาํหนาทีเ่ปนแอดจแูวนท ยาตานจลุชพีเพือ่

ปองกันการเติบโตของเชื้อในวัคซีนขณะทําการเก็บรักษา 

ฟอรมาลดีไฮดทาํหนาทีย่บัยัง้แบคทเีรยีทีพ่บในผลติภัณฑ

พวกท็อกซอยด ไธเทอโรซอลเปนสารกันบูดสําหรับวัคซีน

หลายโดส อยางไรก็ดี การผลิตวัคซีนรวมยังคงมีความ

ยากในการผลิตและการพัฒนาเน��องจากฤทธิ์ที่เขากันไม

ไดและปฏกิริยิาระหวางแอนตเิจนและสวนผสมทีเ่กีย่วของ

8 เทคนคิการผลติวคัซนีไดรบัการพฒันาจากการเพาะเลีย้ง

ในเซลลสตัวเลีย้งลกูดวยนมเปนสิ�งที่ไดรบัความสาํคญัมาก

ขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงแบบดั้งเดิมหรือ

ในเซลลไข เน��องมาจากผลิตภัณฑที่ไดจะมีประสิทธิภาพ

มากกวาขณะที่ปญหาการปนเปอนจะนอยกวา มีการคาด

การณวาเทคโนโลยรีคีอมบแินนตที่ใชปองกนัโรคพนัธกุรรม

จะเติบโตขึ้นจากการใชท็อกซอยดของไวรัสและแบคทีเรีย 

การใหวัคซีนหลายชนิดรวมกันก็เปนอีกทางเลือกหนึ�งเพื่อ

ลดปรมิาณแอนตเิจน อยางไรกด็ตีองมกีารปองกนัผลอนัไม

พึงประสงคจากปฏิกิริยาโดยใชรูปแบบโมเลกุลที่เกี่ยวของ

กับเชื้อโรค (pathogen-associated molecular pattern)8

 การผลิตวัคซีน ตองมีการผลิตที่ถูกตองตาม

หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing 

Practice หรือ GMP) ตามเกณฑ PIC/S (Pharmaceutical 

International Convention/Scheme) และตามมาตรฐาน

สากลขององคการอนามัยโลก ดังนั้นจึงตองผลิตและบรรจุ

ในบริเวณที่สะอาด ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

           

 เปนสวนหนึ�งของการประกันคุณภาพเพื่อทําให

เกิดความเชื่อมั�นวา ผลิตภัณฑที่ผลิตออกมามีคุณภาพดี

สม่าํเสมอ เหมาะสาํหรบัการใช  ซึ�งเกีย่วของกบัการดาํเนนิ

หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต
(Good manufacturing practices, GMP)

การผลิตวัคซีน
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การผลิต และการควบคุมคุณภาพตลอดจนการตรวจสอบ

ความถูกตองของกระบวนการและอุปกรณที่ใชในการผลิต

และการวิเคราะห (Validation)

           การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หมาย

ถึง การปฏิบัติการ หรือการดําเนินการทุกอยาง เพื่อใหได

มาซึ�งผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนด การ

ประกันคุณภาพจะรวมถึงหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต

ยา (Good manufacturing practice หรือ GMP) หลัก

การปฏิบัติที่ดีในการควบคุมคุณภาพ (Good Laboratory 

Practice) การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑตลอดจนปจจยัอืน่

ที่เกี่ยวของกับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ 

ระบบการควบคุมคุณภาพของยาชีววัตถุของกองชีววัตถุ

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข มีดังน�้

 1. การควบคุมคุณภาพ  ตองมีหองปฏิบัติการที่

สามารถตรวจสอบ

 1.1 ความแรง (potency) และความปลอดภัย 

(safety) ของวัคซีนที่นําสั�งเขามาในราชอาณาจักร และ

ตองมีการตรวจสอบเอกสารการผลิต และการตรวจสอบ

วิเคราะห (manufactures’  protocols) รวมทั้งมีการตรวจ

คุณภาพของผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต

 1.2 ตรวจความคงตัวของวัคซีนหลังการเก็บ                                                                              

 1.3 ตรวจ antibody responses ของวัคซีน                                                                                                             

 1.4 ตรวจ immunity ของวัคซีน

 2. ผูผลิตในประเทศอาจนําสั�ง unfinished bulk 

materials เขามาในราชอาณาจักรโดยอาจนํามาเจือจาง 

ผสม และบรรจใุนประเทศ แตผูผลติตองตรวจคณุภาพของ

ผลติภณัฑหลงัการบรรจ ุและสงตวัอยางพรอมเอกสารการ

บรรจุ และตรวจสอบไปใหฝายควบคุมคุณภาพของกอง

ชีววัตถุ (NCL) ทําการตรวจสอบวิเคราะหวัคซีนตาม

ขอกําหนดที่ระบุในมาตรฐานตามที่จดทะเบียน                                                                                                                   

กองชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข (NCL) มีหนาที่เกี่ยวกับ Lot release ยาชีว

วัตถุทุกรุนผลิตตามระบบ ดังน�้

 1. ผลิตภัณฑที่มีความเสี่ยง หรือผูผลิตเปนผู

ผลิตใหม ตองยื่นเอกสารการผลิตและตรวจสอบ (manu-

factures’ protocols) พรอมตัวอยางผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

ผลิตภัณฑกึ�งสําเร็จรูปที่เก็บในระหวางกระบวนการผลิต

ทุกรุนผลิต

 2. ผลิตภัณฑที่ ใหผลการตรวจวิเคราะหที่ไม

คงที่  ตองยื่นผลการตรวจพรอมเอกสารการผลิต และการ

วิเคราะห (manufactures’  protocols) ทุกรุนผลิต

 3. ผลิตภัณฑที่จําหน�ายในทองตลาดมานานแลว

โดยไมมปีญหา จะจาํหน�ายไดหลงัจากผูผลติสงผลของการ

ตรวจวิเคราะหทุกรุนผลิตให NCL พรอมเอกสารการผลิต 

และการวิเคราะห  (manufactures’ protocols)  

 4. NCL ตองกาํหนดมาตรฐานยาชวีวตัถตุามตาํรา

ยา (Pharmacopoeia) และมาตรฐานทีก่าํหนดโดยองคการ

อนามัยโลก

 5. NCL ตองจัดเตรียมหรือจัดหาแหลงสาร

มาตรฐาน สําหรับใหผูผลิตใชตรวจสอบวิเคราะห

 6. กองควบคมุยา สาํนกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา (NRA) ตองออกใบอนญุาตใหผูผลติ ผลติยาชวีวตัถ ุ

และกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคในการผลิตใหแกผูผลิต

 7. ผูผลติยาชวีวตัถตุองมกีารตรวจสอบผลติภณัฑ

ทั้งทาง In vitro และ In vivo test

 8. ผูผลิตตองมีอาคารสัตวทดลองที่ไดมาตรฐาน

สําหรับตรวจสอบทาง preclinical และ potency (แยก

ระหวางไวรสัและแบคทเีรยี) sterility, innocuity, pyrogen-

icity และ stability test 

 9. ผูผลติตองมโีครงสรางการบรหิารงานทีช่ดัเจน 

แสดงถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายควบคุมคุณภาพ 

ฝายประกันคุณภาพ และฝายผลิต เปนอิสระตอกัน 

เอกสารการผลิตและประกันคุณภาพที่ตองยื่นจดทะเบียน

ประกอบดวย

 ขอกําหนดมาตรฐานของวัคซีนที่ตองระบุขอมูล

ของวัตถุดิบ strain ของเชื้อตั้งตน (origin) master and 

working seeds batches การขยายพันธุ เชื้อที่ไดมาเพาะ

เลี้ยงในเซลลปฐมภูมิ วิธีการทําใหเชื้อออนฤทธิ์ ความ

คงตัว แอนติเจน การตรวจวิเคราะหพรอมใบแสดงผล 



ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  83ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 8 อุตสาหกรรมผลิตวัคซ�น

(certificate of analysis) กระบวนการผลิต กระบวนการ

ทําใหบริสุทธิ์ และตรวจวิเคราะห พรอมผลการตรวจสอบ

ความถูกตองของการผลิตและควบคุมคุณภาพ (valida-

tion) เอกสารแสดงใหเห็นวา strain ของเชื้อที่ใชผลิตไมมี

การเปลีย่นแปลงระหวางกระบวนการผลติ ความคงตวัของ

ผลิตภัณฑ ฯลฯ

ขอบงใชทีร่ะบใุนเอกสารกาํกบัยาทีย่ืน่ขอจดทะเบยีนยากบั

กระทรวงสาธารณสุข 

 ตองมีรายละเอียดของการศึกษาทางคลินิกใน

คน (Clinical phase) ตามขอกําหนดในมาตรฐานGCP 

(Good Clinical Practice) และตองแสดงผลการศึกษา 

pharmacokinetic, pharmacodynamic, clinical safety 

และ efficacy

การดาํเนนิการจดัการดานบคุลากรทีท่าํงานดานผลติวคัซนี

ใหดําเนินการ ดังน�้

 1. บคุลากรทีท่าํงานดานผลติวคัซนีตองอยูภายใต

การควบคมุของผูที่ไดผานการฝกอบรมดานเทคนคิที่ใชใน

การผลติวคัซนี ยาชวีวตัถ ุและมคีวามรูทางวทิยาศาสตรซึ�ง

เปนพื้นฐานการผลิตวัคซีน ยาชีววัตถุ

 2. การผลติวคัซนีตองจดัใหมบีคุลากรผูเชีย่วชาญ

เฉพาะทางที่เหมาะสมในการผลิตวัคซีน ยาชีววัตถุตาม

แผนงานที่วางไว

 บุคลากรที่ทําการผลิตวัคซีนตองผานการอบรม

มาแลวเปนอยางดีวามีความสามารถที่จะปฏิบัติตามทุก

ขั้นตอนที่ระบุไวใน master formula นอกจากน�้ยังตองมี

การศึกษาอบรมเพิ�มพูนความรูใหมๆ เปนระยะๆ ตลอด

จนทบทวนอบรม ขอควรระวังในการผลิตเภสัชภัณฑขั้น

ตอนตางๆ สุขภาพของพนักงาน ไมเปนโรคหรือมีสภาวะ

ใดๆ ที่มีผลตอคุณภาพผลิตภัณฑ รางกายตองสะอาด ผม

ตองตัดสั้นหรือเก็บมิดชิดภายใตหมวกคลุม รวมทั้งการ

เปลีย่นเสือ้ผาหรอืสวมเสือ้คลมุเมือ่เขาสูบรเิวณทีม่กีารผลติ 

เปนสิ�งที่เภสัชกรผูผลิตจะตองสังวรไวตลอดเวลา ดังน�้                                                                                                           

 • ผานการคัดเลือกดวยความรอบคอบ เพื่อให

ปฏิบัติตามหลักเกณฑไดอยางถูกตอง                                    

 • ไมเปนโรคหรือมีสภาวะใดๆ ที่มีผลตอคุณภาพ

ผลิตภัณฑ                                                                

 • เขมงวดในเรื่องสุขลักษณะและความสะอาด                                                                                   

 • รายงานการเจ็บปวยตางๆ ซึ�งอาจทําใหมีการ

กระจายของเชื้อสูสภาพแวดลอมของการทํางาน                 

 • ไดรับการตรวจสุขภาพเปนระยะๆ โดยตอง

ไมมีบุคคลที่มีการเจ็บปวยที่อาจสงผลตอคุณภาพของ

ผลิตภัณฑในพื้นที่การผลิต

 • จัดใหมีบุคลากรจํานวนนอยที่สุดในพื้นที่สะอาด

และปราศจากเชื้อในระหวางการผลิต และจัดใหมีการ

ควบคุมตรวจสอบการผลิตใหอยูภายนอกหางจากพื้นที่น�้                                                                         

 • ระหวางปฏบิตังิานในแตละวนัหามบคุลากรผาน

พื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจุลินทรียหรือสัตวที่มีชีวิต

ไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือสิ�งมีชีวิตอื่น

นอกจากมีการตรวจสอบจนมั�นใจวามีการขจัดสิ�งปนเปอน

แลว รวมถึงการเปลี่ยนเสื้อผาและรองเทา ตองทําตาม

มาตรฐานการปฏิบัติโดยเครงครัด   

 • หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต 

เขาไปในบริเวณการผลิตแตหากมีกรณ�จําเปนตองเขาไป

ในบริเวณนั้น ตองใหบุคคลเหลานั้นสวมชุดปราศจากเชื้อ                                                                                    

 • ใหจดัแยกการทาํงานระหวางผูทาํงานในกระบวน

การผลิต กับผูทํางานรับผิดชอบดูแลสัตวทดลองออกจาก

กัน                                                                                                                                               

 • ตองขึ้นทะเบียนชื่อและคุณสมบัติของผูรับผิด

ชอบในการอนุมัติบันทึกกระบวนการผลิตแตละรุน ตามที่

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด                                                                               

 • ตองมีการฝกอบรมบุคลากรในกระบวนการผลิต

และการควบคมุคณุภาพในสาขาตางๆ อยางเหมาะสม และ

มีบันทึกการฝกอบรม และประเมินความสําเร็จของการฝก

อบรมเปนระยะ                                                           

 • จัดใหมีการฉ�ดวัคซีนที่เหมาะสมแกบุคลากร

ทุกคนในสวนการผลิต การบํารุงรักษา การทดสอบและ

การดูแลสัตวทดลอง รวมทั้งทดสอบวัณโรคระยะติดตอ

เปนประจาํ ตองระมดัระวงัปญหาของผูปฏบิตังิานบางสวน

อาจสัมผัสเชื้อกอโรคสารพิษ หรือสารกอภูมิแพ รวมทั้ง

หลกีเลีย่งความเสีย่งของการเกดิการปนเปอนในผลติภณัฑ



วัคซีน84 ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�นความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 8 อุตสาหกรรมผลิตวัคซ�น

ดวยสารเหลาน�้

 • การเขาสถานที่ผลิตวัคซีนบีซีจีตองมีความ

เขมงวด อนญุาตใหเขาไดเฉพาะผูทาํงานที่ไดรบัการตรวจ

สุขภาพเปนประจํา พนักงานที่เกี่ยวของกับการผลิตเลือด

และผลติภณัฑเลอืดจากมนษุยควรไดรบัการฉ�ดวคัซนีตาน

ไวรัสตับอักเสบบีดวย

 บรเิวณผลติวคัซนีตองมกีารออกแบบทีถ่กูตองเริ�ม

ตั้งแตทางเขาออกของพนักงาน หองเปลี่ยนเสื้อผาโดยใช

ชุด Lint-free ที่นึ�งฆาเชื้อแลว ทางเขาออกของวัตถุดิบ 

วัสดุ และอุปกรณตางๆ ตองผานแอรลอค (Air lock) 

 แอรลอค (Air lock) ไมสามารถเปดพรอมกัน 2 

ดาน ตองเปดไดทีละดาน อากาศที่ผานเขาไปภายในหอง

สะอาดตองผานการกรองดวยตัวกรองขนาดตางๆ ตาม

ระดับความสะอาดของหอง และความดันอากาศในหองที่

สะอาดที่สุดตองสูงกวาบริเวณขางเคียงที่สะอาดนอยกวา 

 ทศิทางการไหลของอากาศตองไมกอใหเกดิการนาํ

สิ�งปนเปอนเขาไปสูบริเวณที่สะอาด ดังนั้นจึงตองมีการติด

ตัง้เครือ่งวดัความแตกตางของความดนัอากาศระหวางหอง

สะอาดเทยีบกบัความดนัอากาศภายนอก โดยเฉพาะเครือ่ง

วัดความแตกตางของความดันอากาศภายในหองบรรจุซึ�ง

เปนหองสะอาดที่สุดตองมีสัญญาณเตือน เมื่อความดัน

ตกลงมาถึงจุดที่กําหนด

 การออกแบบสถานที่ผลิตวัคซีนซึ� ง เปนยา

ปราศจากเชื้อ ควรหลีกเลี่ยงการเขาออกของผูควบคุม 

หรือผูที่ไมเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตและบรรจุ เชน 

ออกแบบใหสามารถเห็นการปฏิบัติงานภายในหองสะอาด

ไดจากภายนอก หรือผานโทรทัศนวงจรปด เพื่อปองกับ

การปนเปอนจากการเขาออก

 ในการผลิตวัคซีนซึ�งมีทั้งแบคทีเรียและไวรัส ได

แยกระบบอากาศ ระบบน้ํา ระบบกําจัดของเสียออกจาก

บริเวณผลิตเซรุม และยาปราศจากเชื้ออื่น อากาศที่ออก

มาจะถูกดึงเขาไปในบริเวณความดันอากาศต่ําซึ�งมีระดับ

การกรองพิเศษ (Double HEPA Filter) โดยจะกรองเชื้อ

จุลินทรียไวกอนที่จะปลอยอากาศบริสุทธิ์ที่ปราศจากเชื้อ

ออกมาขางนอก นอกจากน�้ยังมีระบบทําลายของเสียหรือ 

Waste ซึ�งจะถูกนึ�งดวยตูนึ�งที่แยกตางหากภายหลังจาก

ไดฆาเชื้อดวยน้ํายาแลว และผานไปยังถังนึ�งใตดิน (Killed 

tank) ซึ�งสามารถนึ�งของเสียไดถึงอุณหภูมิ 132 ๐ซ. เพื่อ

ฆาสปอร (Spore) ของเชือ้ทีอ่าจหลงเหลอือกีครัง้หนึ�งกอน

ปลอยออกไป ซึ�งระบบน�้ไปผานการตรวจสอบวาน้ําเสียที่

ปลอยออกไปรวมทั้งอากาศที่ออกจากหองผลิตปราศจาก

เชื้อแลว

 ภายในหองสะอาดตองไมมีบริเวณที่ดักฝุนหรือ

สวนที่ยื่นออกมากักฝุน ทอตางๆ ควรติดตั้งใหสามารถ

ทําความสะอาดไดงาย ทอน้ําทิ้งตองตอของอเปนรูปตัวยู 

(U-shape) เพือ่สามารถเทน้าํยาฆาเชือ้ลงไปแชไวหลงัเลกิ

งาน 

 พื้น ฝาผนัง และเพดานของบริเวณสะอาดตอง

เรียบไมมีรอยแตกราว ทนตอน้ํายาทําความสะอาด หรือ

น้ํายาฆาเชื้อ ทําดวยวัสดุกันฝุน รอยตอระหวางพื้นหรือ

ฝากับฝาผนังตองไมเปนมุมฉาก เน��องจากจะเปนที่สะสม

ของฝุน และไมสามารถทาํความสะอาดไดงาย ควรเปนมมุ

โคง (Curve) บุคลากรหรือพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณ

สะอาดควรมจีาํนวนนอยทีส่ดุ และไดรบัการฝกอบรมเกีย่ว

กบัระเบยีบวนิยัขอควรระวงั   ตลอดจนการรกัษาสขุอนามยั 

และความรูพื้นฐานเกี่ยวกับจุลชีววิทยา และมีการอบรม

อาคารสถานที่และอุปกรณ



ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  85ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 8 อุตสาหกรรมผลิตวัคซ�น

พนักงานเปนประจําสม่ําเสมอ พรอมทั้งมีบันทึกการฝก

อบรมในแตละครั้ง  

 เสื้อผาที่ใชในบริเวณสะอาดตองทําจากวัสดุชนิด

ที่ไมปลอยเสนใยฝุนผง (lint-free) คลุมศีรษะทั้งหมด มีผา

ปดหนา ปดปาก สวมถงุมอื และรองเทาซึ�งทาํใหปราศจาก

เชื้อแลว 

 อุปกรณที่ใชในการผลิตตองเปนชนิดที่สามารถ

ทําใหปราศจากเชื้อได และตองซอมบํารุงนอกบริเวณ

สะอาดได โดยมีการกําหนดระยะเวลาการบํารุงรักษา ควร

ตรวจสอบความถูกตอง (Validation) เปนระยะๆ 

 ตูอบหรือตูนึ�งสําหรับทําใหปราศจากเชื้อ (Hot Air 

or Steam Sterilizer) ตองเปดได 2 ทาง (Double Doors) 

เพือ่ใหอปุกรณหรอืผลติภณัฑทีน่ึ�งฆาเชือ้แลวถกูนาํออกไป

ในบริเวณที่สะอาดไดโดยไมผานประตูทางเขา ซึ�งมีระดับ

ความสะอาดนอยกวา    

 วัตถุดิบและภาชนะบรรจุจะถูกกักกันไวในบริเวณ 

Quarantine Area เพื่อรอการตรวจสอบจากฝายประกัน

คณุภาพกอนนาํไปใชผลติ วตัถดุบิและภาชนะบรรจทุกุชนดิ

และทุกรุน ตองไดรับการอนุมัติจากฝายควบคุมคุณภาพ

กอนนําไปใช การผลิตตองดําเนินไปตามกระบวนการผลิต

ที่ระบุในเอกสารการผลิตทุกขั้นตอน และลงบันทึกตาม

บนัทกึการผลติ (Batch production record) ยากึ�งสาํเรจ็รปู 

(Intermediate products) ตองมีการตรวจสอบตามที่ระบุ

ในขอกําหนด 

 บริเวณผลิต ผสม แบงบรรจุซึ�งเปนบริเวณ

ปราศจากเชือ้ตองทาํความสะอาดเปนประจาํตามทีก่าํหนด 

โดยใชน้ํายาฆาเชื้อสลับกันเพื่อปองกันไมใหเชื้อจุลินทรีย

ดื้อตอน้ํายาฆาเชื้อและน้ํายาทําความสะอาดที่ใชตองมี

การตรวจนับจํานวนจุลินทรีย จํานวนฝุนผง ในอากาศและ

บริเวณพื้นผิว เครื่องมือ อุปกรณ  ที่อยูในบริเวณสะอาด

เปนระยะๆ ในขณะปฏิบัติงาน มีการรมควัน (Fumigation) 

ภายในหองสะอาดเปนระยะๆ ตามทีก่าํหนดเพือ่ลดการปน

เปอนจลุนิทรยีในบรเิวณที่ไมสามารถทาํความสะอาดไดถงึ

 กาซที่จะนํามาใชพนเขาไปในน้ํายาเพื่อใชแทนที่

อากาศในภาชนะบรรจตุองผานการทาํใหปราศจากเชือ้โดย

การกรองใหปราศจากเชื้อ         

 การผลิตวัคซีนตองมีมาตรฐานสําหรับวิธีปฏิบัติ

การของกระบวนการผลิตทั้งหมด มีการบันทึกทุกขั้นตอน

ของการผลิต และมีการปรับปรุงใหทันสมัย

 ขอกําหนดสําหรับสารตั้งตน ตองมีรายละเอียด

ของแหลงทีม่า วธิกีารผลติ และรายละเอยีดวธิกีารควบคมุ 

โดยเฉพาะทางจุลชีววิทยา เพื่อใหมั�นใจวามีความเหมาะ

สมแกการนําไปใช และเปนเงื่อนไขหนึ�งในการปลอยผาน

ผลิตภัณฑสําเร็จรูป

การเติมอาหารเลี้ยงเชื้อและเชื้อลงในถังหมักและถังอื่นๆ 

ตองทําดวยความระมัดระวัง และตองตรวจสอบใหแน�ใจ

วาถังนั้นไดประกอบอยางถูกตอง กอนที่จะเติมเชื้อลงไป

อาหารเลี้ยงเชื้อควรทําใหปราศจากเชื้อ ในภาชนะที่ใชใน

การผลิต สารที่ตองเติมลงในถังหมัก เชน กาซ กรด ดาง 
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สารขจัดฟอง ตองทําใหปราศจากเชื้อโดยผานการกรอง

ในระบบ

 การตรวจสอบความถูกตองของวิธีการทําให

ปราศจากเชื้อ ตองกระทําดวยความรอบคอบ

         การทําใหเชื้อหรือสารพิษหมดฤทธิ์ระหวางการ

ผลิต ตองมีมาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการ

ปนเปอนระหวางผลิตภัณฑ ที่ผานกระบวนการแลวกับ

ผลิตภัณฑที่ยังไมผานกระบวนการ

         การผลติวคัซนีที่ใชกระบวนการทาํใหบรสิทุธิ ์โดย

วธิโีครมาโตกราฟฟตองแยกเครือ่งมอืและอปุกรณ สําหรบั

ผลิต ผลิตภัณฑแตละชนิด ตองทําความสะอาดอุปกรณ

และทําใหปราศจากเชื้อ ในการผลิตผลิตภัณฑแตละรุน 

ตองกําหนดอายุการใชงานของคอลัมน และวิธีการทําให

ปราศจากเชื้อของอุปกรณ และมีการตรวจสอบติดตาม

ปริมาณเชื้อและปริมาณ Endotoxin ในระบบเปนพิเศษ

        

 บันทึกการผลิตยาชีววัตถุ ตองมีรายละเอียด

ประวัติการผลิตยาแตละรุน แสดงขอมูลของผลิตภัณฑที่

ไดผานการผลิต การทดสอบ การบรรจุ และการกระจาย 

ดังน�้

 • ชื่อยาและความแรง

 • วันที่ผลิต

 • ครั้งที่ผลิต

 • สูตรตํารับของยาแตละครั้งที่ผลิต รวมทั้ง

เอกลักษณ (identification) ของพันธุเชื้อ (seed) หรือสาร

ตั้งตน

 • ครั้งที่ผลิตของสวนประกอบแตละชนิดใน

สูตรยา

 • ปริมาณยาหรือสารที่ไดในขั้นตอนผลิตยาระยะ

ตางๆ

 • การตรวจสอบและควบคุมอยางเขมงวดตลอด

การผลิตและลงลายมือชื่อกํากับทุกขั้นตอนที่กําหนด

 • บันทึกการทดสอบระหว างการผลิตทุก

ขั้นตอน และผลการทดสอบ

 • ตัวอยางฉลาก

 • ลักษณะเฉพาะของวัสดุสําหรับการบรรจุ

 • การอนุมัติของผูรับผิดชอบในการควบคุมการ

ดําเนินการผลิต โดยการลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปที่

อนุมัติ

 • รายงานผลการวิเคราะห ที่ผูรับผิดชอบได

ลงลายมือชื่อพรอมวัน เดือน ป รับรองวายารุนที่ผลิต

เปนไปตามขอกําหนดตามที่ขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา

 • บันทึกการอนุมัติปลอยผานยาของฝายควบคุม

คุณภาพ ถาไมปลอยผานยา ตองมีบันทึกการกําจัดหรือ

การนําไปใชประโยชนอื่นของรุนการผลิตนั้น

           บันทึกการผลิตยาตองสามารถตรวจสอบกลับ

ไปไดทุกขั้นตอนของการผลิต รวมถึงบันทึกการทําให

ปราศจากเชื้อของเครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการ

ผลิตทั้งหมด บันทึกการกระจายยาชีววัตถุตองเรียกดูได

ทันทีเมื่อจําเปนตองเรียกเก็บยาคืน

 

 

 การแบงระดับความสะอาดและสิ�งแวดลอม (EM)

 ของหองสะอาดและ LF ที่ใชผลิตวัคซีน (Classification 

and environmental monitoring (EM) of clean rooms 

and laminar flow work Stations) แบงตามมาตรฐาน ISO 

14644-1 ซึ�งตองตรวจสอบสภาพแวดลอมทั้งขณะทํางาน 

(in operation) และขณะหยุดทํางาน (at rest) แบงเปน 

4 ระดับ คือ

 Grade A: เปนบริเวณที่ตองระวังเปนพิเศษ เชน 

บริเวณบรรจุวัคซีน เปนบริเวณอยูภายใต laminar air flow 

work station ที่มีความแรงลมสม่ําเสมอ 0.36-0.54 เมตร/

วินาที ที่จุดทํางาน มีการไหลของลมไปในทิศทางเดียวกัน       

บันทึกการผลิตวัคซีน
ระดับความสะอาดหองสะอาดที่ใชผลิตวัคซีน
ตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก9

 Grade B: เปนบริเวณนอก larminar air flow ของ 

grade A สําหรับการผลิตวัคซีนแบบ aseptic preparation 

และบรรจุวัคซีน 

 Grade C and D: เปนบริเวณสะอาดที่ใชในขั้น

ตอนผลิตวัคซีนที่ไมงายตอการปนเปอน               

 การตรวจสอบความถูกตอง (validation) ของ
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  At rest     In operation

Grade  Max. permitted particles /m3  Max. permitted particles /m3

  ≥ 0.5 μm ≥ 5.0 μm  ≥ 0.5 μm ≥ 5.0 μm

   A  3,520  20   3,520  20

   B  3,520  29   352,000  2,900

   C  352,000  2,900   3,520,000 29,000

   D  3,520,000 29,000   Not defined Not defined

ตารางที่ 1 ระดับความสะอาดในบริเวณผลิตวัคซีนแบงตาม EN ISO 14644-1 
ตามสิ�งแวดลอม
(Maximum permitted airborne particulate concentration per air grade)1

หองสะอาดเพื่อดูฝุนผงในหองผลิตวัคซีนตองเก็บตัวอยาง

ทัง้ขณะหยดุทาํงานและขณะทาํงาน ตองตรวจประสทิธภิาพ

ของระบบ HVAC และมีตารางบํารุงรักษาเพื่อใหสภาพ

หองอยูในเกณฑระดับความสะอาดที่ตองการ ผลการ

ตรวจสอบความถูกตอง (validation) ตองไมเกิน 12 เดือน

มีการตรวจสอบการรั�วของตัวกรองอากาศในหองสะอาด

ระดับ A และ B ทุก 6 เดือน มีการตรวจสอบติดตาม

ตอเน��องตามมาตรฐาน ISO 14644-1 (clean room

routine environmental monitoring according

ISO 14644-1) หากผลการติดตามตรวจสอบตอเน��อง

ไมผานเกณฑมาตรฐาน (out of trend = OOT) ตอง

ตรวจสอบความถูกตอง (validation) ใหมหมด 

 หองปฏบิตักิาร และอาคารสตัวทดลอง ตองไดรบั

การออกแบบและกอสรางดวยวัสดุที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

สามารถควบคมุ รกัษาความสะอาด ใหปราศจากฝุน แมลง

และสตัวอืน่พืน้ทีผ่วิของผนงั พืน้ เพดาน ตองเรยีบไมมรีอย

แตก ไมมีเศษวัสดุหลุดรวง ทําความสะอาดและฆาเชื้อได

งาย ในกรณ�ที่มีความจําเปน ตองทําทอระบายน้ํา ใหแยก

ทอออกจากพื้นที่ปราศจากเชื้อ การติดตั้งทอระบายตอง

ทาํใหแน�นพอด ีดวยทอทีม่ปีระสทิธภิาพ มสีวนปองกนัการ

ไหลยอนกลับ เพื่อปองกันเชื้อจุลินทรียจากภายนอกไมให

เขามาปนเปอน และตองติดตั้งเครื่องทําความรอนหรือวิธี

อืน่ใดเพือ่ฆาเชือ้ในทอ สาํหรบัชองเปดบนพืน้ใดๆ ตองเปด

ไดและตืน้ สามารถทาํความสะอาดไดงายและเชือ่มตอสูทอ

ระบายน้ําทิ้งภายนอกโดยมีระบบปองกันไมให

 เชื้อจุลินทรียจากภายนอกไหลยอนกลับเขามา

ปนเปอน อางลางตองแยกออกจากพื้นที่ปราศจากเชื้อ 

อางลางที่ติดตั้งไวในบริเวณที่สะอาด ตองทําจากวัสดุที่

เหมาะสม ไมมชีองน้าํลน น้าํที่ใชตองเปนไปตามมาตรฐาน

น้ําดื่ม

 มรีะบบปองกนัการปนเปอนจากสารพษิ จลุนิทรยี

กอโรค ไวรสัและสารอืน่ๆ ที่ใชในการผลติ รวมทัง้จลุนิทรยี

กอโรคจากผูปฏิบัติงานมิใหมาปนเปอนในระบบระบายน้ํา 

หรือกระจายในอากาศระหวางกระบวนการผลิต

        การใชแสงสวาง ความรอน ระบบอากาศ และ

เครื่องปรับอากาศ ตองควบคุมใหอุณหภูมิและความชื้น

สมัพทัธอยูในระดบัทีเ่หมาะสมกบัการผลติวคัซนีแตละชนดิ

        ตัวอาคารตองอยูในสภาพดี มีการตรวจสภาพ

ของอาคารเปนประจํา หากเกิดการชํารุดตองซอมแซม

ดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ ไมใหเกิดผลกระทบตอ

ผลิตภัณฑเน�้อที่ของอาคารตองมีพื้นที่ปฏิบัติงานใหเพียง

พอกับงานที่ตองทํา สามารถดําเนินการควบคุมและติดตอ

สือ่สารไดอยางมปีระสทิธภิาพ หองและอาคารทัง้หมดตอง

มคีวามสะอาดถกูสขุอนามยัตลอดเวลา ในกรณ�จาํเปนตอง

ใชหองสําหรับผลิตยาชีววัตถุเพื่อวัตถุประสงคอื่น เมื่อใช

เสร็จแลวกอนเริ�มตนการผลิตวัคซีนอีกครั้ง ตองทําความ

สะอาดหองอยางละเอียดรอบคอบ ใหถูกสุขลักษณะพื้นที่

สําหรับเตรียมเน�้อเยื่อสัตวและการเพาะเลี้ยงจุลินทรียที่ยัง

ไมไดใชในกระบวนการผลิต ตองแยกออกจากพื้นที่ที่ใช

สําหรับผลิตยาชีววัตถุปราศจากเชื้อโดยเด็ดขาด รวมทั้ง

การแยกระบบอากาศ และผูปฏิบัติงานดวย
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หมายเหตุ:  (a) These are average values                                                                                                             

         (b) Individual settle plates may be exposed for less than 4 hours

Recommended limits for microbial contamination (a)

Grade

Air sample
cfu/m3

Settle plates
(diam. 90 mm),
cfu/4 hours (b)

Contact plates
(diam. 55 mm),

cfu/plate

Glove print
5 fi ngers
cfu/glove

A < 1 < 1 < 1 < 1

B 10 5 5 5

C 100 50 25 -

D 200 100 50 -

ตารางที่ 2 มาตรฐานจํานวนเชื้อในหองสะอาดระดับตางๆ 
(Commended limits for microbiological monitoring of clean areas during operation)

ตารางที ่3 ระดบัความสะอาดของหองสะอาดทีใ่ชผลติวคัซนีในขัน้ตอนตางๆ ตามมาตรฐานองคการอนามยัโลก 
(Recommended clean room grades for general activities in the manufacture of prequalified vaccines)2



ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  89ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 8 อุตสาหกรรมผลิตวัคซ�น



วัคซีน90 ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�นความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 8 อุตสาหกรรมผลิตวัคซ�น



ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  91ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 8 อุตสาหกรรมผลิตวัคซ�น

ตารางที่ 4 ระดับความสะอาดตามขั้นตอนของการผลิตวัคซีนเฉพาะอยาง (Vaccine - specifie production 
activities)



วัคซีน92 ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�นความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 8 อุตสาหกรรมผลิตวัคซ�น



ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  93ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 8 อุตสาหกรรมผลิตวัคซ�น

หมายเหตุ: 
(1) UDAF in C or D or UNC (unclassified) refers to the situation where a unidirectional airflow system  may not be classified as 

Grade A (due to the lack of a Grade B surrounding) but can provide significant additional protection to operations. 

 การผลิตวัคซีนหลายชนิดโดยใชหอง สถานที่

และอุปกรณรวมกัน ใหจัดแผนการผลิตชีววัตถุแตละชนิด

แบบ campaign basis คือ ใหอยูในระบบตอเน��องเปน

ชวงเวลาหนึ�ง โดยมีการผลิตหลายรุนติดตอกัน และมี

การหยุดผลิตเพื่อทําความสะอาดฆาเชื้อภายในหองและ

อุปกรณตางๆ ใหเรียบรอย กอนที่จะผลิตยาชีววัตถุอื่น

ตอไป

 ใหแยกเกบ็พนัธุเชือ้แตละรุน (seed lot) และเซลล

แบ็งค (cell bank) ที่ใชสําหรับผลิตยาชีววัตถุออกจากวัสดุ

อื่นๆ การนําเขาหรือนําออกใหกระทําเฉพาะผูที่มีหนาที่

เกีย่วของเทานัน้การใชจลุนิทรยีและเซลลทีม่ชีวีติใหกระทาํ

โดยใชเครือ่งมอืและอปุกรณทีส่ามารถควบคมุจลุนิทรยีและ

เซลลที่เพาะเลี้ยง ใหคงความบริสุทธิ์และไมใหเกิดการปน

เปอนในกระบวนการผลิต

 การบรรจุผลิตภัณฑ เชน วัคซีนเชื้อตาย ท็อก

ซอยด หรอืสารสกดัจากแบคทเีรยี รวมถงึผลติภณัฑทีผ่ลติ

จากเทคนิคดีเอ็นเอสายผสมที่ไดทําใหหมดฤทธิ์แลว ใน

บริเวณอาคารสถานที่รวมกับยาชีววัตถุปราศจากเชื้ออื่นๆ 

ใหกระทําไดโดยตองขจัดการปนเปอนอยางถูกตอง หลัง

การบรรจุตองใช กระบวนการทําใหปราศจากเชื้อและการ

ลางตามความเหมาะสม

 การผลิตผลิตภัณฑจากจุลินทรียที่มีการสราง

สปอร ตองใชสถานทีแ่ละอปุกรณทีอ่อกแบบเฉพาะจนเสรจ็

สิ้นกระบวนการที่ทําใหหมดฤทธิ์ โดยเฉพาะเชื้อ Bacillus 

anthracis, Clostridium botulinum และ Clostridium 

tetani จะตองใชความระมดัระวงัเปนพเิศษ โดยใหใชเครือ่ง

มือเฉพาะสําหรับเชื้อแตละชนิดเทานั้นในกรณ�จําเปนตอง

ใชสถานที่และอุปกรณรวมกัน ใหทําการผลิตครั้งละหนึ�ง

ผลิตภัณฑ ตามแบบ campaign basis เทานั้น

 ภาชนะบรรจุของจุลินทรียหรือสารชีวภาพ (bio-

logical substances) ที่ใชในทุกขั้นตอนการผลิตตองติด

ฉลากใหชัดเจน ไมหลุดงาย เพื่อปองกันการสับสนและ



วัคซีน94 ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�นความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 8 อุตสาหกรรมผลิตวัคซ�น

ตองปองกันการปนเปอนอยางเหมาะสม โดย

 • แยกพืน้ทีข่องกระบวนการผลติออกจากพืน้ทีก่าร

บรรจุ

 • ไมทาํการผลติผลติภณัฑตางชนดิในเวลาเดยีวกนั

เวนแตมีการแยกสถานที่และอุปกรณการผลิตออกจากกัน

อยางเด็ดขาดไวแลว

 • มรีะบบควบคมุการแพรกระจายของเชือ้หรอืสาร

อนัตรายใด ๆ  โดยใชระบบแอรลอ็ค ระบบการดดูอากาศทิง้ 

(air extraction) การเปลีย่นเสือ้ผา การลางและการขจดัการ

ปนเปอนของเครื่องมือและอุปกรณอยางมีประสิทธิภาพ

 • มีระบบปองกันการปนเปอนอันเน��องมาจากการ

ไหลเวียนกลับของอากาศที่ไมผานการกรอง หรือจากการ

กลับเขามาใหม โดยอุบัติเหตุของอากาศที่ถูกดูดทิ้ง

 • ใชระบบปดในการดําเนินการผลิต

 • มีการปองกันการฟุงกระจายของละออง (aero-

sol) ในอากาศทีอ่าจเกดิขึน้ โดยเฉพาะอยางยิ�งจากการปน

แยกตะกอนหรือการบดผสม

 • แยกตวัอยางทีม่พียาธสิภาพทีร่บัเขามาเพือ่การ

วินิจฉัย ออกจากพื้นที่ที่ใชสําหรับการผลิตยาชีววัตถุ

 • ใชภาชนะทีป่ราศจากเชือ้หรอืทีม่เีอกสารรบัรอง

วามีปริมาณจุลินทรีย (bioburden) ในระดับต่ํา

 การดาํเนนิการผลติวคัซนี ใหใชพืน้ทีท่ีม่คีวามดนั

อากาศเปนบวก (positive pressure) ในกระบวน การผลิต 

แตการปฏิบัติเกี่ยวกับเชื้อกอโรค ใหใชพื้นที่ซึ�งออกแบบ

เฉพาะที่มีความดันอากาศเปนลบ (negative pressure) 

และตองเปนไปตามขอกําหนดในการควบคุมผลิตภัณฑ

นั้นๆ (containment requirements)

 หน�วยจัดการระบบอากาศ (air-handling units) 

ตองออกแบบเฉพาะเพือ่ใชกบัพืน้ทีท่ีม่กีารผลติ (process-

ing area) ตามระดบัความเสีย่งของจลุนิทรยีหรอืสารกอโรค 

ในกรณ�ที่มีการนําอากาศไหลเวียนกลับมาใช ตองใหไหล

เวียนผานเฉพาะบริเวณที่มีการผลิตเดิมเทานั้น และตอง

มีการตรวจพิสูจนเพื่อแสดงใหเห็นวาสามารถปองกันการ

ปนเปอนตอผลิตภัณฑและไมเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน

และสิ�งแวดลอม การทาํงานโดยใชจลุนิทรยีหรอืสารกอโรค 

กลุมที่มีความเสี่ยง กลุมที่ 4 ตองไมใหไหลเวียนกลับมาใช

อีก การดูดอากาศออกจากบริเวณที่มีจุลินทรียหรือสารกอ

โรคในกลุมที่มีความเสี่ยงระดับ 3 และ 4 ตองดูดออกผาน

เครือ่งกรองชนดิทาํใหปราศจากเชือ้ และมกีารตรวจสภาพ

การทํางานของเครื่องกรองอากาศอยางสม่ําเสมอ

 กรณ�ทีม่กีารใชสิ�งทีท่าํใหตดิโรคไดในกระบวนการ

ผลิต ของเสียจากการผลิต ตองใชระบบขจัดการปนเปอน

ที่มีประสิทธิภาพแบบจําเพาะ

 ระบบการวางทอ วาลว และตัวกรองอากาศ ตอง

ออกแบบอยางเหมาะสมสะดวกในการทําความสะอาด

และทําใหปราศจากเชื้อ วาลวบนถังหมักตองเปนชนิดที่

สามารถทาํใหปราศจากเชือ้ดวยไอน้าํ ตวักรองอากาศ (air-

vent filter) ตองเปนชนิดไมดูดซับน้ํา (hydrophobic) และ

ไดรับการตรวจสอบความถูกตอง

         สารที่จําเปนตองตวงหรือชั�งระหวางกระบวนการ

ผลิต เชน บัฟเฟอร ใหเก็บในบริเวณที่ผลิตโดยไมสงกลับ

ไปเก็บในสตอกทั�วไป วัสดุแหงที่ใชในการเตรียมบัฟเฟอร 

อาหารเลีย้งเชือ้ และอืน่ๆ ตองชั�งและเตรยีมเปนสารละลาย

ในพื้นที่ควบคุมเฉพาะ ที่จะไมทําใหเกิดการปนเปอนใน

กระบวนการผลิต

       

 อาคารสําหรับการผลิตและควบคุมวัคซีนที่มีการ

ใชสัตว ตองออกแบบและใชวัสดุกอสรางใหเหมาะสมกับ

สภาพการใชงาน ถูกสุขลักษณะและงายตอการดูแลรักษา

ความสะอาด โดยจะตองปราศจากแมลงและสัตวอื่นมา

รบกวน มีบริเวณกักกันสัตวที่เขามาใหมมีสถานที่เก็บ

อาหารสัตวแยกไวโดยเฉพาะ มีหองปฏิบัติการสําหรับสัตว 

(inoculation room) โดยเฉพาะแยกออกจากหองผาชนัสตูร

ซาก (postmortem room) ตองมีระบบกําจัดเชื้อของกรง

สัตว ของเสียและซากสัตว อยางมีประสิทธิภาพ

         การควบคุมคุณภาพและการทดสอบความ

ปลอดภัยของสัตวที่ใชเพื่อการผลิต ตองมีการบันทึก

สุขภาพของสัตวและติดตามตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ 

และจัดใหมีสถานที่เปลี่ยนเสื้อผา เครื่องแตงกายเฉพาะ

สําหรับเจาหนาที่ที่ทํางานในอาคารเลี้ยงสัตว และมีหอง

อาบน้ําตามความจําเปน กรณ�มีการใชลิงในการผลิตหรือ

อาคารเลี้ยงสัตวและการดูแล



ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  95ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 8 อุตสาหกรรมผลิตวัคซ�น

ควบคุมคุณภาพยาชีววัตถุ ตองมีการพิจารณาใหเปนไป

ตามขอกําหนดใน Revised Requirements for Biological 

Substances No.7 ขององคการอนามัยโลก

 วคัซนีทกุชนดิตองมฉีลากแสดงชดัเจน และคงทน

ถาวรติดที่ภาชนะบรรจุในทุกสภาพการเก็บรักษาขอมูล

บนฉลากที่ติดบนภาชนะและฉลากที่หีบหอ ตองไดรับการ

อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย

ตองแสดงขอมูลใหครบถวน ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 

2510 และฉบับแกไขเพิ�มเติม รวมทั้งตองแสดงขอมูล

เพิ�มเติม ดังน�้

 • สภาวะการเก็บรักษา หรือขอควรระวังที่จําเปน

ในการขนสง

 • วิธีใช คําเตือน และขอควรระวังที่จําเปน

 • ชนิดและปริมาณของสารอื่นใด ที่อาจทําใหผูใช

บางรายเกิดอาการไมพึงประสงค

 ในกรณ�ภาชนะบรรจยุามขีนาดเลก็จนไมอาจแสดง

ฉลากที่มีขอความตามที่กําหนด การยกเวนใหเปนไปตาม

มาตรา 25(3) แหงพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 และฉบบั

แกไขเพิ�มเติม

       ฉลากบนหีบหอ นอกจากตองมีขอมูลที่แสดงใน

ฉลากบนภาชนะบรรจุแลว อยางนอยตองแสดงชนิดและ

ปริมาณของสารกันเสีย (preservatives) หรือสารเติมแตง 

(additives) ในผลิตภัณฑดวย

      เอกสารกํากับยา ตองระบุวิธีการใช ขอหามใช 

หรืออาการไมพึงประสงค 

ฉลากวัคซีน

การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ 

 ฝายประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพมีหนาที่

ดังตอไปน�้

 • เตรยีมรายละเอยีด วธิแีละขัน้ตอนในการทดสอบ

หรือการวิเคราะห

 • ตรวจสอบการระบุชื่อและสถานะของตัวอยาง

โดยละเอียดถี่ถวน และแยกเก็บ ไมใหเกิดการสับสนและ

ปนเปอนระหวางกัน

 • ตรวจสอบการควบคุมและติดตามสภาวะ

แวดลอม ความถูกตองของเครื่องมือใหเหมาะสมเพียงพอ

สําหรับการผลิต โดยละเอียดถี่ถวน

 • ปลอยผานหรือไมปลอยผานวัตถุดิบและยา

ระหวางผลิต

 • ปลอยผานหรือไมปลอยผานวัสดุสําหรับการ

บรรจุ

 • ปลอยผานผลิตภัณฑสําเร็จรูปแตละรุน

 • ประเมนิความเหมาะสมของสภาวะทีใ่ชในการเกบ็

วัตถุดิบ สารหรือยาระหวางผลิต และผลิตภัณฑสําเร็จรูป

 • ประเมินคุณภาพและความคงสภาพของ

ผลิตภัณฑสําเร็จรูป รวมท้ังวัตถุดิบ สาร หรือยาระหวางผลิต

 • กําหนดวันสิ้นอายุ ใหมีความถูกตองตาม

สภาวะการเก็บรักษา

 • จดัทาํและทบทวนวธิกีารควบคมุคณุภาพและขอ

กําหนดตางๆ

 • ตรวจสอบผลิตภัณฑที่ถูกสงคืนและพิจารณา

ความเหมาะสมในการปลอยหรอืผานใหจาํหน�ายไดอกีหรอื

นํากลับไปผานกระบวนการผลิตใหม หรือทําลาย รวมทั้ง

เก็บรักษาบันทึกการกระจายผลิตภัณฑใหสามารถตรวจ

สอบได

 หองปฏิบัติการในการควบคุมคุณภาพ ตอง

ออกแบบการตดิตัง้อปุกรณในหองปฏบิตักิาร รวมทัง้พืน้ที่

ใชสอยตางๆ ใหเหมาะสมกับสภาพการทํางาน เพียงพอ

สําหรับเก็บเอกสาร ตัวอยางผลิตภัณฑ การจัดทําบันทึก

และการทดสอบ ควรจดัสรางเปนอาคารแยกออกจากพืน้ที่

การผลิต
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 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง การกาํหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยา 

แผนปจจุบัน สําหรับยาชีววัตถุ ตามกฎหมายวาดวยยา 

พ.ศ. 2549.

 2. Stern AM, Markel H. The history of vaccines 

and immunization: familiar patterns, new challenges. 

Health Aff (Millwood). 2005;24:611–21. 

 3. Good manufacturing practices for sterile 

pharmaceutical preparations in: WHO Expert Com-

mittee on Specifications for Pharmaceutical Prepa-

rations. Forty-fourth Report, Geneva, World Health 

Organization, 2010, Annex 4 (WHO Technical Report 

Series 957). Available from: http://whqlibdoc.who.int/

trs/WHO_TRS_957_eng.pdf

 4. Guided by Experts Committee on Stand-

ardization of Biological (ECBS) recommendations on 

safety, efficacy issued in WHO Technical.       

 การควบคุมคุณภาพระหวางการผลิต ในกรณ�ไม

สามารถทดสอบผลิตภัณฑสําเร็จรูปได ใหทําการทดสอบ

ในระหวางขั้นตอนของการผลิตที่เหมาะสม

 การทดสอบวัตถุดิบทั้งดานคุณภาพและปริมาณ

ตามขอกําหนด ในกรณ�จําเปนอาจใชใบรับรองของผูผลิต

วัตถุดิบแทนการทดสอบ โดยผูผลิตวัตถุดิบนั้นตองมี

ประวัติการผลิตที่เชื่อถือไดและไดรับการตรวจสอบอยาง

สม่ําเสมอจากผูผลิตผลิตภัณฑสําเร็จรูป ตองทดสอบ

เอกลักษณดวยวิธีที่น�าเชื่อถือเพียงพออยางนอยหนึ�งการ

ทดสอบ

 การเก็บตัวอยางยาระหวางผลิตและยาสําเร็จรูป 

ตองเก็บในปริมาณที่เพียงพอ และเก็บรักษาในสภาวะที่

เหมาะสม เพื่อการตรวจสอบซ้ําหรือการตรวจสอบยืนยัน

กระบวนการควบคุมคุณภาพยา หรือผลิตภัณฑในรุนนั้นๆ

 ขั้นตอนของการปฏิบัติที่สําคัญในการผลิต ตองมี

การตรวจสอบและบันทึกขอมูลอยางตอเน��องระหวางผลิต

         การผลิตดวยวิธีการเพาะเลี้ยงอยางตอเน��อง ตอง

มีการควบคุมคุณภาพเปนพิเศษ

         การบรรจุตองใชวัสดุสําหรับการบรรจุที่ ไมมี

ผลกระทบตอคุณภาพของยาที่ผลิต และสามารถปองกัน

ผลกระทบจากภายนอกและการปนเปอนที่อาจเกิดขึ้น 

และผานการตรวจสอบจากฝายควบคุมคุณภาพกอนนําไป

ใช นอกจากน�้ยังตองตรวจสอบการรั�วหลังการบรรจุโดยใช

เครือ่งอดัสญูญากาศ  การบรรจยุาทีด่ตีองมกีารปองกนัขอ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ และตองใหไดยาทีบ่รรจแุลวมคีณุภาพ

มาตรฐานตามขอกําหนดที่ตองการ นอกจากน�้ยังตองมี

การจดบันทึกการบรรจุยาทุกรุนในบันทึกการบรรจุ (Batch 

packaging records)   

 หลังการบรรจุและสงออกจําหน�ายจะตองเก็บ

ตัวอยางยาทุกรุนที่ผลิตไวในหองเก็บตัวอยาง อยางนอย 

1 ปหลังวันหมดอายุ และฝายประกันคุณภาพตองติดตาม

ตรวจสอบความคงตัวของยาที่เก็บไวเพื่อยืนยันอายุของ

ยาตามที่ระบุไวบนฉลาก (Follow-up-stability study) 

ตัวอยางยาที่ศึกษาความคงสภาพตองบรรจุในภาชนะที่

บรรจจุาํหน�ายจรงิ และเกบ็ในอณุหภมูทิีก่าํหนดตามสภาวะ

การเก็บจริงของยานั้น และตามที่เขียนบนฉลาก หรือเก็บ

ในสภาพที่เลวกวาแตมีตัวอยางบางสวนเก็บตามสภาวะที่

ระบุบนฉลากเพื่อเปน monitor

 วัคซีนที่ผลิตทุกรุนตองผานการตรวจสอบ และ

อนมุตัจิากฝายประกนัคณุภาพกอนทีจ่ะตดิฉลากและบรรจุ

หีบหอ และเมื่อบรรจุแลวตองติดฉลาก “Quarantine” รอ

จนกวาจะไดรับการอนุมัติ (Lot Release) จากกองชีววัตถุ 

กรมวทิยาศาสตรการแพทย จงึทีจ่ะจดัจาํหน�ายใหลกูคาได

เอกสารอางอิง
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5. วัคซีนเชื่อมผนึก (Conjugated vaccines)   

 เปนวัคซีนผสมที่มีหน�วยยอย (subunit) ของ

เชื้อที่กระตุนภูมิคุมกันไดไมดีเชื่อมผนึกกับโปรตีนหรือ

ท็อกซอยดบางชนิด ทําใหวัคซีนเชื่อมผนึกน�้สามารถ

กระตุนภูมิคุมกันไดดี ตัวอยางเชน เปลือกสวนแคปซูล

โพลีแซคคาไรด (polysaccharide capsule) ของเชื้อฮิบ 

(Haemophilus influenzae type b) กระตุนภูมิคุมกันได

ไมดี แตเมื่อเชื่อมผนึกกับท็อกซอยดของเชื้อคอตีบหรือ

เชื้อบาดทะยักจะสามารถกระตุนภูมิคุมกันไดดีขึ้น

   

1. การพัฒนาวัคซีนในระยะกอนการศึกษาในคน

(Pre-clinical phase)

 • การศึกษากลไกการเกิดโรค 

 • การคนควาหาแอนติเจนที่กระตุนภูมิคุมกัน

สามารถปองกันโรค 

 • พัฒนากระบวนการผลิตและวิธีการทดสอบทาง

หองปฏิบัติการ 

 • ผลติในหองปฏบิตักิารและทาํการทดสอบในสตัว

ทดลองซึ�งผานการอนุมัติจากคณะกรรมการจรรยาบรรณ

การใชสัตวทดลอง

2. การพัฒนาวัคซีนในระยะการศึกษาในคน (Clinical 

phase)

 • ผลติในโรงงานกึ�งอตุสาหกรรมและทาํการทดสอบ

ในคนระยะที ่1, 2, 3 ซึ�งไดผานการอนมุตัจิากคณะกรรมการ

จรรยาบรรณการใชยาในคน  

 • ผลิตในระดับอุตสาหกรรมและจดทะเบียน  และ

เฝาระวังการใชยาอยางใกลชิด  

 

 การตั้งตํารับวัคซีน อาจอยูในรูปวัคซีนสําหรับ

ปองกันโรคเดียว เชน วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 

วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอี หรือวัคซีนสําหรับ

ปองกันหลายโรคพรอมกัน  เชน  วัคซีนปองกันโรคคอตีบ 

บาดทะยัก ไอกรน (DTP)  วัคซีนปองกันโรคหัด คางทูม 

หัดเยอรมัน (MMR)             

 วัคซีนทั้งหมดที่ ใชในโปรแกรมสรางเสริมภูมิ

คุมกัน (Immunization) ตองรับประกันคุณภาพไดรอยละ 

100 คําวาวัคซีนที่รับประกันคุณภาพรอยละ 100 หมายถึง

 • สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (NRA) 

และกองชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข ตองไมมีสวนไดเสียกับผูผลิต

 • กองชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

กระทรวงสาธารณสขุ ซึ�งเปนผูตรวจสอบคณุภาพของวคัซนี 

และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตองผานการ

ประเมินจากองคการอนามัยโลก (fully functional system 

+ 6 regulatory functions)

 •  วคัซนีนัน้ตองไมมปีญหาทีย่งัไมไดแกไขคางอยู

 • มีการเฝาระวังอาการขางเคียงอยางใกลชิด

ในการใชในคน

 วัคซีนที่จําหน�ายให UN ตอง Prequalified โดย

องคการอนามัยโลก เพื่อแสดงวาเปนวัคซีนที่ไดผลิตและ

ตรวจสอบตามหัวขอ Technical Report Series (TRS) 

ตามมาตรฐาน WHO Good Manufacturing Practices 

(GMP) ขององคการอนามัยโลก ซึ�งเปนวัคซีนที่มีผลการ

ทดสอบทั้งทาง preclinical และ clinical มีคุณภาพ ความ

ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานขอกําหนดใน

ทะเบยีนและทีร่ะบไุวในการประมลูของ United Nation (UN 

Tender) และเปนวคัซนีทีอ่งคการอนามยัโลกไดรวมมอืกบั

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศผูผลติใน

การตรวจสอบ ควบคมุผลติภณัฑเพือ่ใหแน�ใจวาผลติภณัฑ

ไดมาตรฐานสากล4

การตั้งตํารับวัคซีน

เปาหมายขององคการอนามยัโลกเกีย่วกบัวคัซนี3

ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโดยทั�วไป
แบงเปน  2 ขั้นตอน ดังน�้ 
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 วัคซีนสวนใหญผลิตจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส 

ประกอบดวย complex mixtures of proteins, lipids, and 

biological materials อื่นๆ บางชนิดผลิตจากเชื้อจุลินทรีย

ชนิดติดเชื้อ (pathogenic) หรือชนิดเชื้อเปนและแพร

กระจายได (transmissible microorganisms) กระบวนการ

ผลติสวนใหญผลติโดย aseptic process จงึจาํเปนตองผลติ

ในหองสะอาด และสรางคุณภาพเขาไปในผลิตภัณฑตั้งแต

ตนเมือ่เริ�มวจิยัพฒันา จดัหา คนควาสารออกฤทธ วตัถดุบิ 

ควบคุมกระบวนการผลิต การทําใหบริสุทธิ์ การบรรจุ จน

เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปและจัดสงถึงมือผูใช (Building 

Quality into the Products) มีการควบคุมกระบวนการ

ผลิตตางๆ การออกแบบหองสะอาด ระบบอากาศเปน 

unidirectional airflow (UDAF) systems การตรวจสอบ

ควบคมุสิ�งแวดลอมในการผลติ environmental monitoring

(EM) ตลอดจนสุขอนามัยของผูปฏิบัติงาน มาตรฐานวิธี

ปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการลดความเสี่ยงในการ

ปฏิบัติงาน (Risk management) จึงมีความสําคัญอยางยิ�ง 

เพือ่ใหมั�นใจวาผลติภณัฑวคัซนีทีผ่ลติมคีณุภาพมาตรฐาน

สม่ําเสมอ ปราศจากสิ�งแปลกปลอม และปราศจากเชื้อ มี

ความปลอดภัยในการใช มีประสิทธิภาพ ความแรงตาม

มาตรฐาน และมีความคงตัวตลอดอายุของวัคซีน

 • กระทรวงสาธารณสขุตองมกีฏระเบยีบชดัเจนใน

การผลิตวัคซีน

 • มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการจดทะเบียน

ยาชีววัตถุ                                                         

 • มีมาตรการตรวจสอบ หลังการจําหน�าย (AEFI)                                                                         

 • มีระบบตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ Lot  

release ทุกรุนผลิต                                                       

 • มหีองปฏบิตักิารทีผ่านการประเมนิ (Laboratory  

assessed)                                                                                              

 • มีหลักเกณฑการตรวจประเมินGMP ในผูผลิต

วัคซีน                                                                     

 • มกีารประเมนิผลการรกัษาทางคลนิกิทัง้ทางดาน

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑยาชีววัตถุ         

                      

       

 การจัดแบงระดับความเสี่ยงและความรุนแรงของ

ผลกระทบที่จะมีตอบุคคลและชุมชนออกเปน 4 ระดับคือ

 “กลุมเสี่ยงที่ 1” หมายความถึงเชื้อโรค (จุลินทรีย

หรือสารชีวภาพ) ที่มีความเสี่ยงตอมนุษยหรือสัตวที่

สามารถแพรกระจายสูชุมชนในระดับต่ํา และไมกอโรคใน

มนุษยหรือสัตว                                        

 “กลุมเสี่ยงที่ 2” หมายความถึงเชื้อโรค (จุลินทรีย

หรอืสารชวีภาพ) ทีม่คีวามเสีย่งตอมนษุยหรอืสตัวในระดบั

ปานกลาง และควบคุมการแพรกระจายสูชุมชนใหอยูในวง

จาํกดัได สามารถกอโรคในมนษุยหรอืสตัว แตไมมอีนัตราย

รายแรงตอผูที่ทํางานในหองปฏิบัติการ ชุมชน ปศุสัตว 

หรือสิ�งแวดลอม การสัมผัสจุลชีพหรือสารชีวภาพในหอง

ปฏิบัติการอาจกอใหเกิดการติดเชื้อรุนแรงได แตควบคุม

การแพรกระจายสูชุมชนใหอยูในวงจํากัดได เน��องจากมีวิธี

การปองกันหรือรักษาที่มีประสิทธิภาพ             

 “กลุมเสี่ยงที่ 3” หมายความถึงเชื้อโรค (จุลินทรีย

หรอืสารชวีภาพ) ทีม่คีวามเสีย่งตอมนษุยหรอืสตัวในระดบั

สูง แตมีความเสี่ยงในการแพรกระจายสูชุมชนในระดับต่ํา 

อาจกอโรครายแรงในมนษุยหรอืสตัว หรอืกอใหเกดิผลกระ

ทบทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง แตโดยปกติจะไมติดตอ จึง

มีการแพรกระจายสูชุมชนอยูในระดับต่ํา

 “กลุมเสี่ยงที่ 4” หมายความถึงเชื้อโรค (จุลินทรีย

หรือสารชีวภาพ) ที่มีความเสี่ยงตอมนุษยหรือสัตว และ

การแพรกระจายสูชุมชนในระดับสูง อาจกอโรครายแรงใน

มนุษยหรือสัตว และอาจติดตอโดยทางตรงหรือทางออม

ไปยังมนุษยหรือสัตวอื่น จึงมีการแพรกระจายสูชุมชนอยู

ในระดับสูง

ขอกําหนดขององคการอนามัยโลกเกี่ยวกับ
หนาที่ของกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุม
แหลงผลิตวัคซีน

การจัดระดับความเสี่ยงของเชื้อโรค 
(จุลินทรียและสารชีวภาพ) ที่ใชผลิตวัคซีน
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 การผลิตวัคซีนประกอบดวยขั้นตอนตางๆ 

มากมาย เริ�มจากการที่เชื้อจะสรางแอนติเจนขึ้น หลัง

จากนั้นนําเชื้อที่ไดมาเพาะเลี้ยงในเซลลปฐมภูมิ อาทิ ไข

ไก (เชน เชื้อโรคไขหวัด) หรือการนําไปเพาะเลี้ยงอยาง

ตอเน��องในเซลลมนุษย (เชน เชื้อไวรัสตับอักเสบเอ)5 

แบคทเีรยีจะเจรญิเตบิโตภายในเครือ่งปฏกิรณชวีภาพ (เชน 

เชื้อ H.influenzae type b) หรือบางครั้งอาจไดโปรตีนจาก

การเพิ�มจํานวน (recombinant) จากไวรัสและแบคทีเรียใน

ยสีต แบคทเีรยี และเซลลเพาะเลีย้ง หลงัจากแอนตเิจนถกู

สรางขึน้แลว กจ็ะถกูแยกออกจากเซลลที่ใชในการสรางซึ�ง

ในบางกรณ�อาจตองการไวรัสที่ถูกยับยั้ง หรือกระบวนการ

ทําใหบริสุทธิ์ตอไป รีคอมบิแนนตโปรตีนที่ไดตองผาน

กระบวนการอาทิ อุลตราฟลเตรชัน (ultrafiltration) และ

โครมาโตกราฟฟแบบคอลัมน (column chromatography) 

สุดทายวัคซีนจะถูกสรางขึ้นโดยการเติมสารจําพวกแอดจู

แวนท สารเพิ�มความคงตัว และสารกันบูด สารพวกแอด

จูแวนทชวยเพิ�มระยะเวลาการตอบสนองตอแอนติเจน

ของรางกาย สารเพิ�มความคงตัวจะชวยใหยามีอายุการ

ใชยาวนานขึ้นรวมกับสารกันบูดที่ใชผสมในสวนประกอบ

ตํารับยาที่เปนหลายโดสและปองกันผลอันมิพึงประสงค

จากปฏิกิริยาระหวางวัคซีนบางชนิด อาทิ การติดเชื้อ

จําพวก Staphylococcus กอใหเกิดโรคคอตีบเน��องมาจาก

สวนผสมของสารกันบูดไมเพียงพอ6,7 นอกจากน�้ในบาง

ตํารับตองผสมสารอื่นๆ เพิ�มเติม สารที่นิยมไดแก พวก

อะลมูเิน�ยมซึ�งทาํหนาทีเ่ปนแอดจแูวนท ยาตานจลุชพีเพือ่

ปองกันการเติบโตของเชื้อในวัคซีนขณะทําการเก็บรักษา 

ฟอรมาลดีไฮดทาํหนาทีย่บัยัง้แบคทเีรยีทีพ่บในผลติภัณฑ

พวกท็อกซอยด ไธเทอโรซอลเปนสารกันบูดสําหรับวัคซีน

หลายโดส อยางไรก็ดี การผลิตวัคซีนรวมยังคงมีความ

ยากในการผลิตและการพัฒนาเน��องจากฤทธิ์ที่เขากันไม

ไดและปฏกิริยิาระหวางแอนตเิจนและสวนผสมทีเ่กีย่วของ

8 เทคนคิการผลติวคัซนีไดรบัการพฒันาจากการเพาะเลีย้ง

ในเซลลสตัวเลีย้งลกูดวยนมเปนสิ�งที่ไดรบัความสาํคญัมาก

ขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงแบบดั้งเดิมหรือ

ในเซลลไข เน��องมาจากผลิตภัณฑที่ไดจะมีประสิทธิภาพ

มากกวาขณะที่ปญหาการปนเปอนจะนอยกวา มีการคาด

การณวาเทคโนโลยรีคีอมบแินนตที่ใชปองกนัโรคพนัธกุรรม

จะเติบโตขึ้นจากการใชท็อกซอยดของไวรัสและแบคทีเรีย 

การใหวัคซีนหลายชนิดรวมกันก็เปนอีกทางเลือกหนึ�งเพื่อ

ลดปรมิาณแอนตเิจน อยางไรกด็ตีองมกีารปองกนัผลอนัไม

พึงประสงคจากปฏิกิริยาโดยใชรูปแบบโมเลกุลที่เกี่ยวของ

กับเชื้อโรค (pathogen-associated molecular pattern)8

 การผลิตวัคซีน ตองมีการผลิตที่ถูกตองตาม

หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing 

Practice หรือ GMP) ตามเกณฑ PIC/S (Pharmaceutical 

International Convention/Scheme) และตามมาตรฐาน

สากลขององคการอนามัยโลก ดังนั้นจึงตองผลิตและบรรจุ

ในบริเวณที่สะอาด ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

           

 เปนสวนหนึ�งของการประกันคุณภาพเพื่อทําให

เกิดความเชื่อมั�นวา ผลิตภัณฑที่ผลิตออกมามีคุณภาพดี

สม่าํเสมอ เหมาะสาํหรบัการใช  ซึ�งเกีย่วของกบัการดาํเนนิ

หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต
(Good manufacturing practices, GMP)

การผลิตวัคซีน
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การผลิต และการควบคุมคุณภาพตลอดจนการตรวจสอบ

ความถูกตองของกระบวนการและอุปกรณที่ใชในการผลิต

และการวิเคราะห (Validation)

           การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หมาย

ถึง การปฏิบัติการ หรือการดําเนินการทุกอยาง เพื่อใหได

มาซึ�งผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนด การ

ประกันคุณภาพจะรวมถึงหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต

ยา (Good manufacturing practice หรือ GMP) หลัก

การปฏิบัติที่ดีในการควบคุมคุณภาพ (Good Laboratory 

Practice) การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑตลอดจนปจจยัอืน่

ที่เกี่ยวของกับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ 

ระบบการควบคุมคุณภาพของยาชีววัตถุของกองชีววัตถุ

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข มีดังน�้

 1. การควบคุมคุณภาพ  ตองมีหองปฏิบัติการที่

สามารถตรวจสอบ

 1.1 ความแรง (potency) และความปลอดภัย 

(safety) ของวัคซีนที่นําสั�งเขามาในราชอาณาจักร และ

ตองมีการตรวจสอบเอกสารการผลิต และการตรวจสอบ

วิเคราะห (manufactures’  protocols) รวมทั้งมีการตรวจ

คุณภาพของผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต

 1.2 ตรวจความคงตัวของวัคซีนหลังการเก็บ                                                                              

 1.3 ตรวจ antibody responses ของวัคซีน                                                                                                             

 1.4 ตรวจ immunity ของวัคซีน

 2. ผูผลิตในประเทศอาจนําสั�ง unfinished bulk 

materials เขามาในราชอาณาจักรโดยอาจนํามาเจือจาง 

ผสม และบรรจใุนประเทศ แตผูผลติตองตรวจคณุภาพของ

ผลติภณัฑหลงัการบรรจ ุและสงตวัอยางพรอมเอกสารการ

บรรจุ และตรวจสอบไปใหฝายควบคุมคุณภาพของกอง

ชีววัตถุ (NCL) ทําการตรวจสอบวิเคราะหวัคซีนตาม

ขอกําหนดที่ระบุในมาตรฐานตามที่จดทะเบียน                                                                                                                   

กองชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข (NCL) มีหนาที่เกี่ยวกับ Lot release ยาชีว

วัตถุทุกรุนผลิตตามระบบ ดังน�้

 1. ผลิตภัณฑที่มีความเสี่ยง หรือผูผลิตเปนผู

ผลิตใหม ตองยื่นเอกสารการผลิตและตรวจสอบ (manu-

factures’ protocols) พรอมตัวอยางผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

ผลิตภัณฑกึ�งสําเร็จรูปที่เก็บในระหวางกระบวนการผลิต

ทุกรุนผลิต

 2. ผลิตภัณฑที่ ใหผลการตรวจวิเคราะหที่ไม

คงที่  ตองยื่นผลการตรวจพรอมเอกสารการผลิต และการ

วิเคราะห (manufactures’  protocols) ทุกรุนผลิต

 3. ผลิตภัณฑที่จําหน�ายในทองตลาดมานานแลว

โดยไมมปีญหา จะจาํหน�ายไดหลงัจากผูผลติสงผลของการ

ตรวจวิเคราะหทุกรุนผลิตให NCL พรอมเอกสารการผลิต 

และการวิเคราะห  (manufactures’ protocols)  

 4. NCL ตองกาํหนดมาตรฐานยาชวีวตัถตุามตาํรา

ยา (Pharmacopoeia) และมาตรฐานทีก่าํหนดโดยองคการ

อนามัยโลก

 5. NCL ตองจัดเตรียมหรือจัดหาแหลงสาร

มาตรฐาน สําหรับใหผูผลิตใชตรวจสอบวิเคราะห

 6. กองควบคมุยา สาํนกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา (NRA) ตองออกใบอนญุาตใหผูผลติ ผลติยาชวีวตัถ ุ

และกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคในการผลิตใหแกผูผลิต

 7. ผูผลติยาชวีวตัถตุองมกีารตรวจสอบผลติภณัฑ

ทั้งทาง In vitro และ In vivo test

 8. ผูผลิตตองมีอาคารสัตวทดลองที่ไดมาตรฐาน

สําหรับตรวจสอบทาง preclinical และ potency (แยก

ระหวางไวรสัและแบคทเีรยี) sterility, innocuity, pyrogen-

icity และ stability test 

 9. ผูผลติตองมโีครงสรางการบรหิารงานทีช่ดัเจน 

แสดงถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายควบคุมคุณภาพ 

ฝายประกันคุณภาพ และฝายผลิต เปนอิสระตอกัน 

เอกสารการผลิตและประกันคุณภาพที่ตองยื่นจดทะเบียน

ประกอบดวย

 ขอกําหนดมาตรฐานของวัคซีนที่ตองระบุขอมูล

ของวัตถุดิบ strain ของเชื้อตั้งตน (origin) master and 

working seeds batches การขยายพันธุ เชื้อที่ไดมาเพาะ

เลี้ยงในเซลลปฐมภูมิ วิธีการทําใหเชื้อออนฤทธิ์ ความ

คงตัว แอนติเจน การตรวจวิเคราะหพรอมใบแสดงผล 
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(certificate of analysis) กระบวนการผลิต กระบวนการ

ทําใหบริสุทธิ์ และตรวจวิเคราะห พรอมผลการตรวจสอบ

ความถูกตองของการผลิตและควบคุมคุณภาพ (valida-

tion) เอกสารแสดงใหเห็นวา strain ของเชื้อที่ใชผลิตไมมี

การเปลีย่นแปลงระหวางกระบวนการผลติ ความคงตวัของ

ผลิตภัณฑ ฯลฯ

ขอบงใชทีร่ะบใุนเอกสารกาํกบัยาทีย่ืน่ขอจดทะเบยีนยากบั

กระทรวงสาธารณสุข 

 ตองมีรายละเอียดของการศึกษาทางคลินิกใน

คน (Clinical phase) ตามขอกําหนดในมาตรฐานGCP 

(Good Clinical Practice) และตองแสดงผลการศึกษา 

pharmacokinetic, pharmacodynamic, clinical safety 

และ efficacy

การดาํเนนิการจดัการดานบคุลากรทีท่าํงานดานผลติวคัซนี

ใหดําเนินการ ดังน�้

 1. บคุลากรทีท่าํงานดานผลติวคัซนีตองอยูภายใต

การควบคมุของผูที่ไดผานการฝกอบรมดานเทคนคิที่ใชใน

การผลติวคัซนี ยาชวีวตัถ ุและมคีวามรูทางวทิยาศาสตรซึ�ง

เปนพื้นฐานการผลิตวัคซีน ยาชีววัตถุ

 2. การผลติวคัซนีตองจดัใหมบีคุลากรผูเชีย่วชาญ

เฉพาะทางที่เหมาะสมในการผลิตวัคซีน ยาชีววัตถุตาม

แผนงานที่วางไว

 บุคลากรที่ทําการผลิตวัคซีนตองผานการอบรม

มาแลวเปนอยางดีวามีความสามารถที่จะปฏิบัติตามทุก

ขั้นตอนที่ระบุไวใน master formula นอกจากน�้ยังตองมี

การศึกษาอบรมเพิ�มพูนความรูใหมๆ เปนระยะๆ ตลอด

จนทบทวนอบรม ขอควรระวังในการผลิตเภสัชภัณฑขั้น

ตอนตางๆ สุขภาพของพนักงาน ไมเปนโรคหรือมีสภาวะ

ใดๆ ที่มีผลตอคุณภาพผลิตภัณฑ รางกายตองสะอาด ผม

ตองตัดสั้นหรือเก็บมิดชิดภายใตหมวกคลุม รวมทั้งการ

เปลีย่นเสือ้ผาหรอืสวมเสือ้คลมุเมือ่เขาสูบรเิวณทีม่กีารผลติ 

เปนสิ�งที่เภสัชกรผูผลิตจะตองสังวรไวตลอดเวลา ดังน�้                                                                                                           

 • ผานการคัดเลือกดวยความรอบคอบ เพื่อให

ปฏิบัติตามหลักเกณฑไดอยางถูกตอง                                    

 • ไมเปนโรคหรือมีสภาวะใดๆ ที่มีผลตอคุณภาพ

ผลิตภัณฑ                                                                

 • เขมงวดในเรื่องสุขลักษณะและความสะอาด                                                                                   

 • รายงานการเจ็บปวยตางๆ ซึ�งอาจทําใหมีการ

กระจายของเชื้อสูสภาพแวดลอมของการทํางาน                 

 • ไดรับการตรวจสุขภาพเปนระยะๆ โดยตอง

ไมมีบุคคลที่มีการเจ็บปวยที่อาจสงผลตอคุณภาพของ

ผลิตภัณฑในพื้นที่การผลิต

 • จัดใหมีบุคลากรจํานวนนอยที่สุดในพื้นที่สะอาด

และปราศจากเชื้อในระหวางการผลิต และจัดใหมีการ

ควบคุมตรวจสอบการผลิตใหอยูภายนอกหางจากพื้นที่น�้                                                                         

 • ระหวางปฏบิตังิานในแตละวนัหามบคุลากรผาน

พื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจุลินทรียหรือสัตวที่มีชีวิต

ไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือสิ�งมีชีวิตอื่น

นอกจากมีการตรวจสอบจนมั�นใจวามีการขจัดสิ�งปนเปอน

แลว รวมถึงการเปลี่ยนเสื้อผาและรองเทา ตองทําตาม

มาตรฐานการปฏิบัติโดยเครงครัด   

 • หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต 

เขาไปในบริเวณการผลิตแตหากมีกรณ�จําเปนตองเขาไป

ในบริเวณนั้น ตองใหบุคคลเหลานั้นสวมชุดปราศจากเชื้อ                                                                                    

 • ใหจดัแยกการทาํงานระหวางผูทาํงานในกระบวน

การผลิต กับผูทํางานรับผิดชอบดูแลสัตวทดลองออกจาก

กัน                                                                                                                                               

 • ตองขึ้นทะเบียนชื่อและคุณสมบัติของผูรับผิด

ชอบในการอนุมัติบันทึกกระบวนการผลิตแตละรุน ตามที่

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด                                                                               

 • ตองมีการฝกอบรมบุคลากรในกระบวนการผลิต

และการควบคมุคณุภาพในสาขาตางๆ อยางเหมาะสม และ

มีบันทึกการฝกอบรม และประเมินความสําเร็จของการฝก

อบรมเปนระยะ                                                           

 • จัดใหมีการฉ�ดวัคซีนที่เหมาะสมแกบุคลากร

ทุกคนในสวนการผลิต การบํารุงรักษา การทดสอบและ

การดูแลสัตวทดลอง รวมทั้งทดสอบวัณโรคระยะติดตอ

เปนประจาํ ตองระมดัระวงัปญหาของผูปฏบิตังิานบางสวน

อาจสัมผัสเชื้อกอโรคสารพิษ หรือสารกอภูมิแพ รวมทั้ง

หลกีเลีย่งความเสีย่งของการเกดิการปนเปอนในผลติภณัฑ



วัคซีน84 ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�นความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 8 อุตสาหกรรมผลิตวัคซ�น

ดวยสารเหลาน�้

 • การเขาสถานที่ผลิตวัคซีนบีซีจีตองมีความ

เขมงวด อนญุาตใหเขาไดเฉพาะผูทาํงานที่ไดรบัการตรวจ

สุขภาพเปนประจํา พนักงานที่เกี่ยวของกับการผลิตเลือด

และผลติภณัฑเลอืดจากมนษุยควรไดรบัการฉ�ดวคัซนีตาน

ไวรัสตับอักเสบบีดวย

 บรเิวณผลติวคัซนีตองมกีารออกแบบทีถ่กูตองเริ�ม

ตั้งแตทางเขาออกของพนักงาน หองเปลี่ยนเสื้อผาโดยใช

ชุด Lint-free ที่นึ�งฆาเชื้อแลว ทางเขาออกของวัตถุดิบ 

วัสดุ และอุปกรณตางๆ ตองผานแอรลอค (Air lock) 

 แอรลอค (Air lock) ไมสามารถเปดพรอมกัน 2 

ดาน ตองเปดไดทีละดาน อากาศที่ผานเขาไปภายในหอง

สะอาดตองผานการกรองดวยตัวกรองขนาดตางๆ ตาม

ระดับความสะอาดของหอง และความดันอากาศในหองที่

สะอาดที่สุดตองสูงกวาบริเวณขางเคียงที่สะอาดนอยกวา 

 ทศิทางการไหลของอากาศตองไมกอใหเกดิการนาํ

สิ�งปนเปอนเขาไปสูบริเวณที่สะอาด ดังนั้นจึงตองมีการติด

ตัง้เครือ่งวดัความแตกตางของความดนัอากาศระหวางหอง

สะอาดเทยีบกบัความดนัอากาศภายนอก โดยเฉพาะเครือ่ง

วัดความแตกตางของความดันอากาศภายในหองบรรจุซึ�ง

เปนหองสะอาดที่สุดตองมีสัญญาณเตือน เมื่อความดัน

ตกลงมาถึงจุดที่กําหนด

 การออกแบบสถานที่ผลิตวัคซีนซึ� ง เปนยา

ปราศจากเชื้อ ควรหลีกเลี่ยงการเขาออกของผูควบคุม 

หรือผูที่ไมเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตและบรรจุ เชน 

ออกแบบใหสามารถเห็นการปฏิบัติงานภายในหองสะอาด

ไดจากภายนอก หรือผานโทรทัศนวงจรปด เพื่อปองกับ

การปนเปอนจากการเขาออก

 ในการผลิตวัคซีนซึ�งมีทั้งแบคทีเรียและไวรัส ได

แยกระบบอากาศ ระบบน้ํา ระบบกําจัดของเสียออกจาก

บริเวณผลิตเซรุม และยาปราศจากเชื้ออื่น อากาศที่ออก

มาจะถูกดึงเขาไปในบริเวณความดันอากาศต่ําซึ�งมีระดับ

การกรองพิเศษ (Double HEPA Filter) โดยจะกรองเชื้อ

จุลินทรียไวกอนที่จะปลอยอากาศบริสุทธิ์ที่ปราศจากเชื้อ

ออกมาขางนอก นอกจากน�้ยังมีระบบทําลายของเสียหรือ 

Waste ซึ�งจะถูกนึ�งดวยตูนึ�งที่แยกตางหากภายหลังจาก

ไดฆาเชื้อดวยน้ํายาแลว และผานไปยังถังนึ�งใตดิน (Killed 

tank) ซึ�งสามารถนึ�งของเสียไดถึงอุณหภูมิ 132 ๐ซ. เพื่อ

ฆาสปอร (Spore) ของเชือ้ทีอ่าจหลงเหลอือกีครัง้หนึ�งกอน

ปลอยออกไป ซึ�งระบบน�้ไปผานการตรวจสอบวาน้ําเสียที่

ปลอยออกไปรวมทั้งอากาศที่ออกจากหองผลิตปราศจาก

เชื้อแลว

 ภายในหองสะอาดตองไมมีบริเวณที่ดักฝุนหรือ

สวนที่ยื่นออกมากักฝุน ทอตางๆ ควรติดตั้งใหสามารถ

ทําความสะอาดไดงาย ทอน้ําทิ้งตองตอของอเปนรูปตัวยู 

(U-shape) เพือ่สามารถเทน้าํยาฆาเชือ้ลงไปแชไวหลงัเลกิ

งาน 

 พื้น ฝาผนัง และเพดานของบริเวณสะอาดตอง

เรียบไมมีรอยแตกราว ทนตอน้ํายาทําความสะอาด หรือ

น้ํายาฆาเชื้อ ทําดวยวัสดุกันฝุน รอยตอระหวางพื้นหรือ

ฝากับฝาผนังตองไมเปนมุมฉาก เน��องจากจะเปนที่สะสม

ของฝุน และไมสามารถทาํความสะอาดไดงาย ควรเปนมมุ

โคง (Curve) บุคลากรหรือพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณ

สะอาดควรมจีาํนวนนอยทีส่ดุ และไดรบัการฝกอบรมเกีย่ว

กบัระเบยีบวนิยัขอควรระวงั   ตลอดจนการรกัษาสขุอนามยั 

และความรูพื้นฐานเกี่ยวกับจุลชีววิทยา และมีการอบรม

อาคารสถานที่และอุปกรณ



ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  85ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 8 อุตสาหกรรมผลิตวัคซ�น

พนักงานเปนประจําสม่ําเสมอ พรอมทั้งมีบันทึกการฝก

อบรมในแตละครั้ง  

 เสื้อผาที่ใชในบริเวณสะอาดตองทําจากวัสดุชนิด

ที่ไมปลอยเสนใยฝุนผง (lint-free) คลุมศีรษะทั้งหมด มีผา

ปดหนา ปดปาก สวมถงุมอื และรองเทาซึ�งทาํใหปราศจาก

เชื้อแลว 

 อุปกรณที่ใชในการผลิตตองเปนชนิดที่สามารถ

ทําใหปราศจากเชื้อได และตองซอมบํารุงนอกบริเวณ

สะอาดได โดยมีการกําหนดระยะเวลาการบํารุงรักษา ควร

ตรวจสอบความถูกตอง (Validation) เปนระยะๆ 

 ตูอบหรือตูนึ�งสําหรับทําใหปราศจากเชื้อ (Hot Air 

or Steam Sterilizer) ตองเปดได 2 ทาง (Double Doors) 

เพือ่ใหอปุกรณหรอืผลติภณัฑทีน่ึ�งฆาเชือ้แลวถกูนาํออกไป

ในบริเวณที่สะอาดไดโดยไมผานประตูทางเขา ซึ�งมีระดับ

ความสะอาดนอยกวา    

 วัตถุดิบและภาชนะบรรจุจะถูกกักกันไวในบริเวณ 

Quarantine Area เพื่อรอการตรวจสอบจากฝายประกัน

คณุภาพกอนนาํไปใชผลติ วตัถดุบิและภาชนะบรรจทุกุชนดิ

และทุกรุน ตองไดรับการอนุมัติจากฝายควบคุมคุณภาพ

กอนนําไปใช การผลิตตองดําเนินไปตามกระบวนการผลิต

ที่ระบุในเอกสารการผลิตทุกขั้นตอน และลงบันทึกตาม

บนัทกึการผลติ (Batch production record) ยากึ�งสาํเรจ็รปู 

(Intermediate products) ตองมีการตรวจสอบตามที่ระบุ

ในขอกําหนด 

 บริเวณผลิต ผสม แบงบรรจุซึ�งเปนบริเวณ

ปราศจากเชือ้ตองทาํความสะอาดเปนประจาํตามทีก่าํหนด 

โดยใชน้ํายาฆาเชื้อสลับกันเพื่อปองกันไมใหเชื้อจุลินทรีย

ดื้อตอน้ํายาฆาเชื้อและน้ํายาทําความสะอาดที่ใชตองมี

การตรวจนับจํานวนจุลินทรีย จํานวนฝุนผง ในอากาศและ

บริเวณพื้นผิว เครื่องมือ อุปกรณ  ที่อยูในบริเวณสะอาด

เปนระยะๆ ในขณะปฏิบัติงาน มีการรมควัน (Fumigation) 

ภายในหองสะอาดเปนระยะๆ ตามทีก่าํหนดเพือ่ลดการปน

เปอนจลุนิทรยีในบรเิวณที่ไมสามารถทาํความสะอาดไดถงึ

 กาซที่จะนํามาใชพนเขาไปในน้ํายาเพื่อใชแทนที่

อากาศในภาชนะบรรจตุองผานการทาํใหปราศจากเชือ้โดย

การกรองใหปราศจากเชื้อ         

 การผลิตวัคซีนตองมีมาตรฐานสําหรับวิธีปฏิบัติ

การของกระบวนการผลิตทั้งหมด มีการบันทึกทุกขั้นตอน

ของการผลิต และมีการปรับปรุงใหทันสมัย

 ขอกําหนดสําหรับสารตั้งตน ตองมีรายละเอียด

ของแหลงทีม่า วธิกีารผลติ และรายละเอยีดวธิกีารควบคมุ 

โดยเฉพาะทางจุลชีววิทยา เพื่อใหมั�นใจวามีความเหมาะ

สมแกการนําไปใช และเปนเงื่อนไขหนึ�งในการปลอยผาน

ผลิตภัณฑสําเร็จรูป

การเติมอาหารเลี้ยงเชื้อและเชื้อลงในถังหมักและถังอื่นๆ 

ตองทําดวยความระมัดระวัง และตองตรวจสอบใหแน�ใจ

วาถังนั้นไดประกอบอยางถูกตอง กอนที่จะเติมเชื้อลงไป

อาหารเลี้ยงเชื้อควรทําใหปราศจากเชื้อ ในภาชนะที่ใชใน

การผลิต สารที่ตองเติมลงในถังหมัก เชน กาซ กรด ดาง 



วัคซีน86 ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�นความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 8 อุตสาหกรรมผลิตวัคซ�น

สารขจัดฟอง ตองทําใหปราศจากเชื้อโดยผานการกรอง

ในระบบ

 การตรวจสอบความถูกตองของวิธีการทําให

ปราศจากเชื้อ ตองกระทําดวยความรอบคอบ

         การทําใหเชื้อหรือสารพิษหมดฤทธิ์ระหวางการ

ผลิต ตองมีมาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการ

ปนเปอนระหวางผลิตภัณฑ ที่ผานกระบวนการแลวกับ

ผลิตภัณฑที่ยังไมผานกระบวนการ

         การผลติวคัซนีที่ใชกระบวนการทาํใหบรสิทุธิ ์โดย

วธิโีครมาโตกราฟฟตองแยกเครือ่งมอืและอปุกรณ สําหรบั

ผลิต ผลิตภัณฑแตละชนิด ตองทําความสะอาดอุปกรณ

และทําใหปราศจากเชื้อ ในการผลิตผลิตภัณฑแตละรุน 

ตองกําหนดอายุการใชงานของคอลัมน และวิธีการทําให

ปราศจากเชื้อของอุปกรณ และมีการตรวจสอบติดตาม

ปริมาณเชื้อและปริมาณ Endotoxin ในระบบเปนพิเศษ

        

 บันทึกการผลิตยาชีววัตถุ ตองมีรายละเอียด

ประวัติการผลิตยาแตละรุน แสดงขอมูลของผลิตภัณฑที่

ไดผานการผลิต การทดสอบ การบรรจุ และการกระจาย 

ดังน�้

 • ชื่อยาและความแรง

 • วันที่ผลิต

 • ครั้งที่ผลิต

 • สูตรตํารับของยาแตละครั้งที่ผลิต รวมทั้ง

เอกลักษณ (identification) ของพันธุเชื้อ (seed) หรือสาร

ตั้งตน

 • ครั้งที่ผลิตของสวนประกอบแตละชนิดใน

สูตรยา

 • ปริมาณยาหรือสารที่ไดในขั้นตอนผลิตยาระยะ

ตางๆ

 • การตรวจสอบและควบคุมอยางเขมงวดตลอด

การผลิตและลงลายมือชื่อกํากับทุกขั้นตอนที่กําหนด

 • บันทึกการทดสอบระหว างการผลิตทุก

ขั้นตอน และผลการทดสอบ

 • ตัวอยางฉลาก

 • ลักษณะเฉพาะของวัสดุสําหรับการบรรจุ

 • การอนุมัติของผูรับผิดชอบในการควบคุมการ

ดําเนินการผลิต โดยการลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปที่

อนุมัติ

 • รายงานผลการวิเคราะห ที่ผูรับผิดชอบได

ลงลายมือชื่อพรอมวัน เดือน ป รับรองวายารุนที่ผลิต

เปนไปตามขอกําหนดตามที่ขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา

 • บันทึกการอนุมัติปลอยผานยาของฝายควบคุม

คุณภาพ ถาไมปลอยผานยา ตองมีบันทึกการกําจัดหรือ

การนําไปใชประโยชนอื่นของรุนการผลิตนั้น

           บันทึกการผลิตยาตองสามารถตรวจสอบกลับ

ไปไดทุกขั้นตอนของการผลิต รวมถึงบันทึกการทําให

ปราศจากเชื้อของเครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการ

ผลิตทั้งหมด บันทึกการกระจายยาชีววัตถุตองเรียกดูได

ทันทีเมื่อจําเปนตองเรียกเก็บยาคืน

 

 

 การแบงระดับความสะอาดและสิ�งแวดลอม (EM)

 ของหองสะอาดและ LF ที่ใชผลิตวัคซีน (Classification 

and environmental monitoring (EM) of clean rooms 

and laminar flow work Stations) แบงตามมาตรฐาน ISO 

14644-1 ซึ�งตองตรวจสอบสภาพแวดลอมทั้งขณะทํางาน 

(in operation) และขณะหยุดทํางาน (at rest) แบงเปน 

4 ระดับ คือ

 Grade A: เปนบริเวณที่ตองระวังเปนพิเศษ เชน 

บริเวณบรรจุวัคซีน เปนบริเวณอยูภายใต laminar air flow 

work station ที่มีความแรงลมสม่ําเสมอ 0.36-0.54 เมตร/

วินาที ที่จุดทํางาน มีการไหลของลมไปในทิศทางเดียวกัน       

บันทึกการผลิตวัคซีน
ระดับความสะอาดหองสะอาดที่ใชผลิตวัคซีน
ตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก9

 Grade B: เปนบริเวณนอก larminar air flow ของ 

grade A สําหรับการผลิตวัคซีนแบบ aseptic preparation 

และบรรจุวัคซีน 

 Grade C and D: เปนบริเวณสะอาดที่ใชในขั้น

ตอนผลิตวัคซีนที่ไมงายตอการปนเปอน               

 การตรวจสอบความถูกตอง (validation) ของ



ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  87ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 8 อุตสาหกรรมผลิตวัคซ�น

  At rest     In operation

Grade  Max. permitted particles /m3  Max. permitted particles /m3

  ≥ 0.5 μm ≥ 5.0 μm  ≥ 0.5 μm ≥ 5.0 μm

   A  3,520  20   3,520  20

   B  3,520  29   352,000  2,900

   C  352,000  2,900   3,520,000 29,000

   D  3,520,000 29,000   Not defined Not defined

ตารางที่ 1 ระดับความสะอาดในบริเวณผลิตวัคซีนแบงตาม EN ISO 14644-1 
ตามสิ�งแวดลอม
(Maximum permitted airborne particulate concentration per air grade)1

หองสะอาดเพื่อดูฝุนผงในหองผลิตวัคซีนตองเก็บตัวอยาง

ทัง้ขณะหยดุทาํงานและขณะทาํงาน ตองตรวจประสทิธภิาพ

ของระบบ HVAC และมีตารางบํารุงรักษาเพื่อใหสภาพ

หองอยูในเกณฑระดับความสะอาดที่ตองการ ผลการ

ตรวจสอบความถูกตอง (validation) ตองไมเกิน 12 เดือน

มีการตรวจสอบการรั�วของตัวกรองอากาศในหองสะอาด

ระดับ A และ B ทุก 6 เดือน มีการตรวจสอบติดตาม

ตอเน��องตามมาตรฐาน ISO 14644-1 (clean room

routine environmental monitoring according

ISO 14644-1) หากผลการติดตามตรวจสอบตอเน��อง

ไมผานเกณฑมาตรฐาน (out of trend = OOT) ตอง

ตรวจสอบความถูกตอง (validation) ใหมหมด 

 หองปฏบิตักิาร และอาคารสตัวทดลอง ตองไดรบั

การออกแบบและกอสรางดวยวัสดุที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

สามารถควบคมุ รกัษาความสะอาด ใหปราศจากฝุน แมลง

และสตัวอืน่พืน้ทีผ่วิของผนงั พืน้ เพดาน ตองเรยีบไมมรีอย

แตก ไมมีเศษวัสดุหลุดรวง ทําความสะอาดและฆาเชื้อได

งาย ในกรณ�ที่มีความจําเปน ตองทําทอระบายน้ํา ใหแยก

ทอออกจากพื้นที่ปราศจากเชื้อ การติดตั้งทอระบายตอง

ทาํใหแน�นพอด ีดวยทอทีม่ปีระสทิธภิาพ มสีวนปองกนัการ

ไหลยอนกลับ เพื่อปองกันเชื้อจุลินทรียจากภายนอกไมให

เขามาปนเปอน และตองติดตั้งเครื่องทําความรอนหรือวิธี

อืน่ใดเพือ่ฆาเชือ้ในทอ สาํหรบัชองเปดบนพืน้ใดๆ ตองเปด

ไดและตืน้ สามารถทาํความสะอาดไดงายและเชือ่มตอสูทอ

ระบายน้ําทิ้งภายนอกโดยมีระบบปองกันไมให

 เชื้อจุลินทรียจากภายนอกไหลยอนกลับเขามา

ปนเปอน อางลางตองแยกออกจากพื้นที่ปราศจากเชื้อ 

อางลางที่ติดตั้งไวในบริเวณที่สะอาด ตองทําจากวัสดุที่

เหมาะสม ไมมชีองน้าํลน น้าํที่ใชตองเปนไปตามมาตรฐาน

น้ําดื่ม

 มรีะบบปองกนัการปนเปอนจากสารพษิ จลุนิทรยี

กอโรค ไวรสัและสารอืน่ๆ ที่ใชในการผลติ รวมทัง้จลุนิทรยี

กอโรคจากผูปฏิบัติงานมิใหมาปนเปอนในระบบระบายน้ํา 

หรือกระจายในอากาศระหวางกระบวนการผลิต

        การใชแสงสวาง ความรอน ระบบอากาศ และ

เครื่องปรับอากาศ ตองควบคุมใหอุณหภูมิและความชื้น

สมัพทัธอยูในระดบัทีเ่หมาะสมกบัการผลติวคัซนีแตละชนดิ

        ตัวอาคารตองอยูในสภาพดี มีการตรวจสภาพ

ของอาคารเปนประจํา หากเกิดการชํารุดตองซอมแซม

ดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ ไมใหเกิดผลกระทบตอ

ผลิตภัณฑเน�้อที่ของอาคารตองมีพื้นที่ปฏิบัติงานใหเพียง

พอกับงานที่ตองทํา สามารถดําเนินการควบคุมและติดตอ

สือ่สารไดอยางมปีระสทิธภิาพ หองและอาคารทัง้หมดตอง

มคีวามสะอาดถกูสขุอนามยัตลอดเวลา ในกรณ�จาํเปนตอง

ใชหองสําหรับผลิตยาชีววัตถุเพื่อวัตถุประสงคอื่น เมื่อใช

เสร็จแลวกอนเริ�มตนการผลิตวัคซีนอีกครั้ง ตองทําความ

สะอาดหองอยางละเอียดรอบคอบ ใหถูกสุขลักษณะพื้นที่

สําหรับเตรียมเน�้อเยื่อสัตวและการเพาะเลี้ยงจุลินทรียที่ยัง

ไมไดใชในกระบวนการผลิต ตองแยกออกจากพื้นที่ที่ใช

สําหรับผลิตยาชีววัตถุปราศจากเชื้อโดยเด็ดขาด รวมทั้ง

การแยกระบบอากาศ และผูปฏิบัติงานดวย



วัคซีน88 ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�นความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 8 อุตสาหกรรมผลิตวัคซ�น

หมายเหตุ:  (a) These are average values                                                                                                             

         (b) Individual settle plates may be exposed for less than 4 hours

Recommended limits for microbial contamination (a)

Grade

Air sample
cfu/m3

Settle plates
(diam. 90 mm),
cfu/4 hours (b)

Contact plates
(diam. 55 mm),

cfu/plate

Glove print
5 fi ngers
cfu/glove

A < 1 < 1 < 1 < 1

B 10 5 5 5

C 100 50 25 -

D 200 100 50 -

ตารางที่ 2 มาตรฐานจํานวนเชื้อในหองสะอาดระดับตางๆ 
(Commended limits for microbiological monitoring of clean areas during operation)

ตารางที ่3 ระดบัความสะอาดของหองสะอาดทีใ่ชผลติวคัซนีในขัน้ตอนตางๆ ตามมาตรฐานองคการอนามยัโลก 
(Recommended clean room grades for general activities in the manufacture of prequalified vaccines)2



ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  89ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 8 อุตสาหกรรมผลิตวัคซ�น



วัคซีน90 ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�นความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 8 อุตสาหกรรมผลิตวัคซ�น



ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  91ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 8 อุตสาหกรรมผลิตวัคซ�น

ตารางที่ 4 ระดับความสะอาดตามขั้นตอนของการผลิตวัคซีนเฉพาะอยาง (Vaccine - specifie production 
activities)



วัคซีน92 ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�นความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 8 อุตสาหกรรมผลิตวัคซ�น



ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  93ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 8 อุตสาหกรรมผลิตวัคซ�น

หมายเหตุ: 
(1) UDAF in C or D or UNC (unclassified) refers to the situation where a unidirectional airflow system  may not be classified as 

Grade A (due to the lack of a Grade B surrounding) but can provide significant additional protection to operations. 

 การผลิตวัคซีนหลายชนิดโดยใชหอง สถานที่

และอุปกรณรวมกัน ใหจัดแผนการผลิตชีววัตถุแตละชนิด

แบบ campaign basis คือ ใหอยูในระบบตอเน��องเปน

ชวงเวลาหนึ�ง โดยมีการผลิตหลายรุนติดตอกัน และมี

การหยุดผลิตเพื่อทําความสะอาดฆาเชื้อภายในหองและ

อุปกรณตางๆ ใหเรียบรอย กอนที่จะผลิตยาชีววัตถุอื่น

ตอไป

 ใหแยกเกบ็พนัธุเชือ้แตละรุน (seed lot) และเซลล

แบ็งค (cell bank) ที่ใชสําหรับผลิตยาชีววัตถุออกจากวัสดุ

อื่นๆ การนําเขาหรือนําออกใหกระทําเฉพาะผูที่มีหนาที่

เกีย่วของเทานัน้การใชจลุนิทรยีและเซลลทีม่ชีวีติใหกระทาํ

โดยใชเครือ่งมอืและอปุกรณทีส่ามารถควบคมุจลุนิทรยีและ

เซลลที่เพาะเลี้ยง ใหคงความบริสุทธิ์และไมใหเกิดการปน

เปอนในกระบวนการผลิต

 การบรรจุผลิตภัณฑ เชน วัคซีนเชื้อตาย ท็อก

ซอยด หรอืสารสกดัจากแบคทเีรยี รวมถงึผลติภณัฑทีผ่ลติ

จากเทคนิคดีเอ็นเอสายผสมที่ไดทําใหหมดฤทธิ์แลว ใน

บริเวณอาคารสถานที่รวมกับยาชีววัตถุปราศจากเชื้ออื่นๆ 

ใหกระทําไดโดยตองขจัดการปนเปอนอยางถูกตอง หลัง

การบรรจุตองใช กระบวนการทําใหปราศจากเชื้อและการ

ลางตามความเหมาะสม

 การผลิตผลิตภัณฑจากจุลินทรียที่มีการสราง

สปอร ตองใชสถานทีแ่ละอปุกรณทีอ่อกแบบเฉพาะจนเสรจ็

สิ้นกระบวนการที่ทําใหหมดฤทธิ์ โดยเฉพาะเชื้อ Bacillus 

anthracis, Clostridium botulinum และ Clostridium 

tetani จะตองใชความระมดัระวงัเปนพเิศษ โดยใหใชเครือ่ง

มือเฉพาะสําหรับเชื้อแตละชนิดเทานั้นในกรณ�จําเปนตอง

ใชสถานที่และอุปกรณรวมกัน ใหทําการผลิตครั้งละหนึ�ง

ผลิตภัณฑ ตามแบบ campaign basis เทานั้น

 ภาชนะบรรจุของจุลินทรียหรือสารชีวภาพ (bio-

logical substances) ที่ใชในทุกขั้นตอนการผลิตตองติด

ฉลากใหชัดเจน ไมหลุดงาย เพื่อปองกันการสับสนและ
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ตองปองกันการปนเปอนอยางเหมาะสม โดย

 • แยกพืน้ทีข่องกระบวนการผลติออกจากพืน้ทีก่าร

บรรจุ

 • ไมทาํการผลติผลติภณัฑตางชนดิในเวลาเดยีวกนั

เวนแตมีการแยกสถานที่และอุปกรณการผลิตออกจากกัน

อยางเด็ดขาดไวแลว

 • มรีะบบควบคมุการแพรกระจายของเชือ้หรอืสาร

อนัตรายใด ๆ  โดยใชระบบแอรลอ็ค ระบบการดดูอากาศทิง้ 

(air extraction) การเปลีย่นเสือ้ผา การลางและการขจดัการ

ปนเปอนของเครื่องมือและอุปกรณอยางมีประสิทธิภาพ

 • มีระบบปองกันการปนเปอนอันเน��องมาจากการ

ไหลเวียนกลับของอากาศที่ไมผานการกรอง หรือจากการ

กลับเขามาใหม โดยอุบัติเหตุของอากาศที่ถูกดูดทิ้ง

 • ใชระบบปดในการดําเนินการผลิต

 • มีการปองกันการฟุงกระจายของละออง (aero-

sol) ในอากาศทีอ่าจเกดิขึน้ โดยเฉพาะอยางยิ�งจากการปน

แยกตะกอนหรือการบดผสม

 • แยกตวัอยางทีม่พียาธสิภาพทีร่บัเขามาเพือ่การ

วินิจฉัย ออกจากพื้นที่ที่ใชสําหรับการผลิตยาชีววัตถุ

 • ใชภาชนะทีป่ราศจากเชือ้หรอืทีม่เีอกสารรบัรอง

วามีปริมาณจุลินทรีย (bioburden) ในระดับต่ํา

 การดาํเนนิการผลติวคัซนี ใหใชพืน้ทีท่ีม่คีวามดนั

อากาศเปนบวก (positive pressure) ในกระบวน การผลิต 

แตการปฏิบัติเกี่ยวกับเชื้อกอโรค ใหใชพื้นที่ซึ�งออกแบบ

เฉพาะที่มีความดันอากาศเปนลบ (negative pressure) 

และตองเปนไปตามขอกําหนดในการควบคุมผลิตภัณฑ

นั้นๆ (containment requirements)

 หน�วยจัดการระบบอากาศ (air-handling units) 

ตองออกแบบเฉพาะเพือ่ใชกบัพืน้ทีท่ีม่กีารผลติ (process-

ing area) ตามระดบัความเสีย่งของจลุนิทรยีหรอืสารกอโรค 

ในกรณ�ที่มีการนําอากาศไหลเวียนกลับมาใช ตองใหไหล

เวียนผานเฉพาะบริเวณที่มีการผลิตเดิมเทานั้น และตอง

มีการตรวจพิสูจนเพื่อแสดงใหเห็นวาสามารถปองกันการ

ปนเปอนตอผลิตภัณฑและไมเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน

และสิ�งแวดลอม การทาํงานโดยใชจลุนิทรยีหรอืสารกอโรค 

กลุมที่มีความเสี่ยง กลุมที่ 4 ตองไมใหไหลเวียนกลับมาใช

อีก การดูดอากาศออกจากบริเวณที่มีจุลินทรียหรือสารกอ

โรคในกลุมที่มีความเสี่ยงระดับ 3 และ 4 ตองดูดออกผาน

เครือ่งกรองชนดิทาํใหปราศจากเชือ้ และมกีารตรวจสภาพ

การทํางานของเครื่องกรองอากาศอยางสม่ําเสมอ

 กรณ�ทีม่กีารใชสิ�งทีท่าํใหตดิโรคไดในกระบวนการ

ผลิต ของเสียจากการผลิต ตองใชระบบขจัดการปนเปอน

ที่มีประสิทธิภาพแบบจําเพาะ

 ระบบการวางทอ วาลว และตัวกรองอากาศ ตอง

ออกแบบอยางเหมาะสมสะดวกในการทําความสะอาด

และทําใหปราศจากเชื้อ วาลวบนถังหมักตองเปนชนิดที่

สามารถทาํใหปราศจากเชือ้ดวยไอน้าํ ตวักรองอากาศ (air-

vent filter) ตองเปนชนิดไมดูดซับน้ํา (hydrophobic) และ

ไดรับการตรวจสอบความถูกตอง

         สารที่จําเปนตองตวงหรือชั�งระหวางกระบวนการ

ผลิต เชน บัฟเฟอร ใหเก็บในบริเวณที่ผลิตโดยไมสงกลับ

ไปเก็บในสตอกทั�วไป วัสดุแหงที่ใชในการเตรียมบัฟเฟอร 

อาหารเลีย้งเชือ้ และอืน่ๆ ตองชั�งและเตรยีมเปนสารละลาย

ในพื้นที่ควบคุมเฉพาะ ที่จะไมทําใหเกิดการปนเปอนใน

กระบวนการผลิต

       

 อาคารสําหรับการผลิตและควบคุมวัคซีนที่มีการ

ใชสัตว ตองออกแบบและใชวัสดุกอสรางใหเหมาะสมกับ

สภาพการใชงาน ถูกสุขลักษณะและงายตอการดูแลรักษา

ความสะอาด โดยจะตองปราศจากแมลงและสัตวอื่นมา

รบกวน มีบริเวณกักกันสัตวที่เขามาใหมมีสถานที่เก็บ

อาหารสัตวแยกไวโดยเฉพาะ มีหองปฏิบัติการสําหรับสัตว 

(inoculation room) โดยเฉพาะแยกออกจากหองผาชนัสตูร

ซาก (postmortem room) ตองมีระบบกําจัดเชื้อของกรง

สัตว ของเสียและซากสัตว อยางมีประสิทธิภาพ

         การควบคุมคุณภาพและการทดสอบความ

ปลอดภัยของสัตวที่ใชเพื่อการผลิต ตองมีการบันทึก

สุขภาพของสัตวและติดตามตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ 

และจัดใหมีสถานที่เปลี่ยนเสื้อผา เครื่องแตงกายเฉพาะ

สําหรับเจาหนาที่ที่ทํางานในอาคารเลี้ยงสัตว และมีหอง

อาบน้ําตามความจําเปน กรณ�มีการใชลิงในการผลิตหรือ

อาคารเลี้ยงสัตวและการดูแล
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ควบคุมคุณภาพยาชีววัตถุ ตองมีการพิจารณาใหเปนไป

ตามขอกําหนดใน Revised Requirements for Biological 

Substances No.7 ขององคการอนามัยโลก

 วคัซนีทกุชนดิตองมฉีลากแสดงชดัเจน และคงทน

ถาวรติดที่ภาชนะบรรจุในทุกสภาพการเก็บรักษาขอมูล

บนฉลากที่ติดบนภาชนะและฉลากที่หีบหอ ตองไดรับการ

อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย

ตองแสดงขอมูลใหครบถวน ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 

2510 และฉบับแกไขเพิ�มเติม รวมทั้งตองแสดงขอมูล

เพิ�มเติม ดังน�้

 • สภาวะการเก็บรักษา หรือขอควรระวังที่จําเปน

ในการขนสง

 • วิธีใช คําเตือน และขอควรระวังที่จําเปน

 • ชนิดและปริมาณของสารอื่นใด ที่อาจทําใหผูใช

บางรายเกิดอาการไมพึงประสงค

 ในกรณ�ภาชนะบรรจยุามขีนาดเลก็จนไมอาจแสดง

ฉลากที่มีขอความตามที่กําหนด การยกเวนใหเปนไปตาม

มาตรา 25(3) แหงพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 และฉบบั

แกไขเพิ�มเติม

       ฉลากบนหีบหอ นอกจากตองมีขอมูลที่แสดงใน

ฉลากบนภาชนะบรรจุแลว อยางนอยตองแสดงชนิดและ

ปริมาณของสารกันเสีย (preservatives) หรือสารเติมแตง 

(additives) ในผลิตภัณฑดวย

      เอกสารกํากับยา ตองระบุวิธีการใช ขอหามใช 

หรืออาการไมพึงประสงค 

ฉลากวัคซีน

การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ 

 ฝายประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพมีหนาที่

ดังตอไปน�้

 • เตรยีมรายละเอยีด วธิแีละขัน้ตอนในการทดสอบ

หรือการวิเคราะห

 • ตรวจสอบการระบุชื่อและสถานะของตัวอยาง

โดยละเอียดถี่ถวน และแยกเก็บ ไมใหเกิดการสับสนและ

ปนเปอนระหวางกัน

 • ตรวจสอบการควบคุมและติดตามสภาวะ

แวดลอม ความถูกตองของเครื่องมือใหเหมาะสมเพียงพอ

สําหรับการผลิต โดยละเอียดถี่ถวน

 • ปลอยผานหรือไมปลอยผานวัตถุดิบและยา

ระหวางผลิต

 • ปลอยผานหรือไมปลอยผานวัสดุสําหรับการ

บรรจุ

 • ปลอยผานผลิตภัณฑสําเร็จรูปแตละรุน

 • ประเมนิความเหมาะสมของสภาวะทีใ่ชในการเกบ็

วัตถุดิบ สารหรือยาระหวางผลิต และผลิตภัณฑสําเร็จรูป

 • ประเมินคุณภาพและความคงสภาพของ

ผลิตภัณฑสําเร็จรูป รวมท้ังวัตถุดิบ สาร หรือยาระหวางผลิต

 • กําหนดวันสิ้นอายุ ใหมีความถูกตองตาม

สภาวะการเก็บรักษา

 • จดัทาํและทบทวนวธิกีารควบคมุคณุภาพและขอ

กําหนดตางๆ

 • ตรวจสอบผลิตภัณฑที่ถูกสงคืนและพิจารณา

ความเหมาะสมในการปลอยหรอืผานใหจาํหน�ายไดอกีหรอื

นํากลับไปผานกระบวนการผลิตใหม หรือทําลาย รวมทั้ง

เก็บรักษาบันทึกการกระจายผลิตภัณฑใหสามารถตรวจ

สอบได

 หองปฏิบัติการในการควบคุมคุณภาพ ตอง

ออกแบบการตดิตัง้อปุกรณในหองปฏบิตักิาร รวมทัง้พืน้ที่

ใชสอยตางๆ ใหเหมาะสมกับสภาพการทํางาน เพียงพอ

สําหรับเก็บเอกสาร ตัวอยางผลิตภัณฑ การจัดทําบันทึก

และการทดสอบ ควรจดัสรางเปนอาคารแยกออกจากพืน้ที่

การผลิต
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 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง การกาํหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยา 

แผนปจจุบัน สําหรับยาชีววัตถุ ตามกฎหมายวาดวยยา 

พ.ศ. 2549.

 2. Stern AM, Markel H. The history of vaccines 

and immunization: familiar patterns, new challenges. 

Health Aff (Millwood). 2005;24:611–21. 

 3. Good manufacturing practices for sterile 

pharmaceutical preparations in: WHO Expert Com-

mittee on Specifications for Pharmaceutical Prepa-

rations. Forty-fourth Report, Geneva, World Health 

Organization, 2010, Annex 4 (WHO Technical Report 

Series 957). Available from: http://whqlibdoc.who.int/

trs/WHO_TRS_957_eng.pdf

 4. Guided by Experts Committee on Stand-

ardization of Biological (ECBS) recommendations on 

safety, efficacy issued in WHO Technical.       

 การควบคุมคุณภาพระหวางการผลิต ในกรณ�ไม

สามารถทดสอบผลิตภัณฑสําเร็จรูปได ใหทําการทดสอบ

ในระหวางขั้นตอนของการผลิตที่เหมาะสม

 การทดสอบวัตถุดิบทั้งดานคุณภาพและปริมาณ

ตามขอกําหนด ในกรณ�จําเปนอาจใชใบรับรองของผูผลิต

วัตถุดิบแทนการทดสอบ โดยผูผลิตวัตถุดิบนั้นตองมี

ประวัติการผลิตที่เชื่อถือไดและไดรับการตรวจสอบอยาง

สม่ําเสมอจากผูผลิตผลิตภัณฑสําเร็จรูป ตองทดสอบ

เอกลักษณดวยวิธีที่น�าเชื่อถือเพียงพออยางนอยหนึ�งการ

ทดสอบ

 การเก็บตัวอยางยาระหวางผลิตและยาสําเร็จรูป 

ตองเก็บในปริมาณที่เพียงพอ และเก็บรักษาในสภาวะที่

เหมาะสม เพื่อการตรวจสอบซ้ําหรือการตรวจสอบยืนยัน

กระบวนการควบคุมคุณภาพยา หรือผลิตภัณฑในรุนนั้นๆ

 ขั้นตอนของการปฏิบัติที่สําคัญในการผลิต ตองมี

การตรวจสอบและบันทึกขอมูลอยางตอเน��องระหวางผลิต

         การผลิตดวยวิธีการเพาะเลี้ยงอยางตอเน��อง ตอง

มีการควบคุมคุณภาพเปนพิเศษ

         การบรรจุตองใชวัสดุสําหรับการบรรจุที่ ไมมี

ผลกระทบตอคุณภาพของยาที่ผลิต และสามารถปองกัน

ผลกระทบจากภายนอกและการปนเปอนที่อาจเกิดขึ้น 

และผานการตรวจสอบจากฝายควบคุมคุณภาพกอนนําไป

ใช นอกจากน�้ยังตองตรวจสอบการรั�วหลังการบรรจุโดยใช

เครือ่งอดัสญูญากาศ  การบรรจยุาทีด่ตีองมกีารปองกนัขอ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ และตองใหไดยาทีบ่รรจแุลวมคีณุภาพ

มาตรฐานตามขอกําหนดที่ตองการ นอกจากน�้ยังตองมี

การจดบันทึกการบรรจุยาทุกรุนในบันทึกการบรรจุ (Batch 

packaging records)   

 หลังการบรรจุและสงออกจําหน�ายจะตองเก็บ

ตัวอยางยาทุกรุนที่ผลิตไวในหองเก็บตัวอยาง อยางนอย 

1 ปหลังวันหมดอายุ และฝายประกันคุณภาพตองติดตาม

ตรวจสอบความคงตัวของยาที่เก็บไวเพื่อยืนยันอายุของ

ยาตามที่ระบุไวบนฉลาก (Follow-up-stability study) 

ตัวอยางยาที่ศึกษาความคงสภาพตองบรรจุในภาชนะที่

บรรจจุาํหน�ายจรงิ และเกบ็ในอณุหภมูทิีก่าํหนดตามสภาวะ

การเก็บจริงของยานั้น และตามที่เขียนบนฉลาก หรือเก็บ

ในสภาพที่เลวกวาแตมีตัวอยางบางสวนเก็บตามสภาวะที่

ระบุบนฉลากเพื่อเปน monitor

 วัคซีนที่ผลิตทุกรุนตองผานการตรวจสอบ และ

อนมุตัจิากฝายประกนัคณุภาพกอนทีจ่ะตดิฉลากและบรรจุ

หีบหอ และเมื่อบรรจุแลวตองติดฉลาก “Quarantine” รอ

จนกวาจะไดรับการอนุมัติ (Lot Release) จากกองชีววัตถุ 

กรมวทิยาศาสตรการแพทย จงึทีจ่ะจดัจาํหน�ายใหลกูคาได

เอกสารอางอิง
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