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Site master file
งานผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
(ข้อมูลแม่บทสถานที่ผลิตยา)
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลสรุปของงานผลิตยาสมุนไพรโรงพยาบาลมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องซึ่งทาให้มีความเข้าใจถึงกระบวนการผลิต
สถาบันการแพทย์แผนไทยโดยแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ขณะนั้นดารงตาแหน่งเป็น
ผู้อานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยได้กรุณาให้งบประมาณแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม มาดาเนินงาน
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย เป็นเงิน 500,000 บาท และตั้งชื่อให้ว่า “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์
แผนไทยกามินทร์อาศรม”
เปิดดาเนินงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2545 โดยการนาของผอ.ชาย ธีระสุต ภายใต้การดูแลของกลุ่ม
งานเวชกรรมสังคม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างงานทั้งหมดในโรงพยาบาล
มหาสารคาม งานแพทย์แผนไทยจึงได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงเป็นกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกให้สอดคล้องกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งนพ.ไพบูลย์ อัศวธนบดี
หัวหน้ากลุ่มภารกิจปฐมภูมิและทุติยภูมิเป็นผู้ดูแลและมุ่งมั่นพัฒนางานนี้เรื่อยมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ได้
เกิดงานเภสัชกรรมไทยขึ้นเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยมีเปูาหมายการผลิตยาใช้ในโรงพยาบาลและเครือข่าย
ตลอดจนโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม การดาเนินงานในระยะแรกเพื่อตอบสนองนโยบายคล้อย
ตามกระแสเท่านั้น แต่เมื่อได้ดาเนินการระยะหนึ่ง พบว่า การแพทย์แผนไทยเป็นวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ
แขนงหนึ่งที่ทรงคุณค่า และมากด้วยกลวิธีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยและสามารถใช้ศาสตร์นี้ตอบ
คาถามยอดฮิตของคาว่า “องค์รวม” ได้ดีที่สุด
โรงพยาบาลมหาสารคามมีจานวนการผลิตยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผู้อานวยการ
โรงพยาบาลมีแนวคิดที่จะพัฒนาและให้ความสาคัญในการผลิตยาสมุนไพร โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนานโยบาย
คุณภาพให้โรงงานผลิตยาสมุนไพรของโรงพยาบาลได้มาตรฐาน GMP WHO เพื่อเป็นโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่
ได้คุณภาพ มาตรฐาน และมีกาลังการผลิตที่สามารถตอบโจทย์ด้านปริมาณและรายการยาสมุนไพรที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยบริการสุขภาพภายในจังหวัดมหาสารคามได้อย่างเพียงพอ และในอนาคต
โรงพยาบาลวางแผนที่จะพัฒนาเพิ่มกาลังการผลิตยาสมุนไพรเพื่อสนับสนุนไปยังจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงมุ่งเป็น
หนึ่งกาลังการผลิตที่สาคัญในศูนย์ผลิตยาสมุนไพรของเขตบริการสุขภาพที่ 7
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1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตยาตามที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
 ไม่มีกิจกรรมในส่วนนี้เนื่องจากได้รับการยกเว้น (โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
1.3 กิจกรรมอื่นๆ ที่มีการดาเนินการในสถานที่ผลิตแห่งนี้
มีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดังนี้ รายระเอียดแนบท้าย (ภาคผนวก ก. )
1.4 ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตยา รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง
1.4.1 ชื่อสถานที่ผลิตยา ที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์
ชื่อองค์กร
ที่อยู่

(ไทย)

โรงพยาบาลมหาสารคาม

(อังกฤษ)

MAHASARAKHAM HOSPITAL

168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043-711750-4

1.4.2 เบอร์โทรศัพท์ของผู้ประสานงานติดต่อ
ผู้นาสูงสุดขององค์กร

ชื่อ

นพ.สุนทร ยนต์ตระกูล

ตาแหน่ง

ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

e-mail

หัวหน้ากลุ่มงาน

-

ชื่อ

พญ.พัชราพร ชมภูคา

ตาแหน่ง

นายแพทย์ชานาญการ

e-mail

หัวหน้างาน

-

โทรศัพท์

043-711750-4

โทรศัพท์

081-8279980

081-544-5327

ชื่อ

ภก.อดิศักดิ์ ถมอุดทา

ตาแหน่ง

เภสัชกรชานาญการ

e-mail

Adisakrx15@hotmail.com โทรศัพท์

1.4.3 เบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้ประสานงาน

ชื่อ

พท.ปภาวรินท์ จินโจ

ตาแหน่ง แพทย์แผนไทย
e-mail

Paphawarin.jinjo@hotmail.
com

โทรศัพท์ 080-3058169
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1.5 ระบุชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีหรือสารอันตรายที่ต้องดาเนินการโดย
จาเพาะ
1.5.1 ระบุชนิดผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
รายระเอียดแนบท้าย

(ภาคผนวก ข.)

1.5.2 ระบุสารเคมีหรือสารอันตรายที่ดาเนินการ
ไม่มีสารเคมีหรือสารอันตรายที่ดาเนินการที่ใช้ในการผลิตยาในหมวดยาน้า
1.5.3 ผลิตยาสาหรับมนุษย์ หรือยาสาหรับสัตว์ หรือทั้งสองอย่างในสถานที่ผลิตนี้
โรงพยาบาลมหาสารคาม ผลิตยาสาหรับมนุษย์เท่านั้น
1.6 สถานที่ผลิต (ขนาดพื้นที่โรงงาน ทาเลที่ตั้ง และสภาพโดยรอบของ สถานที่ผลิต และกิจกรรมอื่นๆ
นอกเหนือจากการผลิตยา)
1.6.1 ทาเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อมโดยรอบสถานที่ผลิต
ศูนย์การแพทย์แผนไทยจัมปาศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม ตั้งอยู่เลขที่

116 ถ.นครสวรรค์

ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก มีการจัดอาคาร
สถานที่รองรับบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสม อาคารผลิตยาสมุนไพร อยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคาร
1.6.2 ขนาดพื้นที่โรงงาน ลักษณะอาคาร และอายุการปฏิบัติงานของแต่ละอาคาร
ขนาดพื้นที่โรงงาน 135 ตารางเมตร
ลักษณะอาคาร อาคารหลักเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น มีห้องปฏิบัติงานทั้งสิ้น 11 ห้อง
อายุการใช้งานของแต่ละอาคาร เริ่มเข้าใช้งานตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 จนถึง
ปัจจุบัน นับระยะเวลาการใช้งานได้ 1 ปี 2 เดือน
1.6.3 กิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการผลิตยา ถ้าไม่มี ระบุไม่มีกิจกรรมอื่นนอกจากการผลิตยา
ชั้น 1 ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
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1.7 จานวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ การผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดเก็บและการ
กระจายยา (distribution)
1.7.1ผู้แทนฝุายบริหารคุณภาพ QMR

1 คน*

1.7.2 หัวหน้างานผลิตยาสมุนไพร

1 คน*

1.7.3 พนักงานของแผนกควบคุมคุณภาพ
1.7.4 พนักงานของแผนกจัดเก็บและการกระจ่ายยา

1 คน*
2 คน*

1.7.5 พนักงานของแผนกผลิต
1.7.6 จานวนรวมของพนักงานตามที่ระบุข้างต้น

7 คน*
12 คน (*มีควบตาแหน่งงาน)

1.8 มีการใช้หน่วยงานภายนอกด้านวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ และการสนับสนุนช่วยเหลือทางเทคนิค ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการวิเคราะห์
1.8.1 ชื่อและที่ตั้งของหน่วยงานภายนอกนั้น
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 394 หมู่ 19 ถ.สีหราชเดโชไชย อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
1.8.2 เบอร์โทรศัพท์ 043-240800
1.8.3 ระบุรายละเอียดสั้นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ว่าจ้างดังกล่าว
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 ขอนแก่น โดยจะทาการส่งตรวจสมุนไพรที่เป็นยาสาเร็จรูปเรียบร้อย
แล้ว โดยใน 1 ปีงบประมาณ จะทาการสุ่มส่งตัวอย่างเพื่อไปวิเคราะห์ทุกผลิตภัณฑ์ โดยจะให้ตรวจวิเคราะห์ใน
หัวข้อดังต่อไปนี้ ได้แก่ การตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคมี ปริมาณสาระสาคัญ ปริมาณเถ้า ปริมาณความชื้น
การปนเปื้อนโลหะหนัก ปริมาณของสารสกัด การปนเปื้อนจุลินทรีย์ และการปนเปื้อนสารกาจัดศัตรูพืช
1.9 ระบบการบริหารงานคุณภาพ ( Quality management system) ของสถานที่ผลิตยา
1.9.1 นโยบายคุณภาพของสถานที่ผลิต
ผลิตยาที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการ
ผู้บริโภคปลอดภัย
1.9.2 องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพ โครงสร้างองค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ
กระบวนการ วิธีการ
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โครงสร้างองค์กร
พญ.พัชราพร ชมพูคา
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
ภก.อดิศกั ดิ์ ถมอุดทา
(หัวหน้างาน)

นายพรมมา แคนมืด
(จพ.อายุรเวทแพทย์แผนไทย)

พท.ป.ปรานญ์ปริ นทร์ กิจจาเวชชานน์
(แพทย์แผนไทย)

พท.เนตชนก นนยะโส

พท.ปภาวรินท์ จินโจ

(แพทย์แผนไทย)

(แพทย์แผนไทย)

นส.เดือนเพ็ญ พานพิมพ์

นางชนิดา ศรีสารคาม

(ผูช้ ่วยแพทย์แผนไทย)

(ผูช้ ่วยแพทย์แผนไทย)

นายชาญวิทย์ ทัพขวา

นางฉวีวรรณ มาลาหอม

นายชรัมภ์ สุขประภา

นายชุมพร มาพร

(พนักงานช่วยการผลิต)

(พนักงานช่วยการผลิต)

(พนักงานช่วยการผลิต)

(พนักงานช่วยการผลิต)

)

)

1.9.3

โปรแกรมการตรวจประเมิน (audit programme) ทั้งตรวจสอบตนเองหรือให้ผู้ประเมินจาก

ภายนอกมาดาเนินการ การตรวจสอบประเมินตนเอง จะอ้างอิงตาม SOP การตรวจสอบตนเอง (SOP-SI-001)
ซึ่งจะทาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในแต่ละปีงบประมาณ
1.9.4

การทบทวนผล เพื่อแสดงว่ามีระบบคุณภาพที่เพียงพอให้บรรลุวัตถุประสงค์
คณะกรรมการฯ ได้กาหนดเปูาหมายด้านคุณภาพของงานผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลฯ ขึ้นให้

สอดคล้องกับ นโยบายคุณภาพโดยได้มีการทบทวนอย่างต่อเนือง ซึ่งได้กาหนดการทบทวนเปูาหมายคุณภาพไว้
เป็นวาระหนึ่งของการทบทวนโดยคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ มอบหมายให้ผู้แทนฝุายบริหารนาไปดาเนินการให้หัวหน้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกาหนด
เปูาหมายด้านคุณภาพในหน่วยงานของตนให้สอดคล้องกับเปูาหมายด้านคุณภาพของงานผลิตยาสมุนไพร
โรงพยาบาล และควบคุมดูแลให้มีการดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามเปูาหมายที่ได้กาหนดไว้ โดยจะมีการประชุม
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ติดตามทุกๆ 1 ปี โดยรายละเอียดจะระบุไว้ใน SOP การควบคุมเอกสาร (SOP-CD-001) และได้ประกาศ
นโยบายคุณภาพให้ทั่วถึง
1.9.5
หากโรงพยาบาลฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานอื่นๆ เช่น ISO 9001-9004 เพื่อใช้ในการประเมิน
ระบบของผู้ผลิตวัตถุดิบ/วัสดุการบรรจุ/ฉลาก ให้ระบุด้วย
ไม่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานอื่นๆเพื่อใช้ในการประเมินระบบ
1.9.6
หากมีการประเมินผู้ผลิตวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ ที่เป็นส่วนวิกฤต เช่น วัตถุดิบตัวยาสาคัญ
Excipients บางชนิด ภาชนะบรรจุและฝาปิด และสิ่งพิมพ์ ระบุรายละเอียดการดาเนินการ มีการประเมิน
ผู้ผลิตวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ ปีละ 1ครั้ง
1.9.7

การปล่อยผ่านยาสาเร็จรูปเพื่อจาหน่าย
การปล่อยผ่านยาสาเร็จรูปเพื่อจาหน่ายกาหนดไว้ว่ายาทุกรุ่นที่ผลิตต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์

อักษรจากหัวหน้าฝุายควบคุมคุณภาพยาก่อนนาไปจาหน่าย
2. บุคลากร
2.1 แผนภูมิแสดงการบริหารงาน (Organization chart) แสดงถึงการประกันคุณภาพ การผลิต และการ
ควบคุมคุณภาพ
หัวหน้างาน
(ผูแ้ ทนฝ่ ายบริหารคุณภาพ QMR)
หัวหน้างานผลิตยาสมุนไพร

หัวหน้าฝ่ ายผลิต
พนักงานฝ่ ายผลิต

หัวหน้าคลังสินค้า

ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ

ฝ่ ายปล่อยผ่าน
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2.2 คุณสมบัติ ประสบการณ์ และหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานระดับหัวหน้า
ชื่อ

ภก.อดิศักดิ์ ถมอุดทา

ตาแหน่ง

เภสัชกรชานาญการ

รับผิดชอบ

หัวหน้าสถานผลิตยาสมุนไพร

คุณวุฒิ

เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขา

-

ประสบการณ์

มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

ชื่อ

นายพรมมา แคนมืด

ตาแหน่ง

จพ.อายุรเวท(แพทย์แผนไทย)

รับผิดชอบ

หัวหน้าฝุายผลิตยาสมุนไพร

คุณวุฒิ

ปวส.การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก(อายุรเวท)

สาขา

อายุรเวท(แพทย์แผนไทย)

ประสบการณ์

มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

ชื่อ

นายปรานญ์ปรินทร์ กิจจาเวชชานนท์

ตาแหน่ง

แพทย์แผนไทย

รับผิดชอบ

หัวหน้าคลังสินค้า/หัวหน้าฝุายควบคุมเอกสาร

คุณวุฒิ

ปริญญาตรีแพทย์แผนไทยประยุกตบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม

สาขา

แพทย์แผนไทยประยุกต์

ประสบการณ์

มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

ชื่อ

นางสาวเนตรชนก นนยะโส

ตาแหน่ง

แพทย์แผนไทย

รับผิดชอบ

หัวหน้าฝุายควบคุมคุณภาพ/งานจัดซื้อ-จัดจ้างวัตถุดิบสมุนไพร

คุณวุฒิ

ปริญญาตรีการแพทย์แผนไทยบัณฑิต วสส.ยะลา

สาขา

สาขาการแพทย์แผนไทย
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ประสบการณ์

มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

ชื่อ

นางปภาวรินท์ จินโจ

ตาแหน่ง

แพทย์แผนไทย

รับผิดชอบ

หัวหน้าฝุายปล่อยผ่าน

คุณวุฒิ

ปริญญาตรีการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (หลักสูตรสมทบ มทร.สกลนคร)

สาขา

สาขาการแพทย์แผนไทย

ประสบการณ์

มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

2.3 กรอบการดาเนินการของการฝึกอบรมพนักงานทั้งการอบรมพื้นฐานและระหว่างปฏิบัติงาน รวมถึง
การบันทึกและการคงไว้ของบันทึกดังกล่าว ,(SOP-TN-001)
2.3.1

การอบรม และให้ความรู้เจ้าหน้าที่โดยวิทยากรที่เป็นบุคคลทั้งภายใน หรือภายนอกหน่วยงาน

ผลิตยาสมุนไพร รวมถึงการฝึกอบรมวิชาการ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ผลิตยาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในสถานที่ผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลมหาสารคาม ,(SOP-TN-001)
2.3.2

รายละเอียดของการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดของ GMP
หัวข้อในการจัดการอบรมตลอดหลักสูตรตามข้อกาหนดของ WHO GMP ,(SOP-TN-001)
2.3.3 รูปแบบของการฝึกอบรม และประสบการณ์จากการฝึกอบรม

การฝึกอบรม และให้ความรู้เจ้าหน้าที่ควรมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การฝึกอบรมสารวจความต้องการในการอบรม และประสานไปยังวิทยากรเพื่อดาเนินการจัดอบรมตามหัวข้อที่
จาเป็นพร้อมทั้งประเมินผลการอบรม ทั้งนี้หัวข้อ และเนื้อหาการอบรมต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจาก
หัวหน้างานแพทย์แผนไทยและงานผลิตยาสมุนไพร , (SOP-TN-001)
2.3.4

การประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรม , (SOP-TN-001)
การประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้วิธีหลายวิธีรวมกัน ดังนี้

 แบบทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
 ปฏิบัติจริง
 ส่งรายงาน นาเสนอ และถ่ายทอดความรู้จากการฝึกอบรม หรือศึกษาดูงานนอกสถานที่
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ความต้องการในการฝึกอบรมซ้า
จากผลการประเมินผู้เข้ารับการอบรม กรณีพบว่ามีผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่ผ่านการประเมินให้ทาการ

ทบทวนเนื้อหาที่อบรม และทาการประเมินอีกครั้ง หากผู้เข้ารับการอบรมไม่ผ่านการประเมินครั้งที่ 2 ให้
พิจารณาการมอบหมายงานที่เหมาะสม
2.3.6
ให้รายละเอียดโดยย่อถึงการเก็บและคงไว้ของการบันทึกการฝึกอบรม
บันทึกการอบรมพร้อมผลการประเมินในแบบบันทึกการอบรมเจ้าหน้าที่
2.4 ข้อกาหนดเกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยา , (SOP-HG-001)
2.4.1 ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของพนักงาน
หัวหน้างานผลิตยาสมุนไพร
2.4.2 การจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าทางาน
เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับการตรวจสุขภาพก่อนรับเข้าทางาน และต้องตรวจสุขภาพประจาปีอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งเก็บรายงานผลการตรวจสุขภาพไว้ มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ผล
การตรวจร่างกายไม่เกิน 1 ปี
2.4.3 การจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจาขึ้นกับลักษณะงานที่ทา
เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องตรวจสุขภาพประจาปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งเก็บรายงานผลการตรวจ
สุขภาพไว้ มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ผลการตรวจร่างกายไม่เกิน 1 ปี
2.4.4 การจัดให้มีระบบรายงานปัญหาการเจ็บปุวยหรือการติดต่อสัมผัสกับคนปุวยก่อนเข้าทางานใน
พื้นที่ทางานวิกฤต รวมถึงการจัดให้มีระบบการรายงานหลังจากหายอาการเจ็บปุวย มีระบบการรายงานทั้ง
 ปัญหาการเจ็บปุวย
 การติดต่อสัมผัสกับคนปุวย
 การรายงานหลังจากหายอาการเจ็บปุวย
โดยก่อนเข้าปฏิบัติงานจะมีระบบ สรุปงานก่อนเข้าปฏิบัติงานเพื่อบอกปัญหาและยาที่จะผลิตรวมถึง
การแบ่งหน้าที่ เมื่อมีคนปุวย หัวหน้างานผลิตจะเป็นผู้ตัดสินใจในแต่ละกรณีไป เมื่อมีคนปุวยและได้มีการลา
เมื่อกลับมาทางานจะต้องมีการลงบันทึกประวัติไว้ในสมุดประวัติการตรวจสุขภาพของแต่ละคน
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2.4.5 พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สะอาด ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยดังนี้
- ห้ามพนักงานที่มีโรคต่อไปนี้ปฏิบัติงานในสถานที่ผลิตยาสมุนไพร หรือบริเวณดาเนินการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพแต่อนุโลมให้ปฏิบัติในสถานที่ที่ไม่มีโอกาสสัมผัสกับยาโดยตรง
 มีแผลเปิดที่ผิวหนัง ทั้งชนิดมี และไม่มีผ้าสะอาดปิดทับแผลเรียบร้อย
 ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่
 ท้องเสียชนิดติดเชื้อ และไม่ติดเชื้อ
- ห้ามพนักงานที่มีโรคต่อไปนี้ปฏิบัติงานในสถานที่ผลิตยาสมุนไพร หรือบริเวณดาเนินการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพ
- โรคที่ต้องห้ามตามกฎกระทรวงฯ ได้แก่ วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ, โรคเท้าช้างในระยะที่
ปรากฏอาการเป็นทีรังเกียจแก่สังคม, โรคติดยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคไตวายเรื้อรัง,
โรคสมองเสื่อม, โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที,่ โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ.กาหนด
 ตาแดง
 หัด
 อีสุกอีใส
 คางทูม
-

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและบรรจุยา และผู้ที่เข้าในบริเวณผลิตยาสมุนไพรทุกคน
ต้องสวมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ปูองกันที่สะอาดตาม SOP-DS-001การแต่งกายในสถานที่ผลิตยาสมุนไพร

-

ก่อนเข้าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องล้างมือให้สะอาด ตัดเล็บสั้น ห้ามผู้ปฏิบัติงานใช้มือ หรือ
อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสยา และผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยตรง รวมถึงวัสดุบรรจุปฐมภูมิ และ
เครื่องมือที่มีการสัมผัสกับวัตถุดิบ หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสาอางในบริเวณดาเนินการผลิตและบริเวณควบคุม
คุณภาพ

-

ห้ามรับประทานอาหาร ของขบเคี้ยว ดื่มเครื่องดื่ม ห้ามสูบบุหรี่ หรือเก็บอาหาร เครื่องดื่ม บุหรี่
หรือยาประจาตัวที่ไม่จาเป็นในบริเวณดาเนินการผลิตและบริเวณควบคุมคุณภาพ
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2.5 ข้อกาหนดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของพนักงาน รวมถึงการสวมเสื้อผ้าของพนักงาน , (SOP-HG-001)
2.5.1
มีที่ล้างมือ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องน้าที่เหมาะสมเพียงพอ
-อาคารผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลมหาสารคาม มีที่ล้างมือ ที่กดล้างมือด้วย

Hibiscrub

solution/70% Alco
-ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
แยกห้องเปลี่ยนเสื้อชาย-หญิง
-ห้องน้าที่เหมาะสมเพียงพอสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น
11 คน
2.5.2
ระบุรายละเอียดสั้นๆ เกี่ยวกับเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับกิจกรรมของสถานที่
2.5.3

ชุดที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นชุดกันฝุุน ลักษณะผ้าเป็น polyester
มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการเปลี่ยนเสื้อผ้า และกาหนดการเปลี่ยนชุดหรือไม่

การซักรีดชุดทาภายในสถานที่
 เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมเครื่องแต่งกายสาหรับสวมใส่ภายในสถานที่ผลิตยาสมุนไพรที่กาหนดไว้
 ทาความสะอาดมือโดยล้างมือด้วย Hibiscrub solution ก่อนเข้าสู่บริเวณดาเนินการผลิตและบริเวณ
ควบคุมคุณภาพ
 สวมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ปูองกันสาหรับบริเวณดาเนินการผลิตและควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ
ความเรียบร้อย
 เปลี่ยนรองเท้าสะอาดที่ใช้เฉพาะภายในบริเวณดาเนินการผลิตและควบคุมคุณภาพ
 ทาความสะอาดมืออีกครั้งด้วย 70% Alcohol และเข้าสู่บริเวณดาเนินการผลิตและควบคุมคุณภาพ
โดยเปิดประตูห้องแอร์ล๊อค และปิดทันทีไม่ควรเปิดค้างไว้เด็ดขาด
 การซักชุดปฏิบัติงานที่ใช้แล้ว ส่งให้หน่วยซักฟอกของโรงพยาบาลดาเนินการ
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3. สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์
3.1 แบบแปลนสถานที่แสดงรายละเอียดการแบ่งพื้นที่ห้องต่างๆ โดยระบุมาตราส่วนที่แสดง
3.1.1

จัดทาเป็นแผนผังของสถานที่และแสดงพื้นที่ผลิตชัดเจน

ศูนย์ แพทย์ จัมปาศรี

 ขนาดพื้นที่โรงงาน 135 ตารางเมตร
 ลักษณะอาคาร อาคารหลักเป็นอาคารสามชั้น มีห้องปฏิบัติงานทั้งสิ้น 11 ห้อง

3.1.2

จัดทาแผนผังสถานที่ผลิตแต่ละพื้นที่พร้อมมาตราส่วน แสดงชื่อพื้นที่หรือหมายเหตุประกอบ
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3.2 ลักษณะของการก่อสร้างและการตกแต่ง
3.2.1 ในกรณีที่ลดขนาดของสถานที่ซึ่งใหญ่และซับซ้อน รายละเอียดควรจากัดที่บริเวณวิกฤต
(critical area)
ไม่มีการลดขนาดหรือแบ่งแยกห้อง จึงไม่มีกิจกรรมในข้อนี้ (เป็นอาคารพาณิชย์)
3.2.2

พื้นที่ดังกล่าวต้องรวมถึงกระบวนการผลิต การบรรจุหีบห่อ และการจัดเก็บที่วิกฤต
ลักษณะการก่อสร้างในโซนการผลิต (โซนควบคุมความสะอาด)

ผนัง
พื้นห้อง

ก่ออิฐฉาบเรียบทาสีสองชั้นเคลือบด้วยน้ายาปูองกันฝุุนภายในเช็ดทาความสะอาดได้
พื้นปูด้วยกระเบื้องแผ่นใหญ่

หน้าต่าง
ขอบหน้าต่าง

กระจกแก้วใสหนา 1 cm
ขอบอลูมิเนียมเอียง 45 องศา

ประตู
ฝูาเพดาน

ประตูอลูมิเนียม ขอบเป็นยาง กระจกประตูใสหนา
ฝูาเป็นปูนฉาบเรียบ

1 cm

หลอดไฟ
เป็นหลอดไฟคู่ แบบมีกรอบครอบ
พัดลมระบายอากาศ พัดลมระบายอากาศติดผนังรอบด้าน
3.3 ระบบการถ่ายเทอากาศ ( ventilation system) แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้น
ในบริเวณที่วิกฤต (critical area) ที่เสี่ยงกับการปนเปื้อนจากอากาศ (airborne contamination)
3.3.1

การออกแบบ (design criteria) ตัวอย่างเช่น
- ข้อกาหนดของอากาศเข้า
- อุณหภูมิ
- ความชื้น

3.3.2 การออกแบบของไส้กรองและประสิทธิภาพ
3.3.3 ข้อกาหนดในการเปลี่ยนแปลงไส้กรองอากาศเมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง
3.3.4 กรณีใช้การตรวจหารอยรั่วบนไส้กรองอากาศ จุดที่มีการดาเนินการให้ระบุไว้
3.3.5 ระบุความถี่ของการทาการตรวจสอบความถูกต้องซ้า
 ในหัวข้อนี้โรงพยาบาล จึงยังไม่มีกิจกรรมในหัวข้อนี้ทั้งหัวข้อ
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3.4 พื้นที่พิเศษที่ใช้ในการจัดการ ( handling) สารอันตรายสูง และสารมีพิษ
 ไม่มีสารเคมีหรือสารอันตรายที่ดาเนินการที่ใช้ในการผลิตยา
 ในส่วนของโรงพยาบาลเองในจะมีโรงพักขยะที่แยกเก็บขยะในแต่ละประเภทและจ้าง

หน่วยงานเอกชนจากภายนอกในการจัดการกับขยะอันตรายและขยะติดเชื้อในการนาไป
ทาลาย
3.5 ระบบน้า รวมถึงด้านสุขาภิบาล
3.5.1 แผนผังแสดงระบบน้าต้องเริ่มจากน้าดิบว่าได้จากที่ใด
แหล่งน้าดิบ
อ่างเก็บน้าโคกก่อ
(อ.เมือง จ.มหาสารคาม)

ระบบกรองประปาน้าผิวดิน
ของโรงพยาบาล

ถังเก็บน้าประปา
(โรงพยาบาลฯ)

ระบบกรองน้าRO
(ห้องผลิตสมุนไพร)

3.5.2 วัสดุที่ใช้ทาท่อน้า
-ท่อน้าประปา: ท่อพลาสติก ชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride) มอก.17-2532
-ท่อน้าสายผลิตยาน้า: ท่อพลาสติก ชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride) มอก.17-2532
3.5.3 ข้อกาหนด (specification) ของไส้กรองในระบบน้า
มีไส้กรองเมมเบรน, ไส้กรอง
5 ไมครอน, ไส้กรอง Carbon แท่ง และ ไส้กรอง Carbon ผง
3.5.4 กรณีที่น้าใช้ในการผลิตมีการเก็บและหมุนเวียนไปที่จุดใช้งาน อุณหภูมิที่จุดหมุนเวียนกลับไปยัง
จุดเก็บเป็นเท่าใด
ไม่มีกิจกรรมในหัวข้อนี้
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3.5.5 ข้อกาหนดของน้าที่ใช้ในการผลิต
เป็นน้า RO / น้าประปาต้มสุก
3.5.6 ค่าความกระด้าง (conductivity)
น้าประปา: มาตรฐานน้าประปาส่วนภูมิภาคไม่ได้กาหนดค่าในส่วนนี้ไว้
น้าที่ใช้ในการผลิตสายยาน้า: ไม่มีกิจกรรมในหัวข้อนี้
3.5.7 ด้านจุลินทรีย์
น้าประปา : ตามมาตรฐานน้าประปาส่วนภูมิภาค
คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา (ต่อ100 ml.)
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) ไม่พบ
อี โคไล (E. coli)
สแตฟฟิลโลค็อกคัส ออเรียส (Stapkrylococcus aureus) ไม่พบ

ไม่พบ

แซลโมเนลลา (Salmonella)
ไม่พบ
คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) ไม่พบ
(ที่มา: http://www.pwa.co.th/download/pwastandard50-1.pdf )
3.5.6 จุดที่มีการสุ่มตัวอย่าง และความถี่ในการวิเคราะห์
น้าประปา: จุดปลายก๊อก เดือนละ 1 ครั้ง
น้าที่ใช้ในการผลิตสายยาน้า: น้า RO
3.5.7 วิธีและขั้นตอนการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ (sanitation)
1. เปลี่ยนไส้กรองชุดที่ 1 และ 2

ทุก 6 เดือน

2. เปลี่ยนไส้กรองชุดที่ 3

ทุก 1 ปี

3.5.8 วิธีและขั้นตอนการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ (sanitation) (ต่อ)
3. เปลี่ยนไส้เมมเบรน
ทุก 2 ปี
4. การล้างไส้เมมเบรน ทุก 2 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน
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3.6 ระบุด้านการบารุงสถานที่
3.6.1 โปรแกรมการบารุงรักษาเชิงปูองกัน รายระเอียดแนบท้าย (ภาคผนวก ค.)
3.6.2 มีขั้นตอนและวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเหมาะสมในแบบฟอร์มการายงานด้านการ
บารุงรักษาและการบริการหรือไม่ เอกสารดังกล่าวบันทึกความถี่ของการให้บริการ รายละเอียด
การบริการ การซ่อมแซมและการปรับแก้ไขหรือไม่
 อ้างอิงตามเอกสารการบารุงรักษาสถานที่ผลิต รายละเอียดดังแสดงในข้อ 3.6.1 โปรแกรม
การบารุงรักษาเชิงปูองกัน
3.6.3 มีการบารุงรักษาเป็นประจา ที่จะมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ได้มีการระบุให้ชัดเจนหรือไม่
 มีการบารุงรักษาเป็นประจา ที่จะมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดดังแสดงในข้อ
3.6.1 โปรแกรมการบารุงรักษาเชิงปูองกัน
3.7 อุปกรณ์การผลิตและอุปกรณ์วิเคราะห์คุณภาพที่สาคัญ
3.7.1 วัสดุที่ใช้ทาอุปกรณ์
สาหรับอุปกรณ์ที่สัมผัสตัวยา
ส่วนที่สัมผัสกับยาเป็นสแตนเลสเกรด 316L ตามมาตรฐาน GMP Standard ในทุกตัวเครื่องมือที่ใช้
ในการผลิตยา
3.7.2 วัสดุอื่นๆ
ที่ใช้ทาอุปกรณ์มีการตรวจสอบความถูกต้อง
วัสดุทุกตัว
/เครื่องมือทุกอย่าง จะมีการกาหนดข้อกาหนดไว้ในการจัดซื้อว่า ส่วนที่สัมผัสกับยาเป็นส
แตนเลสเกรด 316L ตามมาตรฐาน GMP Standard กรรมการตรวจรับจะทาการเช็คทุกครั้งก่อนส่งมอบให้กับ
งานผลิตยาสมุนไพรของโรงพยาบาล
3.7.3 การออกแบบอุปกรณ์ให้ทาความสะอาดง่าย
3.7.4 ลักษณะทั่วๆ
ไปของอุปกรณ์

เครื่องมือติดมากับเครื่องไม่มีการเปลี่ยนแปลง

3.8 การบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
3.8.1 พนักงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบการซ่อมบารุงและการบริการสนับสนุน
รายระเอียดแนบท้าย
(ภาคผนวก ง.)
3.8.2 วิธีการ/ขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร และกรณีที่มีการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกดาเนินการ
บารุงรักษาและบริการมีรายละเอียดสัญญาการว่าจ้าง
 การบารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตอ้างอิงตาม SOP การบารุงรักษาอุปกรณ์การผลิต

(SOP-HI-001) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
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3.8.3 การบารุงรักษาและซ่อมแซมที่ทาเป็นประจา (routine) ซึ่งมีผลกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีการ
ระบุไว้อย่างชัดเจน
 แผนการบารุงรักษาเครื่องมือที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์

รายระเอียดแนบท้าย (ภาคผนวก จ.)
3.8.4 มีการบันทึกเกี่ยวกับ
1. ชนิดและความถี่ของการบริการหรือตรวจสอบ
2. รายละเอียดของการซ่อมแซมหรือการปรับแก้ไข
 บันทึกที่เกี่ยวข้องได้แก่ บันทึกประวัติอุปกรณ์ , บันทึกการตรวจรับรองความถูกต้อง

3.8.5 การรายงานผลให้ผู้ใช้งานทราบ
 มีการปฏิบัติในเรื่องของการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ อ้างอิงตาม SOP การบารุงรักษา

อุปกรณ์การผลิต (SOP-PI-001)
3.9 การรับรอง (Qualification) และการสอบเทียบ (calibration) รวมถึงระบบการบันทึกข้อมูล การ
เตรียมการด้านระบบการตรวจสอบความถูกต้องของคอมพิวเตอร์
3.9.1 นโยบายทั่วไปและโปรโตคอลของการตรวจรับรอง การตรวจสอบความถูกต้อง
(prospective,retrospective)
โรงพยาบาลฯ ได้มีการกาหนดวางแผน และดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง
และเฝูาติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อตกลง ตลอดจนมีการปรับปรุง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้รวมถึง
การกาหนดความจาเป็นและการประยุกต์ใช้กลวิธีทางสถิติที่เหมาะสม
ลาดับ

Area

Protocol / Validation

Validation/Qualification/Cali

Room Number

Method

bration Responsibility

1

Electronic Balance 200g

V001

PD/QA

2

Electronic Balance 1000g

V002

PD/QA

3

Electronic Balance spring 15 kg,60kg

V003

PD/QA

4

ตู้อบ 1

V004

PD/QA

5

ตู้อบ 2

V005

PD/QA

6

เครื่องบดสมุนไพร

V006

PD/QA

7

เครื่องร่อน

V007

PD/QA
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3.9.2 การทาการตรวจสอบความถูกต้องซ้าสาหรับอุปกรณ์ที่วิกฤต (critical equipment)
 ในแต่ละเครื่องมือจะมีการกาหนดจุดวิกฤต (critical equipment) เพื่อทากาตรวจสอบ
ความถูกต้องซ้า ตาม Protocol / Validation Method รายละเอียดตามข้อ 3.9.1
3.9.3 กรอบดาเนินการของการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ (process validation)
 กรอบดาเนินการของการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการจะเกี่ยวข้องกับการ
สาธิต การทดสอบ และ การวิเคราะห์ และการควบคุมกระบวนการหรือ อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันว่ากระบวนการที่สาคัญของการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุมและ
รายงานของการทวนสอบกระบวนการจะต้องแสดงหลักฐานว่ากระบวนการนั้นได้รับการ
ทวนสอบแล้ว
3.9.4 บรรยายระบบการปล่อยยาเพื่อจาหน่าย
ยาสาเร็จรูป

ห้องกักกัน

ตรวจสอบแบบบันทึกการปล่อยผ่าน
ตรวจสอบตามข้อกาหนดเฉพาะยาสาเร็จรูป
เก็บตัวอย่าง

คลังยาสาเร็จรู ป
จาหน่าย

3.9.5 การเตรียมการสาหรับการตรวจสอบความถูกต้องของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการตรวจสอบความ
ถูกต้องของระบบการจัดการข้อมูล (software)
 ไม่มีกิจกรรมในหัวข้อนี้

3.9.6 อธิบายนโยบายการสอบเทียบอุปกรณ์ และการเก็บรักษาข้อมูล
 โรงพยาบาลฯ ได้มีการกาหนดวางแผน และดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบความ

ถูกต้อง และเฝูาติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อตกลง ตลอดจนมีการปรับปรุง
การสอบเทียบอุปกรณ์ และการเก็บรักษาข้อมูล โดยมีกองวิศวกรรมการแพทย์ เขต 2 มา
สอบเทียบเครื่องมือทุกปี
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3.10 มีการระบุถึงข้อกาหนดและวิธีการเป็นลายลักษณ์อักษรสาหรับ การทาความสะอาดสถานที่และ
อุปกรณ์
3.10.1 ข้อกาหนดเป็นลายลักษณ์อักษรของการทาความสะอาด สารทาความสะอาดและความเข้มข้น
ที่ใช้ รวมทั้งความถี่ของการทาความสะอาด
 การทาความสะอาดจะมีการกาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอ้างอิงตาม (SOP-CL-001)

3.10.2

การเปลี่ยนสารทาความสะอาด
 สารเคมีที่ใช้ในการทาความสะอาดพื้น

น้ายาทาความสะอาดพื้นยี่ห้อ ถูพื้นประจาวันมาจิกคลีน (benzalkonium chloride
1.0%w/w / ethoxylated and propoxylate alcohol 2.0%w/w)
 สารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อในอากาศ

Alcohol 70 %
 สารเคมีที่ใช้ล้างภาชนะ

น้ายาล้างจาน ยี่ห้อซันไลต์ (ส่วนประกอบ 1.ส่วนผสมของ CAPB 2.ส่วนผสมของน้ามะนาว
เข้มข้น และน้ามันผิวมะนาว)
3.10.3 ระบุตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทาความสะอาดที่ระบุในคู่มือฯ รวมถึงวิธีการ
ประเมินประสิทธิภาพของการทาความสะอาด
 มีการทา cleaning validation อ้างอิงตาม SOP การตรวจรับรองความถูกต้อง (SOP-VP-

001) และการดาเนินการตามโปรโตคอลของการตรวจรับรองที่ได้กาหนดไว้
 cleaning validation ของโรงพยาบาลจะทาได้ในส่วน

o การตรวจสอบด้วยสายตา
o การปนเปื้อนจากเชือ้ จุลินทรีย์
3.10.4 ระบุการตรวจเฝูาระวังวิธีทาความสะอาดเป็นประจาโดยใช้วิธีทางสารเคมีหรือจุลินทรีย์
 มีการทา cleaning validation อ้างอิงตาม SOP และการดาเนินการตามโปรโตคอลของ

การตรวจรับรองที่ได้กาหนดไว้
 สาหรับการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์มักใช้เกณฑ์เบื้องต้น ดังต่อไปนี้

• มีปริมาณ Organisms ไม่เกิน 100 CFU/ 25 cm2 (กรณี Swab Test)
• มีปริมาณ Yeast และราไม่เกิน 10 CFU/ 25 cm2
• ต้องไม่พบเชื้อS. aureus, P. aerugenosa, E. Coli และ Salmonell
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3.10.5 ระบุการทาความสะอาดระบบน้า

ระบบการถ่ายเทอากาศ ระบบการกาจัดฝุุน พร้อมความถี่

ในการดาเนินการ
 การทาความสะอาดระบบน้า

 มีการทาความสะอาดระบบน้า RO อ้างอิงตาม SOP การทาความสะอาดเครื่อง
กรองน้า RO (SOP-CW-001)
 การทาความสะอาดระบบกาจัดฝุุน

 ไม่มีกิจกรรมในหัวข้อนี้
 การทาความสะอาดระบบการถ่ายเทอากาศ

 SOP การทาความสะอาดสถานที่ (SOP-CL-001)
4. เอกสาร
4.1 มีระบบการเตรียมจัดทา การปรับปรุงแก้ไข และการจ่ายแจกเอกสาร ที่จาเป็นสาหรับการผลิตแล ะการ
วิเคราะห์
4.1.1 ระบบเอกสารของงานผลิตยาสมุนไพรโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ระบบเอกสารอ้างอิงตาม SOP การควบคุมเอกสาร (SOP-CD-001)

ระดับของเอกสารของโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม แบ่งระดับ
เอกสารเป็น 7 ระดับดังนี้
ระดับที่ 1 ได้แก่ Site master file
ระดับที่ 2 ได้แก่ คู่มือประกันคุณภาพ (QM), Validation Master Plan, แผน
ประกันคุณภาพ
ระดับที่ 3 ได้แก่ เอกสารแม่บท (Master formula)
ระดับที่ 4 ได้แก่ Standard Operating Procedure (SOP)
ระดับที่ 5 ได้แก่ บันทึก
ระดับที่ 6 ได้แก่ ทะเบียน, ข้อกาหนดเฉพาะ
ระดับที่ 7 ได้แก่ เอกสารอ้างอิง
การอนุมัติเอกสาร
เอกสารถูกจัดทา ตรวจสอบ และอนุมัติ โดยผู้มีอานาจ อ้างอิงตามทะเบียนเอกสาร
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การแจกจ่าย และการจัดเก็บเอกสาร
เอกสารจะถูกจัดเก็บและแจกจ่ายตามที่ถูกกาหนด อ้างอิงตามทะเบียนเอกสาร
การทบทวนเอกสาร
การทบทวนเอกสารที่ถูกจัดทาจะต้องมีการทบทวนเอกสารอย่างน้อยทุก 1 ปี ตามตารางนี้
รายระเอียดแนบท้าย (ภาคผนวก ฉ. )
การแก้ไขเอกสาร
การแก้ไขเอกสารจะต้องมีผู้เสนอ และแก้ไขโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเอกสาร (ผู้จัดทา) ตาม
ทะเบียนเอกสาร และถูกอนุมัติโดยผู้มีอานาจตามทะเบียนเอกสาร และต้องมีการบันทึกการแก้ไขใน
ทะเบียนเอกสารด้วย
การเก็บเอกสาร
การเก็บเอกสาร จะต้องถูกจัดเก็บตามประเภทเอกสารที่ถูกกาหนด อ้างอิงตามทะเบียนเอกสาร
การยกเลิกเอกสาร
การยกเลิกเอกสารจะต้องขออนุมัติผ่านผู้ควบคุมเอกสาร และยกเลิกโดยผู้อนุมัติเอกสาร
พร้อมลงประวัติการใช้เอกสารในทะเบียนเอกสาร ผู้ควบคุมเอกสารต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดย
ทั่วถึง
4.1.2 ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทา

การปรับปรุงแก้ไข และการแจกจ่ายเอกสาร

 อ้างอิงตาม SOP การควบคุมเอกสาร (SOP-CD-001) และทะเบียนเอกสาร .....................

ทะเบียนเอกสารดังตารางต่อไปนี้ รายระเอียดแนบท้าย (ภาคผนวก ช. )
4.1.3 สถานที่ซึ่งใช้เก็บเอกสารที่เป็นต้นฉบับ (Master document)
 สถานที่ในการเก็บเอกสารต้นฉบับเก็บไว้ที่ ตู้เก็บเอกสารในสานักงานอาคารผลิตยาสมุนไพร

โรงพยาบาลมหาสารคาม
4.1.4 มีรูปแบบมาตรฐาน

(standard format) ของเอกสาร และขั้นตอนอธิบายการจัดเตรียมเอกสาร

โดยโรงพยาบาลมีเอกสาร ดังนี้
 อ้างอิงตามทะเบียนเอกสาร (REG-DOC-001) ตามรายการในข้อ 4.1.2

4.1.5 วิธีการควบคุมเอกสาร
 อ้างอิงตาม SOP การควบคุมเอกสาร (SOP-CD-001) ตามรายการในข้อ 4.1.1

4.1.6 ระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารหลังจากปล่อยผ่านเพื่อจาหน่ายแล้ว
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ผู้จัดทา : นางสาวปภาวรินท์ จินโจ

ผู้อนุมัติ : ภก.อดิศักดิ์ ถมอุดทา
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 ระยะเวลาในการเก็บเอกสารหลังจากปล่อยผ่านยาเพื่อจาหน่ายแล้วไปแล้วจะเก็บไว้ ต่ออีก 1

ปี หลังจากยาตัวนั้นหมดอายุไปแล้ว
4.1.7 รายละเอียดของการใช้บันทึกอิเล็กโทรนิคหรือไมโครฟิล์ม
 ไม่มีกิจกรรมในหัวข้อนี้

4.2 มีเอกสารที่เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อ้างถึงไว้ในระบบเอกสารหรือไม่
 ไม่มีกิจกรรมในหัวข้อนี้
5. การผลิต
5.1 กระบวนการผลิตที่ใช้ และถ้าเป็นไปได้ใช้แผนผัง (flow charts) ตัวแปร (parameter) ที่สาคัญ
กระบวนการผลิต
การป้องกัน ทาโดยไม่ทาดังนี้

รับสมุนไพร

-ไม่รับสมุนไพรที่ไม่มีคุณภาพ
-ไม่รับสมุนไพรปนเปื้อน
ตรวจสอบคุณภาพ

การควบคุม
- การตรวจคุณภาพก่อนรับซื้อ
-การตรวจคุณภาพหลังรับซื้อ
-ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งเป็น
ประจา

-ไม่ใช้เครื่องชั่งที่ไม่ต้องค่าที่ จุดศูนย์ก่อนชั่ง

ชั่งน้าหนัก

-การทาความสะอาดเครื่องกรอง

-ไม่ใช่เครื่องชั่งที่สกปรก

-มีน้ามันซึมออกมา
-ขนาดไม่เหมาะสม
-รูปทรงและอุปกรณ์ไม่เหมาะสม

-แร่งด้วยตะแกรงหรือผ้ากรอง

บดร่อนสมุนไพร

แปรรูป/ผลิต/บรรจุ

-ขนาดอุปกรณ์ต้องเหมาะสม
-มีระบบการตรวจสอบ และซ่อมบารุง
-อยู่ในสภาพใช้งานได้
-รูปแบบถูกต้องเหมาะสม

-ล้างอุปกรณ์แล้วไม่สะอาด
-เกิดการปนเปื้อนสารเคมีในภาชนะ อุปกรณ์

ภาชนะบรรจุ
-ระบบ C.I.P.
ล้างอุปกรณ์

-ความเข้มข้นของสารเคมีเหมาะสม
-ระยะเวลาที่ใช้ล้าง

-สมุนไพรเสื่อมคุณภาพ

ตรวจคุณภาพ

-การตรวจคุณภาพก่อนส่งเข้าโรงงาน
-รถบรรทุกสะอาด

ขนส่งเข้าคลัง

-ระยะเวลาการขนส่งไม่นานเกินไป
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5.2 การจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบ วัสดุ ภาชนะบรรจุ หีบห่อ ฉลาก ยากึ่งสาเร็จรูป ยาสาเร็จรูป รวมทั้งการ
สุ่มตัวอย่าง กักกัน ปล่อยผ่าน และเก็บรักษา
5.2.1 การบ่งชี้รุ่นผลิตของผู้จาหน่าย (supplier) และการบ่งชี้รุ่นผลิตของผู้ผลิตยาสาเร็จรูป
 อ้างอิงตาม SOP การรับเข้า (SOP-RV-001) รายละเอียดดังนี้
กรณีวัสดุบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
o กาหนดเลขที่รุ่นซึ่งมีรูปแบบดังนี้ XX/YY
 XX คือ ลาดับที่โดยเริ่มจาก 01 เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่
 YY คือ เลขสองหลักสุดท้ายของปีงบประมาณที่รับเข้า
กรณีวัตถุดิบ
o กาหนดเลขที่รุ่นซึ่งมีรูปแบบดังนี้ XX/YY
 XXX คือ ลาดับที่โดยเริ่มจาก 001 เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่
 YY คือ เลขสองหลักสุดท้ายของปีงบประมาณที่รับเข้า
 อ้างอิงตาม SOP การควบคุมระหว่างผลิต (SOP-QA-001) รายละเอียดดังนี้
o การระบุเลขที่รุ่นกาหนดให้การผลิตยาสมุนไพร 1 ครั้งถือเป็น 1 รุ่นการผลิตซึ่งมี
รูปแบบดังนี้ XXYY / ZZ
 XX คือ รหัสพืชสมุนไพร ตามรายการ
 YY คือ ครั้งที่รับพืชสมุนไพร หรือครั้งที่ผลิตชนิดรายการนั้นๆ ใน
ปีงบประมาณ
 ZZ คือ เลข 2 ตัวท้ายของปีงบประมาณที่ดาเนินการ
5.2.2 แผนการสุ่มตัวอย่าง
 อ้างอิงตาม SOP การรับเข้า (SOP-RV-001) รายละเอียดดังนี้
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เริ่มใช้ :

กรณีวัสดุบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
จานวนตัวอย่างที่สุ่มมาตรวจสอบ จะขึ้นกับจานวนวัสดุบรรจุภัณฑ์ของแต่ละรุ่น ดังนี้
จานวนวัสดุบรรจุภัณฑ์
(ชิ้น)
2-15
26-90
151-500
1,201-10,000
35,001-500,000

จานวนสุ่ม (ชิ้น)
2
5
13
32
80

จานวนวัสดุบรรจุภัณฑ์
(ชิ้น)
16-25
91-50
501-1,200
10,001-35,000
มากกว่า 500,000

จานวนสุ่ม (ชิ้น)
3
8
20
50
125

กรณีวัตถุดิบ
จานวนตัวอย่างที่สุ่มมาตรวจสอบ จะขึ้นกับจานวนวัตถุดิบของแต่ละรุ่น ดังนี้
1-10 ห่อ ให้สุ่ม
1-3 ห่อ
10-25 ห่อ ให้สุ่ม
25-50 ห่อ ให้สุ่ม

3-4 ห่อ
4-6 ห่อ

50-75 ห่อ ให้สุ่ม
75-100 ห่อ ให้สุ่ม

6-8 ห่อ
8-10 ห่อ

100 ห่อขึ้นไป ให้สุ่ม ไม่ต่ากว่า

10 ห่อ

5.2.3 ฉลากแสดงสถานะ ตัวอย่างโดยใช้ฉลาก หรือโดยใช้คอมพิวเตอร์ (ตัวอย่างฉลาก)

5.2.4 การจ่ายวัตถุดิบ วัสดุ ภาชนะบรรจุ หีบห่อ ฉลาก ยากึ่งสาเร็จรูป ให้ฝุายผลิตและบรรจุหีบห่อ
 อ้างอิงตาม SOP การจ่ายวัสดุ (SOP-OU-001) รายละเอียดดังนี้
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กรณี วัสดุบรรจุภัณฑ์
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคลังสารวจรายการ หรือตารับยาที่จะผลิตในแต่ละวันเพื่อวางแผน และเตรียม
ความพร้อม
- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และวัตถุที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยโดยเทียบชนิด และ
ปริมาณของวัสดุที่เบิกกับ Master formula ของตารับยาที่จะผลิตในครั้งนั้นๆบนรถเข็น
- การจ่ายวัสดุแต่ละครั้งให้ใช้ระบบ First in First out (FIFO) คือ จ่ายวัสดุที่รับเข้ามาก่อนออกไปจน
หมด จึงจะจ่ายวัสดุที่รับถัดมาออกไปได้
- บันทึกข้อมูลในสมุดเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน
- ห้ามจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ และวัตถุที่เกี่ยวข้องหลายชนิด หรือหลายสูตรตารับในขณะเดียวกัน หรือใน
รถเข็นคันเดียวกัน
- ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยอีกครั้งก่อนส่งมอบให้ผู้เบิก และให้ผู้เบิกตรวจนับพร้อมทั้งลงชื่อ
รับรองในสมุดเบิก-จ่ายด้วย
- นาวัสดุที่เบิกได้เข้าสู่บริเวณดาเนินการ และควบคุมคุณภาพตาม SOP การเข้าสู่สถานที่ผลิตยา
สมุนไพร
- บันทึกข้อมูลในเอกสาร บิลคุมสต็อก........... บันทึกเบิก-จ่ายของแต่ละวัสดุที่เบิกให้ครบถ้วน
กรณีวัตถุดิบ
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคลังสารวจรายการ หรือตารับยาที่จะผลิตในแต่ละวันเพื่อวางแผน และเตรียม
ความพร้อม
- จัดเตรียมวัตถุดิบตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยโดยเทียบชนิด และปริมาณของวัสดุที่เบิกกับ
Master formula ของตารับยาที่จะผลิตในครั้งนั้นๆบนรถเข็น
- การจ่ายวัสดุแต่ละครั้งให้ใช้ระบบ First in First out (FIFO) คือ จ่ายวัสดุที่รับเข้ามาก่อนออกไปจน
หมดจึงจะจ่ายวัสดุที่รับถัดมาออกไปได้
- ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยอีกครั้งก่อนส่งมอบให้ผู้เบิก และให้ผู้เบิกตรวจนับพร้อมทั้งลงชื่อ
รับรองในสมุดเบิก-จ่ายด้วย
- บันทึกข้อมูลในสมุดเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน
- นาวัตถุดิบเข้าสู่บริเวณดาเนินงาน และควบคุมคุณภาพเพื่อทาการชั่ง ตวงวัด ตามจานวนในใบเบิก
โดย
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 ชั่งวัตถุดิบชนิดหนึ่งให้เสร็จก่อน แล้วจึงชั่งวัตถุดิบชนิดต่อไปหลังจากทาความสะอาด
เรียบร้อย
 บันทึกรายละเอียดลงในแบบบันทึกกระบวนการผลิต ลงชื่อผู้ชั่ง และผู้ตรวจให้เรียบร้อย
 ปิดฝาภาชนะที่ชั่งแล้ว ติดฉลากที่ระบุข้อมูลครบถ้วน เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิต
 ปิดภาชนะวัตถุดิบที่เหลือจากชั่งทันที ตรวจสอบน้าหนักคงเหลืออีกครั้ง และส่งกลับไปเก็บที่
ห้องคลังวัตถุดิบ
 ทาความสะอาดห้องชั่ง และอุปกรณ์ในการชั่ง ตวงยาให้สะอาดเรียบร้อย
 บันทึกข้อมูลในเอกสาร บิลคุมสต็อก……. บันทึกเบิก-จ่ายของแต่ละวัสดุที่เบิกให้ครบถ้วน
กรณียาสาเร็จรูป
- เมื่อได้รับใบเบิก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของใบเบิก
- จัดเตรียมยาสาเร็จรูปตามรายการที่ขอเบิก
- บันทึกข้อมูลในสมุดเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน
- ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนส่งผลิตภัณฑ์ให้ผู้เบิก และให้ผู้เบิกตรวจนับพร้อมทั้งลงชื่อรับรอง
ในสมุดเบิก-จ่ายด้วย
- เก็บใบเบิกใส่แฟูม
5.2.5 การควบคุมการชั่งน้าหนัก
- นาวัตถุดิบเข้าสู่บริเวณดาเนินงาน และควบคุมคุณภาพเพื่อทาการชั่ง ตวงวัด ตามจานวนในใบเบิก
- ชั่งวัตถุดิบชนิดหนึ่งให้เสร็จก่อน แล้วจึงชั่งวัตถุดิบชนิดต่อไปหลังจากทาความสะอาดเรียบร้อย
- บันทึกรายละเอียดลงในแบบบันทึกกระบวนการผลิต ลงชื่อผู้ชั่ง และผู้ตรวจให้เรียบร้อย
- ปิดฝาภาชนะที่ชั่งแล้ว ติดฉลากที่ระบุข้อมูลครบถ้วน เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิ ต
- ปิดภาชนะวัตถุดิบที่เหลือจากชั่งทันที ตรวจสอบน้าหนักคงเหลืออีกครั้ง และส่งกลับไปเก็บที่ห้อง
คลังวัตถุดิบ
- ทาความสะอาดห้องชั่ง และอุปกรณ์ในการชั่ง ตวงยาให้สะอาดเรียบร้อย
5.2.6 วิธีการตรวจสอบ
 อ้างอิงตาม SOP การจ่ายวัสดุ (SOP-OU-001) รายละเอียดดังนี้
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กรณี วัสดุบรรจุภัณฑ์
- ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยอีกครั้งก่อนส่งมอบให้ผู้เบิก และให้ผู้เบิกตรวจนับพร้อมทั้งลงชื่ อ
รับรองในสมุดเบิก-จ่ายด้วย
- บันทึกข้อมูลในสมุดเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน
กรณีวัตถุดิบ
- ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยอีกครั้งก่อนส่งมอบให้ผู้เบิก และให้ผู้เบิกตรวจนับพร้อมทั้งลงชื่อ
รับรองในสมุดเบิก-จ่ายด้วย
- บันทึกข้อมูลในสมุดเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน
กรณียาสาเร็จรูป
- ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนส่งผลิตภัณฑ์ให้ผู้เบิก และให้ผู้เบิกตรวจนับพร้อมทั้งลงชื่อรับรองใน
สมุดเบิก-จ่ายด้วย
5.2.7 การบ่งชี้วัตถุที่ใช้ในกระบวนการผลิตและการปล่อยผ่าน
อ้างอิงตามข้อกาหนดเฉพาะใน
การบ่งชี้วัตถุที่ใช้ในกระบวนการผลิตและการปล่อยผ่าน ดังรายการ
ดังนี้ข้อกาหนดเฉพาะวัตถุดิบ ข้อกาหนดเฉพาะบรรจุภัณฑ์และข้อกาหนดเฉพาะยาสาเร็จรูป
5.2.8 การควบคุมระหว่างผลิต
อ้างอิงตาม

SOP การควบคุมระหว่างผลิต (SOP-QA-001) รายละเอียดดังนี้

- มีการสุ่มจานวนตัวอย่างโดยใช้จานวน รากที่สองของจานวนหีบห่อของยาสาเร็จรูปที่ผลิตบวกด้วยหนึ่ ง
- มีการสุ่มตัวอย่างยาสาเร็จรูปเพื่อศึกษาความคงสภาพอย่างน้อย 3 รุ่นผลิต
- ตรวจสอบปริมาณ หรือน้าหนักบรรจุ
- ตรวจสอบการปนเปื้อนโลหะหนัก และเชื้อจุลินทรีย์โดยสุ่มตัวอย่างยาสาเร็จรูปส่งให้ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์เขต 7 ขอนแก่น
- บันทึกการควบคุมคุณภาพให้ครบถ้วนในบันทึกการควบคุมระหว่างผลิต
5.2.9

การบรรจุและหีบห่อ

- ดาเนินการตามเอกสารแม่บท (master formula) ของยาแต่ละตัว และบันทึกการบรรจุที่กาหนดไว้
5.2.10 การกักกัน และการปล่อยผ่านยาสาเร็จรูปที่ตรงกับทะเบียนตารับยา
- อ้างอิงตามข้อกาหนดเฉพาะในการการปล่อยผ่าน ดังข้อกาหนดเฉพาะยาสาเร็จรูป
5.2.11 อธิบายหน้าที่บทบาทของผู้ได้รับมอบอานาจ

(Authorized Person)
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หัวหน้าทีมผลิตยาสมุนไพร มีหน้าที่
- ควบคุม และให้คาปรึกษาทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบ และติดตามการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ทีมผลิตยาสมุนไพรตามแผนงาน
- ดูแลภาพรวมของการปฏิบัติงาน และดาเนินการหาวิธีแก้ไขทันทีในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทีมผลิตยาสมุนไพรพบ
ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไข และดาเนินงานตามแผนได้
เจ้าหน้าที่ทีมผลิตยาสมุนไพร มีหน้าที่
- ปฏิบัติงานตามที่ระบุในเอกสารทุกขั้นตอนที่กาหนดให้ถูกต้อง
- บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานให้หัวหน้าทีมผลิตยาสมุนไพรตรวจสอบ
5.3 การจัดการของการทาซ้าด้วยกระบวนการเดิม (reprocessing หรือ rework)
เมื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทาการตัดสินใจว่าต้องทาอะไรบ้างต่อผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาซึ่งมีแนวทางอยู่ 3
ช่องทาง คือ
- นาเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ กรณีผลิตภัณฑ์ที่มีความผิดพลาดเล็กน้อย และไม่รุนแรง
- ซ่อมแซม/ปรับปรุงใหม่ กรณีผลิตภัณฑ์มีความผิดพลาด แต่สามารถแก้ไขให้เข้ามาตรฐานที่กาหนดได้อีกครั้ง
- ทาลายทิ้ง กรณีผลิตภัณฑ์มีความผิดพลาดร้ายแรงไม่สามารถแก้ไขได้
5.4 การจัดการด้านของเสีย (rejected material and products)
5.4.1 การแสดงสถานะ (ปูาย/ฉลาก) ของยาหรือวัสดุที่เสียและการแยกเก็บในพื้นที่แยกต่างหากและ
การจากัดการเข้าถึงทันทีที่ทราบปัญหา
- ต้องทาการหยุดผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยโดยทันที
- แยกผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยไว้ในบริเวณรอรับรองพร้อมติดปูายรอพิจารณา จนกว่าจะทราบประเด็นปัญหาที่
แท้จริง
- นาเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ กรณีผลิตภัณฑ์ที่มีความผิดพลาดเล็กน้อย และไม่รุนแรง
- ซ่อมแซม/ปรับปรุงใหม่ กรณีผลิตภัณฑ์มีความผิดพลาด แต่สามารถแก้ไขให้เข้ามาตรฐานที่กาหนดได้อีกครัง้
- ทาลายทิ้ง กรณีผลิตภัณฑ์มีความผิดพลาดร้ายแรงไม่สามารถแก้ไขได้
5.4.2 อธิบายการจัดการยาหรือวัสดุที่ต้องทาลาย
- ทาลายโดยการเผายาหรือวัสดุที่ต้องทาลาย
- บันทึกลงใน บันทึกการทาลายสิ่งไม่พึงประสงค์ใช้แล้ว

และการจัดให้มีบันทึกการทาลาย
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5.5 บรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับนโยบายทั่วๆ ไปของการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ
(process validation)
โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดตั้งนโยบายสาหรับการตรวจสอบความถูกต้องให้เหมาะสมกับ
เปูาหมายขององค์กรโดยอาศัยการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ซึ่งจะครอบคลุมในส่วนของ
1.การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์
(Analytical Method Validation)
2.การตรวจสอบความถูกต้องของระบบสาธารณูปโภค (Utilities Validation)
3.การตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ในการผลิต (Facilities Validation)
4.การตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ (
Equipment Validation)
5. การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต (Process Validation)
6.การตรวจสอบความถูกต้องของระบบคอมพิวเตอร์
(Computer Validation)
7.การตรวจสอบความถูกต้องของการทาความสะอาด (Cleaning Validation)
6. การควบคุมคุณภาพ
6.1 อธิบายระบบการควบคุมคุณภาพ และคู่มือขั้นตอนกิจกรรมของฝ่ายควบคุมคุณภาพสาหรับการปล่อย
ผ่านยาสาเร็จรูป
6.1.1 องค์ประกอบของระบบควบคุมคุณภาพ
โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้มีการจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมคุณภาพ ดังรายการ
ต่อไปนี้
1. มีการจัดทาเอกสารข้อกาหนดในการตรวจรับจนถึงขั้นตอนการปล่อยผ่าน ได้แก่ ข้อกาหนดเฉพาะวัตถุดิบ ,
ข้อกาหนดเฉพาะวัสดุบรรจุภัณฑ์ และข้อกาหนดเฉพาะยาสาเร็จรูป
2. มีการจัดทาระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องของการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและมีแบบบันทึกการควบคุม
ระหว่างผลิต ได้แก่ SOP การควบคุมระหว่างผลิต (SOP-QA-001) ,บันทึกการควบคุมระหว่างผลิต,บันทึกการ
ตรวจสอบวัตถุดิบ,บันทึกการตรวจสอบขั้นสุดท้าย และ SOP การตรวจรับรองความถูกต้อง (SOP-VP-001)
6.1.2 กิจกรรมการตรวจวิเคราะห์ การทดสอบภาชนะบรรจุหีบห่อ การตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
การตรวจวิเคราะห์จะแบ่งเป็นใน 2 ภาคส่วน คือ
1. การจ้างผลิต-วิเคราะห์ ได้ทาการส่งตรวจกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
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2. การตรวจวิเคราะห์เองที่โรงพยาบาล จะสามารถทาได้ ได้แก่ ตรวจสอบเอกลักษณ์ (รูปร่าง/ขนาดสี,
ลักษณะที่น่าสังเกตภายนอก, รอยหักสีภายใน, กลิ่นและรส),ตรวจสิ่งแปลกปลอม (ร้อยละของสิ่งแปลกปลอม),
ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและตรวจสอบการแปรผันของน้าหนักยา
6.1.3 การทบทวนเอกสารบันทึกรุ่นการผลิต

และบันทึกรุ่นการบรรจุ และปล่อยผ่านเอกสารขั้น

สุดท้ายในแผนก QC กรณีมีการทบทวนเอกสารเมื่อพบว่ายาสาเร็จรูปไม่เป็นไปตามเอกสารแม่บทกาหนดไว้
ให้ทาการทบทวนเอกสารบันทึกรุ่นการผลิต และบันทึกรุ่นการบรรจุ และปล่อยผ่านเอกสารขั้นสุดท้ายในแผนก
ของ QC
6.1.4 มาตรฐานวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา ปรับปรุงแก้ไข และการจ่ายแจกเอกสาร
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อกาหนดของการวิเคราะห์ทดสอบ และการปล่อยผ่าน ในกรณีที่ไม่ได้มีการระบุในที่
ใดๆไว้ เอกสารที่อ้างอิงถึง ได้แก่ SOP การควบคุมเอกสาร (SOP-CD-001),ทะเบียนเอกสาร (REG-DOC001),ข้อกาหนดเฉพาะยาสาเร็จรูป และบันทึกการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนอนุมัติให้นายาไปจาหน่าย
7. การว่าจ้างวิเคราะห์และว่าจ้างผลิต
7.1 อธิบายถึงกรณีที่ผู้รับจ้างผลิตหรือผู้รับจ้างวิเคราะห์ได้รับการตรวจประเมิน (audit) ว่าสามารถทา
ตามข้อกาหนดของ GMP ได้
ทางโรงพยาบาลมหาสารคามไม่ได้ทาการจ้างผลิตหรือจ้างวิเคราะห์ แต่ได้มีการกาหนด คือ มีการ
ตรวจสอบสมุนไพรว่าตรงตามมาตรฐานที่กาหนดหรือไม่ ถ้าตรงตามมาตรฐานที่กาหนด ก็อนุมัติปล่อยผ่าน
โดยผู้มีอานาจหน้าที่
8. การกระจายยา เรื่องร้องเรียน และการเรียกเก็บยาคืน
8.1 จัดให้มีระบบการบันทึกการกระจายยา
8.1.1
การปฏิบัติในการเก็บและกระจายยา
- ที่เก็บยามีความปลอดภัย คือ ที่อาคารผลิตยาสมุนไพรมีห้องเก็บยาสาเร็จรูป (คลังยาสมุนไพร) ผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบเท่านั้นถึงสามารถเข้าห้องเพื่อเบิก -จ่ายยาสมุนไพรได้ อ้างอิงตาม SOP การจ่ายวัสดุ (SOP-OU001)
- มีการควบคุมสภาวะแวดล้อม คือ ห้องเก็บยาสาเร็จรูปควบคุมอุณหภูมิห้องไว้ที่ 27 องศาเซลเซียส
- การเก็บวัสดุ คือ จะเก็บเรียงตามจัดเรียงตามระบบ First in First out (FIFO) โดยเรียงจากซ้ายไปขวา บน
ลงล่าง
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- มีการควบคุมการแสดงสถานะของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง คอมพิวเตอร์, การแสดงฉลาก การแสดงสถานะจะ
แสดงโดยการใช้ฉลาก ประทับตรา “อนุมัติ” แปลว่าผ่านการรับรอง ถ้าประทับตรา “ยกเลิก” แปลว่า ไม่ผ่าน
การรับรอง
- มีวิธีการกระจายยาให้ลูกค้า มีด้วยกัน 2 วิธี คือ การใช้รถของโรงพยาบาลและการใช้การขนส่งทางไปรษณีย์
- การจ่ายยาใช้วิธีการรับเข้าก่อนให้จ่ายก่อน หรือใกล้วันหมดอายุมากกว่าให้จ่ายก่อนและมีการบ่งชี้เลขครั้งที่
ผลิตอ้างอิงตาม SOP การจ่ายวัสดุ (SOP-OU-001) ซึ่งหลักการจ่ายยาใช้วิธีการรับเข้าก่อนให้จ่ายก่อน หรือ
ใกล้วันหมดอายุมากกว่าให้จ่ายก่อน
8.1.2
บันทึกการกระจายยา
ต้องจัดให้มีการรักษาและคงไว้ของบันทึก เพื่อใช้สืบย้อนกลับได้จากโรงงานผลิตถึงผู้บริโภค โดยมี
ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ขาย รายละเอียดลูกค้า และจานวนที่ขาย โดยในกระบวนการส่งยาจะมีใบส่งยาพร้อม
สาเนาที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ขาย รายละเอียดลูกค้า และจานวนที่ขาย สามารถสืบย้อนได้
8.2 จัดให้มีการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและการเรียกเก็บยาคืน
8.2.1 เรื่องร้องเรียน ให้ระบุถึง คู่มือขั้นตอนดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ SOP การจัดการข้อร้องเรียน (SOP-OB-001) และบันทึกข้อร้องเรียน
- หัวหน้างานผลิตยาสมุนไพร คือ ผู้ที่รับผิดชอบสาหรับการจัดทาดัชนีรายชื่อ การจัดระดับความร้ายแรงหรือ
เร่งด่วนและการสืบสวนหาสาเหตุ
- บันทึกเรื่องร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร จะปฏิบัติตาม SOP การจัดการข้อร้องเรียน (SOP-OB-001) โดย
ผู้รับข้อร้องเรียน บันทึกรายละเอียดลงในเอกสาร บันทึกการร้องเรียน ส่งเรื่องให้หัวหน้างานผลิตยาสมุนไพร
หัวหน้าทีมผลิตยาสมุนไพรพิจารณาข้อร้องเรียน และบันทึกข้อความส่งบันทึกข้อร้องเรียนเสนอผู้อานวยการ
 กรณีไม่มีมูล: เสนอผู้อานวยการเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
 กรณีที่มีมูล : เสนอผู้อานวยการเพื่อทราบและพิจารณามอบหมายผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
 ข้อร้องเรียน ระดับ 1 ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการตามข้อร้องเรียน
 ข้อร้องเรียน ระดับ 2 ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการแก้ไข
 ข้อร้องเรียน ระดับ 3 นาเรียนผู้อานวยการ
 ข้อร้องเรียน ระดับ 4 ชี้แจงผู้ร้องเรียน และประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 บันทึกวิธีการ และผลการดาเนินงานแก้ไข/ ปรับปรุงลงในเอกสารหมายเลข 012 บันทึกการ
ร้องเรียน พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
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 ดาเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงการปฏิบัติ ตลอดจนผลที่เกิดขึ้น บันทึกวันที่ดาเนินการ
ในเอกสาร บันทึกการร้องเรียน และรายงานลงในสมุดบันทึกประจาวัน (Lock Book)
- บุคลากรที่ทาการทบทวนบันทึกเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วยบุคคล 2 คน ได้แก่ ผู้อานวยการโรงพยาบาล
และหัวหน้างานผลิตยาสมุนไพร
- ระยะเวลาในการเก็บบันทึกเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บไว้ 5 ปี เพื่อทบทวนเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น
8.2.2
การเรียกเก็บยาคืน ให้ระบุถึง คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ SOP การเรียกเก็บยาคืน (SOP-RC-001)
- หัวหน้างานผลิตยาสมุนไพร คือ ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการเรียกเก็บยาคืน
- ชื่อผู้ที่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและเรียกเก็บยาคืน จะมีการบันทึกใน บันทึกเรียกคืนตาม
แบบฟอร์ม
- พนักงานเจ้าหน้าที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนจะไม่มีสิทธิ์และตัดสินใจเกี่ยวกับการเรี ยกเก็บยาคืน
9. การตรวจสอบตนเอง
9.1 อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับระบบการตรวจสอบตนเอง
9.1.1 ระบบการตรวจสอบตนเองว่ากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพสามารถปฏิบัติตามแผนงานที่
วางไว้ อ้างอิงแผนงานตาม SOP การตรวจสอบตนเอง (SOP-SI-001) และบันทึกการตรวจสอบตนเอง
9.1.2 ระบบคุณภาพมีประสิทธิภาพ
คือ การตรวจสอบตนเองต้องมีการปฏิบัติ เพื่อตรวจติดตามการ
ทาให้เกิดผล และมีการดาเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และเพื่อเสนอ
มาตรการการแก้ไขที่ถูกต้อง และจาเป็น เป็นการแสดงให้เห็นระบบคุณภาพทีม่ ีประสิทธิภาพของทาง
โรงพยาบาล
9.1.3 เอกสารคู่มือขั้นตอนระบบการตรวจสอบตนเองเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการตรวจติด

ตาม

(follow up) ตาม SOP การตรวจสอบตนเอง (SOP-SI-001) กาหนดไว้ว่าจะต้องมีการตรวจประเมินตนเอง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจติดตาม
9.1.4 การบันทึกผลการตรวจสอบตนเอง ตาม SOP การตรวจสอบตนเอง (SOP-SI-001) ได้แบ่ง
หน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบตนเอง โดยพนักงานผู้ดาเนินการตรวจสอบต้องไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในพื้นที่นั้นๆ
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9.1.5 มีระบบที่จะประกันว่าผู้รับผิดชอบในพื้นที่จะต้องแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจสอบตนเอง
ตาม SOP การตรวจสอบตนเอง (SOP-SI-001) ได้กาหนดไว้ว่าสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องทั้ง 4 ระดับดังนี้
-

ระดับที่ 1 (Incidents) เหตุการณ์ผิดเพี้ยนไปจากปกติและไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพ แต่ต้อง

บันทึกใน Batch record หรือ log book เพื่อใช้ในกรณีจาเป็นในภายหลังที่ต้องสอบสวน
ระดับที่ 2 (Minor deviations) เหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นไม่มีผลต่อคุณภาพ หรือค่าควบคุม
วิกฤต- Critical process parameter หรือ ค่าควบคุมที่วิกฤตของเครื่องมืออุปกรณ์
ระดับที่ 3 (Major deviations) เหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นมีผลต่อคุณภาพ ค่าควบคุมที่สาคัญของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ส่งผลต่อผู้บริโภค หรือต่อผู้ปฏิบัติงาน หรือต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดาเนินการแก้ไข
สืบสวนหาสาเหตุ และบันทึก
ระดับที่ 4 (Critical deviations) เหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นมีผลต่อคุณภาพ ค่าควบคุม
กระบวนการที่วิกฤต หรือ ค่าควบคุมเครื่องมืออุปกรณ์และ ส่งผลต่อผู้บริโภค หรือต่อผู้ปฏิบัติงาน หรือต่อ
สิ่งแวดล้อม ที่อาจส่งผลถึงชีวิตจะต้องดาเนินการแก้ไขด่วน วิเคราะห์หาสาเหตุ และบันทึก
เมื่อผู้ตรวจสอบตรวจพบและมีการรายงานให้ทราบแล้ว จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข และรายงานให้
ทราบในแนวทางที่ได้ดาเนินการแล้ว

