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ພາກທີ 1

ການບໍລຫ
ິ ານຄຸ ນນະພາບ (Quality Management)
ຫລັກການ:
ຜູ ຜ
້ ະລິດຢາທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດ ຕ້ອງຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນຢາ ເພືອຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່
ຜະລິດ ມີຄວາມເໝາະສົມສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງການນໍາໃຊ້, ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຫລັກການຂອງການອະນຸ

ຍາດຈໍາໜ່ າຍ ແລະ ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ ຽງໃດໆແກ່ ຜູບ້ ໍລໂິ ພກ ຍ ້ອນຜະລິດຕະພັນບໍ່ມີຄຸນນະພາບ, ບໍ່ມີ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ບໍ່ມີປະສິດທິຜນ
ົ ພຽງພໍ່. ການທີ່ຈະໄດ້ມາຕາມຈຸດປະສົງ ທາງດ້ານຄຸ ນນະພາບນີ ້ ແມ່ ນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ ບ
້ ໍລຫ
ິ ານລະດັບສູງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງການມີສ່ວນຮ່ ວມ ແລະ ຄວາມມຸ ້ງໝັນຈາກ
້

ພະນັກງານຢູ່ໃນພະແນກການຕ່າງໆ ແລະ ພະນັກງານທຸກລະດັບຢູ່ໃນໂຮງງານ, ລວມທັງການປະກອບສ່ວນ
ຂອງບັນດາບໍລສ
ິ ດ
ັ ຜູ ສ
້ ະໜອງ ແລະ ຕົວແທນຈໍາໜ່ າຍ. ເພື່ອບັນລຸ ຕາມຈຸດປະສົງທາງດ້ານຄຸ ນນະພາບ ທີ່ໜ້າ
ເສື່ອຖືໄດ້ຄແ
ື ນວນັນ້ ຕ້ອງມີການອອກແບບຢ່ າງຮອບຄອບໃນທຸກດ້ານ ແລະ ການຈັດຕັງລະບົ
້
ບຂອງການ
ຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ ໂດຍການປະສົມປະສານກັບການປະຕິບດ
ັ ຫລັກການການຜະລິດທີດ ີ ຢ່ າງຖືກຕ້ອງ,
ແລະ ຈາກນັນຈະຕ້
້
ອງມີລະບົບຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ ແລະ ບໍລຫ
ິ ານຄວາມສ່ຽງ. ຕ້ອງໄດ້ສາ້ ງເອກະສານຄົບ
ຊຸ ດ ແລະ ມີການຕິດຕາມຢ່ າງມີປະສິດທິພາບ. ທຸກໆສ່ວນຂອງລະບົບຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ ຕ້ອງໄດ້ມ ີ
ຊັບພະຍາກອນ ທາງດ້ານບຸ ກຄະລາກອນ ທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມ ແລະ ມີອາຄານ,
ອຸ ປະກອນ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່ າງໆ ທີ່ເໜາະສົມພຽງພໍ. ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລະບຽບ
ກົດໝາຍຕໍ່ກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຜູ ທ
້ ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ອະນຸຍາດ ແລະ ບຸ ກຄະລາກອນທີ່ມີອໍານາດ ທີ່ໄດ້ຮັບການ
ແຕ່ ງຕັງ.້
ແນວຄວາມຄິດພືນຖານກ່
້
ຽວກັບການຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ, ການປະຕິບດ
ັ ຫລັກການການຜະລິດທີ່
ດີ, ການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ ແລະ ການຄຸ ມ
້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ ແມ່ ນມີການພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເຊິ່ງໄດ້
ອະທິບາຍຢູ່ໃນນີ ້ ເພື່ອເນັນໃສ່
້ ການພົວພັນ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນພືນຖານຕໍ
້
່ ການຜະລິດ ແລະ ການຄວບຄຸ ມ
ຜະລິດຕະພັນຢາ.
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ການຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ (QUALITY ASSURANCE)
1.1.

ການຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບແມ່ ນແນວຄວາມຄິດທີ່ກ
ີ ້ວາງ ເຊິ່ງກວາມເອົາທຸກໆບັນຫາ, ທັງບັນຫາດ່ ຽວ
ຫລື ບັນຫາລວມທີ່ມີອດ
ິ ທິພນ
ົ ຫລື ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ. ແມ່ ນການຈັດຕັງ້
ທັງໝົດທີ່ໄດ້ສາ້ ງຂຶນເພື
້ ່ ອຈຸດປະສົງ ຂອງການຮັບປະກັນວ່າ ຜະລິດຕະພັນຢາ ບັນລຸ ຕາມຈຸດປະສົງ
ຂອງການນໍາໃຊ້. ສະນັນ,
້ ລະບົບການຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບໄດ້ ສົມທົບກັບ ຫລັກການຜະລິດທີ່ດີ
(GMP) ແລະ ສົມທົບກັບປັດ ໃຈພາຍນອກອື່ນໆ ນອກຈາກຂອບເຂດຂອງ ຄູ່ມືສະບັບມືດ່ ງກ່
ັ າວນີ. ້
ລະບົບການຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບການຜະລິດຢາຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ:
I.

ຜະລິດຕະພັນຢາໄດ້ຖກ
ື ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາຕາມແນວທາງ ຂອງກໍານົດກ່ ຽວກັບການ
ຜະລິດຢາທີ່ດີ;

II.

ການດໍາເນີນການຜະລິດ ແລະ ການຄວບຄຸ ມ ແມ່ ນຕ້ອງໄດ້ລະບຸ ຈະແຈ ້ງ ແລະ ອີງໃສ່
ຫລັກການ ການຜະລິດຢາທີ່ດີ.

III.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ ມ
້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານຕ້ອງໄດ້ກາໍ ນົດອອກຢ່ າງຈະແຈ ້ງ;

IV.

ຈັດກຽມສໍາລັບການຜະລິດ, ການສະໜອງ ແລະ ການໃຊ້ວັດຖຸ ດບ
ິ ແລະ ວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່ທີ່
ຖືກຕ້ອງ;

V.
VI.

ປະຕິບດ
ັ ການຄວບຄຸ ມທີ່ຈໍາເປັນທັງຫມົດກ່ ຽວກັບຜະລິດຕະພັນສໍາເຄິ່ງເລັດຮູບ
(intermidiate) ແລະ ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ ແລະ ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ;

ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ ໄດ້ຜ່ານຂະບວນຜະລິດທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຖືກກວດກາ ຕາມຂັນ້
ຕອນປະຕິບດ
ັ ທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້;

VII.

ຜະລິດຕະພັນຢາຈະບໍ່ຖືກຈໍາໜ່ າຍ ຫລື ແຈກຢາຍອອກກ່ ອນ ທີ່ຜູ ທ
້ ່ ມີອໍ
ີ ານາດທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ການ
ແຕ່ ງຕັງ້ (authorized person) ໄດ້ຢງຢື
ັ ້ ນ ວ່າ ທຸກຊຸ ດຜະລິດຕະພັນນັນ້ ໄດ້ຖກ
ື ຜະລິດ
ແລະ

ຄວບຄຸ ມສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຫລັກການ

ກ່ ຽວກັບການອະນຸຍາດຈໍາໜ່ າຍ

(marketing authorization) ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ການຜະລິດ, ການ
ຄວບຄຸ ມ ແລະ ການປ່ ອຍຜະລິດຕະພັນຢາ;
VIII.

ມີການຈັດການທີ່ດີ ເພື່ອໃຫ ້ໝັນໃຈວ
້
່ າ ຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖກ
ື ເກັບຮັກສາ, ຈໍາໜ່ າຍ ແລະ
ຄວບຄຸ ມຢ່ າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ ້ມີຄຸນນະພາບຂອງຢາຕະຫລອດອາຍຸ ການນໍາໃຊ້;

IX.

ມີຂນຕອນການປະຕິ
ັ້
ບດ
ັ ສໍາລັບການກວດກາຕົນເອງ ແລະ/ຫລື ການກວດສອບຄຸ ນນະພາບ
(quality audit) ເພື່ອປະເມີນປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບດ
ັ ຕາມ
ລະບົບຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ.
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ການປະຕິບດ
ັ ການຜະລິດທີ່ດີສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຢາ (Good Manufacturing
Practice for Medicinal Products)
1.2.

ການຜະລິດທີ່ດີ ແມ່ ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ ເພື່ອໃຫ ້ໝັນໃຈວ
້
່ າຜະລິດຕະພັນ
ຢາ ໄດ້ຖກ
ື ຜະລິດ ແລະ ຖືກຄວບຄຸ ມ ຢ່າງສະໝໍ່າສະເຫນີ ເພື່ອໃຫ ້ມີຄຸນນະພາບທີ່ເໝາະສົມ ຕາມ
ຈຸດປະສົງໃນການນໍາໃຊ້

ແລະ

ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍກ່ ຽວກັບການອະນຸຍາດຈໍາໜ່ າຍ

ຜະລິດຕະພັນ ຫລື ຕາມຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ (specification).
ການປະຕິບດ
ັ ການຜະລິດທີດແ
ີ ມ່ ນກ່ ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີການຜະລິດ ແລະ ການຄວບຄຸ ມ

ຄຸ ນນະພາບ.
I.

ຂໍກໍ້ ານົດພືນຖານຂອງການປະຕິ
້
ບດ
ັ ການຜະລິດທີດ ີ ມີດ່ ງລຸ່
ັ ມນີ: ້

ທຸກໆຂະບວນການຜະລິດ ໄດ້ຖກ
ື ກໍານົດ ຢ່ າງຈະແຈ ້ງ, ມີການທົບທວນຢ່ າງເປັນລະບົບ ໂດຍ
ພິຈາລະນາຈາກຂໍມູ້ ນ ແລະ ປະສົບການທີ່ໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຜ່ ານມາ ແລະ ສະແດງໃຫ ້ເຫັນຄວາມ
ສາມາດປະຕິບດ
ັ ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການຜະລິດ

ຕາມຂໍກໍ້ ານົດດ້ານຄຸ ນນະພາບ

ແລະ

ສອດຄ່ອງ ກັບຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດ ຢ່ າງສະໝໍ່າສະເຫມີ (specification);
II.

ມີການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂັນຕອນ,
້
ຂະບວນການ ແລະ ການປ່ ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນ
ຕ່າງໆ ທີ່ກະທົບຕໍ່ຂະບວນການ;

III.

ຈັດໃຫ້ມສ
ີ ່ ງອໍ
ິ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນຢ່າງພຽງພໍ ສໍາລັບການປະຕິບດ
ັ ການ
ຜະລິດທີ່ດີ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
a) ບຸ ກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸ ດທິ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ການຝຶກອົບຮົມຢ່ າງເໝາະສົມ;
b) ສະຖານທີ່ ແລະ ເນືອທີ
້ ່ ຢ່ າງພຽງພໍ;
c) ອຸ ປະກອນເຄື່ອງມື ແລະ ນໍາໃຊ້ໄດ້;
d) ວັດຖຸ ດບ
ິ , ວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່ ແລະ ມີສະຫລາກ ທີ່ຖືກຕ້ອງ;
e) ມີຂນຕອນວິ
ັ້
ທກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງ ແລະ ມີຂແນະນໍ
ໍ້
າ;
f) ມີການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຂົນສົ່ງທີ່ເໝາະສົມ.

IV.

ມີຂແນະນໍ
ໍ້
າ ແລະ ຂັນຕອນການປະຕິ
້
ບດ
ັ ງານຕ່າງໆ ທີ່ຂຽນໂດຍໃຊ້ພາສາທີ່ອ່ ານງ່ າຍ ບໍ່ຄຸ ມ
ເຄືອ ແລະ ມີຄວາມສະເພາະກັບກັບວຽກງານນັນໆ;
້

V.

ຜູ ປ
້ ະຕິບດ
ັ ງານ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການຝຶກອົບ ຮົມ ເພື່ອປະຕິບດ
ັ ຕາມຂັນຕອນ
້
ການປະຕິບດ
ັ ຢ່າງ
ຕ້ອງ;

VI.

ການບັນທຶກດ້ວຍມື ຫລື/ແລະ ອຸ ປະກອນການບັນທຶກ ໃນລະຫວ່ າງການຜະລິດ ເພື່ອສະ
ແດງໃຫ ້ເຫັນວ່າທຸກໆຂັນຕອນທີ
້
່ ກໍານົດໃນຂັນຕອນການປະຕິ
້
ບດ
ັ ແລະ ການແນະນໍາ ມີການ

ປະຕິບດ
ັ ແທ ້ຈິງ ແລະ ປະລິມານ ຄຸ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ເປັນໄປຕາມຄາດໝາຍ. ຖ້າ
ມີການບ່ຽງເບນໃດໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ຕ້ອງໄດ້ບນ
ັ ທຶກລະອຽດ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ການສືບຫາສາເຫດ.

ໜ້າ 3

ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

VII.

ການບັນທຶກການຜະລິດ ລວມທັງການຈໍາໜ່ າຍ ເຊິ່ງສາມາດເກັບກໍາປະຫວັດລາຍລະອຽດ
ຢ່ າງຄົບຖ້ວນຂອງຊຸ ດຜະລິດໄດ້ ເພື່ອຄົນຫາໄດ້
້
ເຖິງຮ່ ອງຮອຍ ແລະ ໄດ້ຖກ
ື ເກັບຮັກສາໃນ
ລະບົບທີ່ຮັບປະກັນ ແລະ ສາມາດຊອກຮູ ໄ້ ດ້ງ່າຍ ແລະ ເຂົາໃຈໄດ້
້
.

VIII.

ການຈໍາໜ່ າຍ (ການຂາຍຍົກ) ຜະລິດຕະພັນ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຈາໍ ກັດ ຄວາມສ່ ຽງທັງໝົດທີ່ຈະ
ເກີດຕໍ່ຄຸ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ;

IX.

ໃຫ ້ມີລະບົບເພື່ອຮຽກເກັບຄືນຜະລິດຕະພັນ ຈາກການຂາຍ ຫລື ສະໜອງ;

X.

ການຮ້ອງຟ້ອງກ່ ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຈາໍ ໜ່ າຍຢູ່ທ ້ອງຕະຫລາດ

ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ກວດກາ,

ກໍລະນີມຄ
ີ ວາມບົກຜ່ອງດ້ານຄຸ ນນະພາບ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ການກວດສອບ ແລະ ມີມາດຕະ
ການທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ຜະລິດຕະພັນທີ່ບົກຜ່ອງດັ່ງກ່ າວ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດບັນຫາຊໍາ້
ຄືນ.

ການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ (QUALITY CONTROL)
1.3.

ການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບແມ່ ນສ່ ວນໜຶ່ງຂອງການປະຕິບດ
ັ ການຜະລິດທີ່ດີ (GMP) ເຊິ່ງກ່ ຽວຂ້ອງ
ກັບການຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງ, ການທົດສອບຄຸ ນນະພາບ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການວິໄຈ, ການເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັນພາຍໃນການການຈັດຕັງ,້ ການດໍາເນີນການດ້ານເອກະສານ, ວິທກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ການອະນຸຍາດ
ປ່ ອຍ ເພື່ອໝັນໃຈວ່
້
າ ການວິໄຈທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ຈໍາເປັນ ໄດ້ຮບ
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ ແລະ ແນ່ ໃຈ
ວ່າ ວັດຖຸ ດບ
ິ ຈະບໍ່ຖືກປ່ ອຍເຂົາໃນຂະບວນການຜະລິ
້
ດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບຈະບໍ່ຖືກ
ປ່ ອຍເພື່ອຂາຍ ຫລື ຈໍາໜ່ າຍ ຈົນກວ່ າຈະຜ່ ານການຕັດສິນວ່າມີຄຸນ ນະພາບ ເປັນທີ່ເພີ່ງພໍໃຈ.
ຂໍກໍ້ ານົດພືນຖານສໍ
້
າລັບການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບມີ:

I.

ມີສ່ ງອໍ
ິ ານວຍຄວາມສະດວກຢ່ າງພຽງພໍ, ພະນັກງານໄດ້ຮບ
ັ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມີຂນຕອນ
ັ້
ການປະຕິບດ
ັ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງແລ້ວ ສໍາລັບການຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງ, ການກວດກາ ແລະ ການ
ກວດວິໄຈວັດຖຸ ດບ
ິ , ວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່, ຕົວຢາຫລັກ, ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ນາໍ ໄປດໍາເນີນ
ໃນຂັນຕໍ
້ ່ ໄປ (bulk) ແລະ ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ ແລະ ໃຫ ້ສອດຄ່ອງໃນການຕິດຕາມ
ເງ່ ອນໄຂສະພາບແວດລ້
ື
ອມ ຕາມຈຸດປະສົງດ້ານການປະຕິບດ
ັ ການຜະລິດທີ່ດີ.

II.

ຕົວຢ່ າງຂອງວັດຖຸ ດບ
ິ ຕ່າງໆ, ວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່, ຜະລິດຕະພັນເຄິ່ງສໍາເລັດ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ້ອງ
ໄດ້ດໍາເນີນການຜະລິດຕໍ່ໄປ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ ຖືກປະຕິບດ
ັ ໂດຍບຸ ກຄະລາ
ກອນ ແລະ ໂດຍຂັນຕອນການປະຕິ
້
ບດ
ັ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງອະນຸມດ
ັ ໂດຍ ຝ່ າຍຄວບຄຸ ມ

III.
IV.

ຄຸ ນນະພາບ.

ມີວທ
ິ ກ
ີ ວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງວິທກ
ີ ານທົດສອບ.
ການປະຕິບດ
ັ ການບັນທຶກ, ດ້ວຍການຈົດແຕ້ມ ຫລື/ແລະ ອຸ ປະກອນການບັນທຶກ ເຊິ່ງ
ສາມາດສະແດງໃຫ ້ເຫັນວ່າ ວິທກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ການຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງ, ການກວດກາ, ແລະ ຂັນ້
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ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

ຕອນການວິໄຈ ໄດ້ມກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ສໍາເລັດຢ່ າງແທ້ຈງິ . ການບ່ ຽງເບນໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງມີການ
ບັນທຶກຢ່ າງລະອຽດຄົບຖ້ວນ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ສືບຫາສາເຫດ.
V.

ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບທີ່ບັນຈຸສ່ວນປະກອບຂອງຕົວຢາຫລັກທີ່ອອກລິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ສ່ວນປະກອບທາງດ້ານປະລິມານ

ແລະ

ດ້ານຄຸ ນນະພາບ

ຕາມການລະບຽບຫລັກການ

ອະນຸຍາດຈໍາໜ່ າຍ, ມີຄວາມບໍລສ
ິ ຸ ດຕາມຂໍກໍ້ ານົດ, ແລະ ບັນຈຸໃສ່ ພາຊະນະທີ່ເໝາະສົມ
ແລະ ຕິດສະຫລາກຖືກຕ້ອງ.
VI.

ມີການບັນທຶກຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຈາກການກວດສອບວັດຖຸ ດບ
ິ ,

ວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່,

ຜະລິດຕະພັນທີ່

ຕ້ອງດໍາເນີນການໃນຂັນຕໍ
້ ່ ໄປ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ ຕ້ອງໄດ້ນາໍ ໄປປະເມີນສົມທຽບ
ໃສ່ ກັບຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ (Specification). ການປະເມີນຕີລາຄາຜະລິດຕະ

ພັນ ປະກອບດ້ວຍ ການພິຈາລະນາທົບທວນ ແລະ ການປະເມີນເອກະສານການຜະລິດທີ່
ກ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ການປະເມີນການບ່ຽງເບນຈາກຂັນຕອນການປະຕິ
້
ບດ
ັ ທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້.
VII.

ບໍ່ມີຊຸ ດຜະລິດຕະພັນໃດໄດ້ຖກ
ື ປ່ອຍອອກເພື່ອຈໍາໜ່ າຍ ຫລື ຈັດສົ່ງ ສະໜອງອອກ ກ່ ອນມີ
ການຮັບຮອງຈາກຜູທ
້ ່ ມີ
ີ ອໍານາດໜາ້ ທີ່ໃນການປ່ ອຍ ເຊິ່ງຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບ
ການ ການອະນຸຍາດທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ.

VIII.

ມີການເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນຕົວຢ່ າງວັດຖຸ ດບ
ິ

ແລະ

ຕົວຢ່າງຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ

ເພື່ອອ້າງອີງ ໃຫ ້ພຽງພໍ່ ເພື່ອການກວດກາວິໄຈຜະລິດຕະພັນໃນອະນາຄົດ ແລະ ຖ້າຈໍາເປັນ
ຜະລິດຕະພັນຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນເຄື່ອງຫຸ ້ມຫໍ່ສຸ ດທ ້າຍສໍາລັບສົ່ງອອກຈໍາໜ່ າຍ ຍົກ
ເວັນ້ ຫີບຫໍ່ບັນຈຸທ່ ມີ
ີ ຂະໜາດໃຫຍ່ .

ການທົບທວນຄຸ ນນະພາບຜະລິດຕະພັນ (Product Quality Review)
1.4. ມີການທົບທວນຄືນຄຸ ນນະພາບຂອງຢາທັງໝົດທີ່ຂຶນທະບຽນໄວ້
້
ລວມທັງຜະລິດຕະພັນຢາທີ່ຜະລິດ

ເພື່ອສົ່ງອອກ ໂດຍປະຕິບດ
ັ ເປັນແຕ່ ລະໄລຍະຢ່າງສະໝໍ່າສະເຫນີ ຫລື ໝູນວຽການການທົດທວນ ເຊິ່ງ
ຈຸດປະສົງໃນການທົບທວນຈະຕ້ອງກວາມເອົາຄວາມສະໝໍ່າສະເຫນີຂອງຂະບວນການຜະລິດ

ແລະ

ການ

ຄວບຄຸ ມຄວາມເໝາະສົມຂອງ ຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ (specification )ທີ່ໃຊ້ໃນປະຈຸບນ
ັ ທັງ
ສໍາລັບວັດຖຸ ດບ
ິ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ ເພື່ອເນັນໜັ
້ ກໃຫ ້ມີແນວໂນມ
້ ໃດໜຶ່ງ ແລະ ເພື່ອພັດທະນາ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂະບວນການໃຫ້ດຍ
ີ ່ ງຂຶ
ິ ນ.
້ ການກວດສອບຄືນ ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ
ເຮັດເປັນປະຈໍາໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍການພິຈາລະນາຈາກ ການທົບທວນໃນຄັງກ່
້ ອນ, ແລະ ຢ່ າງໜ້ອຍການກວດ
ສອບຕ້ອງປະກອບມີ:
I.

ການທົບທວນກ່ ຽວກັບວັດຖຸ ດບ
ິ ແລະ ວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນ ໂດຍສະເພາະຜະລິດຕະ
ພັນວັດຖຸ ດບ
ິ ແລະ ວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່ ທີ່ມາຈາກແຫລ່ ງທີ່ສະໜອງໃໝ່ .

II.

ການທົບທວນຄືນຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຂອງການຄວບຄຸ ມ ໃນລະຫວ່ າງຂະບວນການຜະລິດ (in
process control) ໃນບ່ອນທີ່ເປັນ ຈຸດວິກດ
ິ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ.
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III.

ການທົບທວນກ່ ຽວກັບທຸກຊຸ ດຜະລິດທີ່ບົກຜ່ ອງ ບໍ່ຜ່ານຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດ
ແລະ ການສືບສວນຫາສາເຫດຂອງຄວາມບົກຜ່ ອງ.

IV.

ທົວທວນທຸກໆ ການບ່ ຽງເບນທີ່ສໍາຄັນ ຫລື ການບໍ່ບັນລຸ ຕາມ ຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍາ
ນົດ, ການສືບສວນຫາສາເຫດຢ່ າງມີປະສິດທິພາບ ໃນການແກໄ້ ຂ ແລະ ການປ້ອງກັນ
(CAPA).

V.

ທົບທວນຄືນທຸກໆການປ່ ຽນແປງທັງໝົດ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການ ຫລື ວິທກ
ີ ານວິໄຈ.

VI.

ທົບທວນຄືນການປ່ ຽນແປງ ຂອງການຍື່ນການຂໍອະນຸຍາດ, ການປະຕິບເັ ສດເອກະສານປະ

VII.

ທົບທວນຄືນກ່ ຽວກັບຜົນຂອງການກວດສອບຄຸ ນນະພາບ ແລະ ແນວໂນມທີ່ບໍ່ຄາດຫວັງ.

VIII.

ທົບທວນກ່ ຽວກັບກັບຜະລິດຕະພັນທັງໝົດທີ່ມີການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ເກັບ

ກອບເພື່ອຂໍຂນທະບຽນອະນຸ
ຶ້
ຍາດຈໍາໜ່ າຍ ສໍາລັບປະເທດທີ່ສາມ(ໃນກໍລະນີການສົ່ງອອກ).

ຄືນ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບຄຸ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ລວມທັງການສືບສວນຫາສາເຫດທັນທີ.
IX.

ທົບທວນຄືນ ຄວາມພຽງພໍເໝາະສົມຂອງມາດຕະການການປະຕິບດ
ັ ການແກ ້ໄຂຂອງ
ຂະບວນການ ຫລື ອຸ ປະກອນ ທີ່ຜ່ ານມາ.

IX.

ສໍາລັບການອະນຸຍາດຈໍາໜ່ າຍຢູ່ໃນທ ້ອງຕະຫລາດ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຢາໃໝ່ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງຕ່ າງໆຕໍ່ລະບຽບການຂໍອະຍຸ າດຈໍາໜ່ າຍ, ທົບທວນຄືນຂໍຜູ້ ກມັດພາຍລັງໄດ້ຮບ
ັ
ອະນຸຍາດຈໍາໜ່ າຍ.

X.

ສໍາລັບຢາຂຶນທະບຽນໃນສູ
້
ດຕໍາລາໃໝ່ ແລະ ມີການປ່ ຽນແປງສູດຕໍາລາ ຕ້ອງເຮັດການທົບ
ທວນ ເງ່ ອນໄຂ
ື
ຫລືຄໍາຮັບຮອງທີ່ໄດ້ເຮັດໄວ້ກ່ຽວກັບການກວດສອບພາຍຫລັງທີ່ຜະລິດຕະ
ພັນ ຢາອອກສູນຕະຫລາດແລ້ວ.

XI.

ສະຖານະຂອງການກວດກສອບຮັບຮອງຂອງອຸ ປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທ່ ກ່ີ ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ:
ລະບົບລະບາຍອາກາດ (HVAC) , ລະບົບນໍາ,້ ລະບົບອາຍແກສທີ່ໃຫ ້ຄວາມດັນ ແລະ
ອື່ນໆ.

XII.

ທົບທວນຄືນກ່ ຽວກັບຂໍຕົ້ ກລົງ ຕ່າງໆ ເຊິ່ງໄດ້ອະທິບາຍໃນພາກທີ 7 ເພື່ອໃຫ້ແນ່ ໃຈວ່ າ
ສັນຍາດັ່ງກ່ າວ ຍັງສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຢູ່ສະເໝີ.
ໂຮງງານຜະລິດຢາ ແລະ ຜູທ
້ ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ອະນຸຍາດຜະລິດຈໍາໜ່ າຍ ຕ້ອງປະເມີນຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຂອງ
ການທົບທວນ ແລະ ຕ້ອງນໍາມາພິຈາລະນາວ່ າ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການການແກ ້ໄຂ ແລະ
ການປ້ອງກັນ ຫລື ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຄືນຫລືບ່ ໍ. ເຫດຜົນສໍາລັບການປະຕິບດ
ັ ແກໄ້ ຂ
ຄວາມຖືກຕ້ອງນັນ້ ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ການປະຕິບດ
ັ ການແກ ້ໄຂ ແລະ ການປ້ອງ
ກັນ ທີ່ໄດ້ຕກ
ົ ລົງກັນໄວ້ ຕ້ອງເຮັດໃຫ ້ສໍາເລັດທັນຕາມເວລາທີ່ກໍານົດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ຕ້ອງ
ມີຂນຕອນການປະຕິ
ັ້
ບດ
ັ ສໍາລັບການຈັດການບໍລຫ
ິ ານທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ການທົບ
ທວນມາດຕະການເຫລົ່ານັນ້ ລວມທັງປະສິດທິພາບຂອງວິທກ
ີ ານເຫລົ່ານີ ້ ໄດ້ກວດສອບຄືນໃນ
ລະຫວ່າງການກວດກາຕົນເອງ.

ການທົບທວນຄຸ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນອາດແບ່ ງເປັນກຸ່ ມ
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ຜະລິດຕະພັນ ເຊັ່ນຕົວຢ່ າງ ຮູ ບແບບຢາທີ່ເປັນ ຂອງແຂງ, ຂອງແຫລວ, ຮູ ບແບບປາສະຈາກເຊືອ້
ແລະ ອື່ນໆ.
ຖ້າຜູທ
້ ່ ຖື
ີ ທະບຽນອະນຸຍາດຈໍາໜ່ າຍ ຫາກບໍ່ແມ່ ນໂຮງງານຜະລິດຢາ ຕ້ອງມີຂຕົ
ໍ ້ ກລົງຮ່ ວມກັນ
ທາງດ້ານເຕັກນິກ ລະຫວ່າງ ຫລາຍໆພາກສ່ ວນ ເຊິ່ງກໍານົດຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການ
ສ້າງການທົບທວນຄຸ ນນະພາບ. ຜູທ
້ ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ການແຕ່ງຕັງ້ ຮັບຜິດຊອບການຢັງຢືນຊຸ
້
ດ ຜະລິດຕະພັນ
ສຸ ດທ ້າຍ ພອ້ ມກັບຜູຖ
້ ທ
ື ະບຽນຮັບອະນຸຍາດຈໍາໜ່ າຍ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່ າການທົບທວນຄຸ ນນະ
ພາບ ໄດ້ຖກ
ື ປະຕິບດ
ັ ທັນເວລາ ແລະ ຊັດເຈນ.

ການບໍລຫ
ິ ານຄວາມສ່ ຽງດ້ານຄຸ ນນະພາບ (QUALITY RISK MANAGEMENT)
1.4.

ການບໍລຫ
ິ ານຄວາມສ່ຽງດ້ານຄຸ ນນະພາບ ແມ່ ນຂະບວນການທີ່ເປັນລະບົບອັນໜຶ່ງ ເພື່ອການປະເມີນ,
ຄວບຄຸ ມ, ການສື່ສານ ແລະ ການທົບທວນຄວາມສ່ ຽງ ຕໍ່ຄຸ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນຢາ. ເຊິ່ງ
ສາມາດນໍາໄປດັດປັບໄດ້ທງັ ການກະກຽມຫລ່ວງໜາ້ ຫລື ທົບທວນຍ ້ອນຄືນຫລັງ (Proactively or
Retrospectively).

1.5.

ລະບົບການບໍລຫ
ິ ານຄວາມສ່ ຽງຕໍ່ຄຸ ນນະພາບ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່ າ:
-

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄຸ ນນະພາບແມ່ ນອີງໃສ່ຄວາມຮູ ທ
້ າງດ້ານວິທະຍາສາດ, ປະສົບປະການ
ກ່ ຽວກັບຂະບວນການ ແລະ ທ ້າຍສຸ ດແມ່ ນເຊື່ອມໂຍງກັບການຄວບຄຸ ມຄົນເຈັບ.

-

ລະດັບຄວາມພະຍາຍາມ, ລະບຽບ ແລະ ການສ້າງເອກະສານ ກ່ ຽວກັບຂະບວນການຄຸ ມ
້ ຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ຄຸ ນນະພາບແມ່ ນສົມຄູ່ກັບລະດັບຄວາມສ່ຽງ.

ຕົວຢ່ າງຂອງຂະບວນການ ແລະ ການໃຊ້ການຄວບຄຸ ມຄວາມສ່ຽງ ໄດ້ລະບຸ ຢູ່ເອກະສານຄັດ
ຕິດ ທີ 20
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ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

ພາກທີ 2
ບຸ ກຄະລາກອນ (Personnel)
ຫລັກການ
ການສ້າງ ແລະ ການຮັກສາລະບົບ ທີ່ເປັນໜ້າເພີ່ງພໍໃຈ ໃນລະບົບຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ ແລະ
ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຕ້ອງເຊື່ອຖືໄດ້ ແມ່ ນຂຶນຢູ
້ ່ ກັບຜູປ້ ະຕິບດ
ັ ງານ. ດັ່ງນັນມັ
້ ນແມ່ ນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູໄ້ ດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດຜະລິດ ຈະຕ້ອງຈັດຫາບຸ ກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸ ດທິພຽງພໍເໝາະ

ສົມ ເພື່ອປະຕິບດ
ັ ງານຫລ້ອນໜ້າທີ່ທັງໝົດ ໂດຍແຕ່ ລະຄົນຕ້ອງເຂົາໃຈຢ
້
່ າງຈະແຈ ້ງ ກ່ ຽວກັບໜ້າທີ່
ຮັບຜິດຊອບຂອງ ແລະ ມີການບັນທຶກໄວ້. ບຸ ກຄະລາກອນທັງໝົດຕ້ອງຮັບຮູ ້ ແລະ ເຂົາໃຈກ່
້
ຽວກັບ
ຫລັກການການຜະລິດທີດ ີ ເຊິ່ງກ່ ຽວຂ້ອງກັບພາລະໜ ້າທີ່ຂອງຕົນ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ການອົບຮົມກ່ ອນ

ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ວຽກງານ, ມີການອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ລວມທັງມີການແນະນໍາກ່ ຽວກັບສຸ ຂະອະນາໄມ
ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທີ່ພວກເຂົາປະຕິບດ
ັ .

ຂໍກໍ້ ານົດທົ່ວໄປ
2.1.

ໂຮງງານຜະລິດຜະລິດຕ້ອງມີບຸກຄະລາກອນຈໍານວນທີ່ພຽງພໍ ທີ່ມີຄຸນວຸ ດທິ ແລະ ປະສົບປະການໃນ
ການປະຕິບດ
ັ ຕົວຈິງ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ໄດ້ຈດ
ັ ວາງໃສ່ບຸ ກຄະລາກອນຄົນໜຶ່ງ ບໍ່ໃຫ ້ກວ້າງຫລາຍ
ເພາະຈະກໍ່ໃຫ ້ເກີດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄຸ ນນະພາບ.

2.2.

ໂຮງງານຜະລິດທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດຕ້ອງມີໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງ.້ ບຸ ກຄະລາກອນຜູ ທ
້ ່ ມີ
ີ ຕໍາແໜ່ ງ ຕ້ອງມີ
ການກໍານົດໜ ້າວຽກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ບັນທຶກເຂົາໃນພາລະບົ
້
ດບາດໜ້າທີ່ ແລະ ມີອໍານາດ
ໜາ້ ທີ່ພຽງພໍເພື່ອປະຕິບດ
ັ ໜາ້ ທີ່ສໍາເລັດຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ອາດມີຜູທ
້ ່ ມີ
ີ ຄຸນວຸ ດທິມອບໝາຍ

ໃຫ ້ເຮັດວຽກຊ່ວຍໃນລະດັບທີ່ສາມາດປະຕິບດ
ັ ງານໄດ້. ໂດຍອີງຕາມຫລັກການປະຕິບດ
ັ ຜະລິດທີ່ດີ
ຈະບໍ່ໃຫ ້ມີຊ່ອງຫວ່າງໃດ ຫລື ຄວາມຊໍາຊ້
້ ອນ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ບຸ ກຄະລາກອນ .

ບຸ ກຄະລາກອນຫລັກແຫລ່ ງ (KEY PERSONEL)
2.3.

ບຸ ກຄະລາກອນຫລັກແຫລ່ງປະກອບດ້ວຍ ຫົວໜາ້ ພະແນກຝ່ າຍການຜະລິດ, ຫົວໜາ້ ພະແນກຝ່ າຍ
ຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ ເຊິ່ງບໍ່ຂຶນຕໍ
້ ່ ກັນ ຫົວໜາ້ ຝ່ າຍຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບມໜາ້ ທີ່ໃນການປ່ ອຍຜະລິດ
ຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ,

ຖ້າຫາກໂຮງງານໃດທີ່ຫົວໜາ້ ຝ່ າຍຄວບຄຸ ມຄະນະພາບ

ໄດ້ຮບ
ັ ຜິດຊອບປ່ອຍ

ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ ໂຮງງານຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງຕັງຜູ
້ ທ
້ ່ ມີ
ີ ໜາ້ ທີ່ປ່ ອຍຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ. ຕາມ
ປົກກະຕິ ຕໍາແໜ່ ງທີ່ສໍາຄັນ ເຊັ່ນ ຫົວໜ້າຝ່ າຍຜະລິດ ແລະ ຫົວໜ້າຝ່ າຍຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ ຕ້ອງ
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ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

ເປັນຕໍ າແໜງງານທີ່ເຮັດວຽກປະຈໍາເຕັມເວລາ. ຫົວໜາ້ ຝ່ າຍການຜະລິດ ແລະ ຫົວໜາ້ ຝ່ າຍຄວບຄຸ ມ
ຄຸ ນນະພາບ ຕ້ອງຖືກແຍກເປັນອິສະຫລະຈາກກັນ. ໃນອົງການຈັດຕັງທີ
້ ່ ໃຫຍ່ ອາດມີຄວາມຈໍາເປັນ
ໃນການມອບໝາຍບາງໜາ້ ທີ່ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດກໍານົດຢູ່ໃນຂໍ ້ 2.5, 2.6 ແລະ 2.7
2.4…
2.5.
I.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຫົວໜ້າພະແນກຝ່ າຍຜະລິດມີໜ ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບດັ່ງລຸ່ ມນີ: ້
ຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖກ
ື ຜະລິດ ແລະ ເກັບຮັກສາ ສອດຄ່ອງຕາມເອກະສານທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດ
ໄວ້ຢ່ າງເໝາະສົມ ເພື່ອຄຸ ນນະພາບບັນລຸ ຕາມທີ່ກໍານົດ ໄວ້.

II.

ອະນຸມດ
ັ ຮັບຮອງບັນດາຂໍແນະນໍ
້
າຕ່າງໆ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບດ
ັ ການຜະລິດ ແລະ ຮັບປະກັນ
ວ່າພະນັກງານມີການປະຕິບດ
ັ ຢ່ າງເຄັ່ງຄັດ.

III.

ຮັບປະກັນ ການບັນທຶກກ່ ຽວກັບການຜະລິດຕ່າງໆ ໄດ້ຖກ
ື ປະເມີນ ແລະ ລົງລາຍເຊັນໂດຍຜູ ທ
້ ່ ໄດ້
ີ

IV.

ກວດກາ ການບໍາລຸ ງຮັກສາອາຄານ ແລະ ເຄື່ອງມືຢູ່ພາຍໃນໜ່ ວຍງານ.

V.

ຮັບປະກັນວ່າການບຸ ກຄະລາກອນໄດ້ຮບ
ັ ການອົບຮົມກ່ ອນປະຕິບດ
ັ ງານ ແລະ ມີການອົບຮົມຕໍ່ເນື່ອງ

ຮັບການແຕ່ງຕັງ້ ກ່ ອນທີ່ຈະສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ຝ່ າຍຄວບຄຸ ມ ຄຸ ນນະພາບ.

ແກ່ ບຸ ກຄະລາກອນພາຍໃນພະແນກຂອງຕົນ ແລະ ດັດປັບ ໃຫ ້ເໝາະສົມຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ ງຕ້ອງ
ການຂອງວຽກງານ.
2.6.
I.

ຫົວໜາ້ ຝ່ າຍຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ: ້
ອະນຸມດ
ັ ຫລື ບໍ່ອະນຸມດ
ັ ປ່ອຍ ວັດຖຸ ດບ
ິ ແລະ ຕົວຢາຫລັກ, ຜະລິດຕະພັນເຄິ່ງສໍາເລັດຮູ ບ ແລະ
ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ.

II.

ປະເມີນບັນທຶກຊຸ ດຜະລິດ.

III.

ຮັບປະກັນວ່າທຸກໆການທົດສອບວິໄຈໄດ້ຖກ
ື ປະຕິບດ
ັ .

IV.

ອະນຸມດ
ັ ຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ, ວິທກ
ີ ານກ່ ຽວກັບການເກັບຕົວຢ່ າງ, ວິທວ
ີ ໄິ ຈ ແລະ ຂັນ້
ຕອນການປະຕິບດ
ັ ການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບອື່ນໆ.

V.

VI.

ອະນຸມດ
ັ ແລະ ຕິດຕາມ ຜູ ຮ
້ ບ
ັ ຈ ້າງການວິໄຈຕາມສັນຍາວ່າຈ ້າງການວິໄຈ.
ກວດກາການບໍາລຸ ງຮັກສາ ອາຄານ ແລະ ອຸ ປະກອນຢູ່ພາຍໃນພະແນກ.

VII.

ຮັບປະກັນວ່າມີການປະຕິບດ
ັ ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຢ່ າງເໝາະສົມ.

VIII.

ຮັບປະກັນວ່າການໄດ້ມກ
ີ ານອົບຮົມ ພະນັກງານກ່ ອນການປະຕິບດ
ັ ງານ ແລະ ມີການອົບຮົມຕໍ່ເນື່ອງ
ແກ່ ບຸ ກຄະລາກອນ ແລະ ໄດ້ດດ
ັ ປັບເໝາະສົມຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ.

ວຽກງານອື່ນໆຂອງພະແນກຝ່ າຍຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ ແມ່ ນໄດ້ສງັ ລວມຢູ່ໃນ ພາກທີ 6.
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2.7.

ຫົວໜາ້ ພະແນກຝ່ າຍການຜະລິດ ແລະ ພະແນກຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານບາງຢ່ າງຮ່ວມກັນ, ປະຕິບດ
ັ ຮ່ວມກັນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບຄຸ ນ
ນະພາບ, ລວມທັງການປະຕິບດ
ັ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງພາກສ່ວນລັດວາງອອກ:

-

ການອະນຸມດ
ັ ເອກະສານວິທປ
ີ ະຕິບດ
ັ ງານ ແລະ ເອກະສານຕ່ າງໆ ລວມທັງການແກ ້ໄຂປັບປຸ ງ
ເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ໃນວຽກງານການຜະລິດ.

-

ການຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸ ມສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຜະລິດ.

-

ຄວາມສະອາດຂອງອາຄານໂຮງງານ.

-

ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂະບວນການ.

-

ການອົບຮົມ.

-

ການອະນຸມດ
ັ ແລະ ການຕິດຕາມບັນດາຜູສ້ ະໜອງວັດຖຸ ດບ
ິ .

-

ການອະນຸມດ
ັ ແລະ ການຕິດຕາມ ຜູ ຮ
້ ບ
ັ ຈ ້າງຜະລິດຕາມສັນຍາຈ າ້ ງຜະລິດ.

-

ການກໍານົດ ແລະ ການຕິດຕາມເງ່ ອນໄຂການເກັ
ື
ບຮັກສາຜະລິດຕະພັນວັດຖຸ ດິບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ
ຫຸ ້ມຫໍ່ ແລະ ສໍາເລັດຮູ ບ.

-

ການເກັບຮັກສາເອກະສານບັນທຶກຕ່າງໆ ແລະ ການນໍາເອົາບັນທຶກຕ່າງໆດັ່ງກ່ າວ ມາໃຊ້ຄືນໃນວຽກ

-

ຕິດຕາມກ່ ຽວກັບຄວາມສອດຄ່ອງຕາມຂໍກໍ້ ານົດ ຂອງ GMP.

-

ການກວດກາ, ສືບສວນຫາສາເຫດ ແລະ ເກັບຕົວຢ່ າງ ເພື່ອຕິດຕາມປັດໃຈທີ່ອາດຈະກະທົບຕໍ່ຄຸ ນ

ງານ.

ນະພາບ ຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ການອົບຮົມ (Training)
2.8.

ໂຮງງານຜະລິດທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດ ຕ້ອງຈັດໃຫ ້ມີການອົບຮົມສໍາລັບບຸ ກຄະລາກອນຜູທ
້ ່ ຈະຮັ
ີ
ບເອົາເຂົາ້
ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ໃນເຂດການຜະລິດ ຫລື ເຂົາໃນຫ
້
້ອງປະຕິບດ
ັ ການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ (ລວມທັງບຸ ກ
ຄະລາກອນເຮັດວຽກເຕັກນິກ, ການບໍາລຸ ງສ້ອມແປງ ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດ) ແລະ ບຸ ກຄະລາກອນ
ອື່ນໆ ຜູ ເ້ ຊິ່ງເຄື່ອນໄຫວປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດກະທົບຕໍ່ຄຸ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ.

2.9.

ຄຽງຄູ່ກັບການອົບຮົມພືນຖານທາງດ້
້
ານທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບດ
ັ ການຜະລິດທີ່ດີແລ້ວ, ພະນັກ
ງານທີ່ຮັບເຂົາມາໃໝ່
້

ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການອົບຮົມຢ່ າງເໝາະສົມກັບໜາ້ ທີ່ຂອງພວກເຂົາ ຕາມທີ່ໄດ້ຮບ
ັ

ມອບໝາຍ. ຕ້ອງມີການຈັດການອົບຮົມຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີການປະເມີນປະສິດທິຜນ
ົ ໃນການປະຕິບດ
ັ

ວຽກງານຕ້ອງໄດ້ເຮັດການປະເມີນເປັ ນປະຈໍາ. ຕ້ອງໃຫ ້ມີແຜນງານໃນການອົບຮົມເຊິ່ງອະນຸມດ
ັ ໂດຍ
ຫົວໜາ້ ພະແນກ ການຜະລິດ ແລະ ຫົວໜາ້ ພະແນກ ການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ.
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2.10. ບຸ ກຄະລາກອນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເຂດທີ່ການທີ່ມີປນົ ເປືອນເຊິ
້ ່ ງກໍ່ໃຫ ້ເກີດອັນຕະລາຍ

ຕົວຢ່າງ:

ເຂດ

ສະອາດ ຫລື ເຂດທີ່ມີສານອອກລິດສູງ, ທາດເບື່ອ, ສານທີ່ເຮັດໃຫ ້ມີການຕິດເຊືອ້ ຫລື ອຸ ປະກອນທີ່
ມີຄວາມໄວຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ຄວບຄຸ ມ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ ້ການອົບຮົມສະເພາະ.
2.11. ຜູ ມ
້ າຢ້ຽມຢາມ ຫລື ບຸ ກຄະລາກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ການອົບຮົມ ບໍ່ຄວນປ່ ອຍໃຫ ້ເຂົາສະຖານທີ
້
່ ຜະລິດ
ແລະ ສະຖານທີ່ຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ. ຖ້າຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການແນະນໍາໃຫ ້ຂໍມູ້ ນ
ຫລ່ວງໜ້າ ໂດຍສະເພາະການອະນາໄມສ່ ວນບຸ ກຄົນ ແລະ ອະທິບາຍກ່ ຽວກັບການນຸ່ ງເຄື່ອງປ້ອງກັນ.
ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການຄວບຄຸ ມຢ່ າງໃກ ້ຊິດ.
2.12. ແນວຄວາມຄິດກ່ ຽວກັບການຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ ແລະ ທຸກມາດຕະການທີ່ສາມາດເພີ່ມຄວາມເຂົາ້
ໃຈກ່ ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່ າວ ແລະ ການຈັດ ຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການປຶກສາ ຫາລື ຫລື ອະທິບາຍ
ຢ່ າງກ ້ວາງ ໃນລະຫວ່າງການອົບຮົມ.

ການອະນາໄມສ່ ວນບຸ ກຄົນ (PERSONAL HYGIENE)
2.13. ຕ້ອງໄດ້ສາ້ ງແຜນງານລະອຽດກ່ ຽວກັບການອະນາໄມ ແລະ ດັດປັບໃຫ ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງວຽກງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ພາຍໃນໂຮງງານ.

ແຜນງານຕ້ອງປະກອບມີຂນຕອນທີ
ັ້
່ ກ່ ຽວຂ້ອງກັບ

ສຸ ຂະພາບ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ຫລັກອະນາໄມ ແລະ ການນຸ່ ງເຄື່ອງຂອງບຸ ກຄະລາກອນ. ຂັນຕອນ
້
ການປະຕິບດ
ັ ເຫລົ່ານີຕ້້ ອງໄດ້ໃຫ້ຄົນເຂົາໃຈ
້
ແລະ ປະຕິບດ
ັ ຢ່ າງເຄັ່ງຄັດ ໂດຍພະນັກງານທຸກໆຄົນທີ່
ຈະເຂົາປະຕິ
້
ບດ
ັ ຢູ່ໃນເຂດການຜະລິດ ແລະ ຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ. ຫລັກການອະນາໄມທັງໝົດຕ້ອງ
ໄດ້ຮບ
ັ ການສົ່ງເສີມໂດຍຝ່ າຍບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການສົນທະນາຢ່ າງກ ້ວາງຂວາງໃນວາລະຂອງ
ການອົບຮົມ.
2.14. ບຸ ກຄະລາກອນທີ່ເຂົາເຮັ
້ ດວຽກໃໝ່ ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການກວດສຸ ຂະພາບ

ເຊິ່ງມັນແມ່ ນຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົາຂອງໂຮງງານທີ
້
່ ໃຫ ້ມີຄໍາແນະນໍາກ່ ຽວກັບເງ່ ອນໄຂສຸ
ື
ຂະພາບສາມາດເປັນຜົນ
ກະທົບກັບຄຸ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ. ຫລັງຈາກມີການກວດສຸ ຂະພາບເທື່ອທໍາອິດແລ້ວ, ການ
ກວດສຸ ຂະພາບ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການປະຕິບດ
ັ ຊໍາຕື
້ ່ ມ ຖ້າຈໍາເປັນສໍາລັບວຽກງານ ແລະ ສຸ ຂະພາບຂອງ
ບຸ ກຄະລາກອນ.
2.15. ຕ້ອງມີບາດກ ້າວປະຕິບດ
ັ ເພື່ອຮັບປະກັນເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ວ່າ ບໍ່ມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີການຕິດເຊືອ້
ຫລື ມີບາດແຜຊໍາເຮື
້ ອ້ ຫລື ບາດແຜສົດ ຢູ່ຕາມຮ່າງກ່ າຍ ຖືກບັນຈຸເຂົາເຮັ
້ ດວຽກໃນການຜະລິດຢາ.
2.16. ບຸ ກຄະລາກອນທຸກຄົນ ທີ່ຈະເຂົາເຂດການຜະລິ
້
ດ ຕ້ອງນຸ່ ງຊຸ ດຄຸ ມປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມ ກັບການ
ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານທີ່ຈະປະຕິບດ
ັ .
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2.17. ການກິນ, ດື່ມ, ຫຍໍາ້ ຫລື ສູບຢາ ຫລື ການເກັບຮັກສາ ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ, ອຸ ປະກອນສູບຢາ ຫລື
ຢາໃຊ້ສ່ ວນຕົວ ແມ່ ນບໍ່ໃຫ ້ມີຢ່ ູໃນເຂດການຜະລິດ ແລະ ເຂດການເກັບຮັກສາ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ
ພຶດຕິກ ໍາທີ່ບໍ່ຖືກສຸ ຂະອານະໄມ ຢູ່ເຂດການຜະລິດ ຫລື ເຂດອື່ນໆ ທີ່ຜະລິດຕະພັນອາດຈະໄດ້ຮບ
ັ ຜົນ
ກະທົບ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ຫ້າມ.
2.18. ຫລີກລ້ຽງການສໍາພັດໂດຍກົງ ລະຫວ່າງມືຂອງຜູປ້ ະຕິບດ
ັ ງານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີລັກຊະນະເປີ ດ
ເບີຍ ແລະ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງອຸ ປະກອນກັບຜະລິດຕະພັນ.
2.19.

ແນະນໍາບຸ ກຄະລາກອນເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນການລ້າງມື.

2.20. ຂໍກໍ້ ານົດສະເພາະສໍາລັບການຜະລິດຜະລິດຕະພັນໝວດຢາສະເພາະ ຕົວຢ່ າງ ຢາປາສະຈາກເຊືອ,
້ ໄດ້
ອະທິບາຍລະອຽດຢູ່ໃນຄູ່ມືສະເພາະ.
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ພາກທີ 3
ອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ເຄື່ອງມືອຸ ປະກອນ (PREMISES AND
EQUIPMENT)
ຫລັກການ
ອາຄານ ແລະ ອຸ ປະກອນຕ້ອງຖືກຕິດຕັງ້ ແລະ ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ, ດັດປັບ ແລະ ບໍາລຸ ງ
ຮັກສາ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບ ການດໍາເນີນງານການຜະລິດ. ແຜນຜັງ ແລະ ການອອກແບບຂອງໂຮງງານ
ຕ້ອງມີຈດ
ຸ ມຸ ້ງໝາຍເພື່ອຫລຸ ດຜ່ ອນຄວາມສ່ ຽງຂອງຄວາມຜິດພາດ ແລະ ປ່ ອຍໃຫ ້ການເຮັດການອະ
ນາໄມ ແລະ ການບໍາລຸ ງຮັກສາ ໄດ້ຢ່າງມິປະສິດທິຜນ
ົ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງ ການປົນເປືອນ,
້ ການກໍ່ໃຫ ້ເກີດ
ຝຸ່ ນ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຄືນໃສ່ຜະລິດຕະພັນ.

ອາຄານ (PREMISES)
ຂໍກໍ້ ານົດທົ່ວໄປ

3.1.

ອາຄານຕ່ າງໆຕ້ອງໄດ້ຕງຢູ
ັ ້ ່ ໃນສະພາບແວດລ້ອມເຊິ່ງ ໄດ້ຖກ
ື ພິຈາລະນາໄປພອ
້ ມກັບມາດຕະການປົກ
ປ້ອງການຜະລິດ, ຕອບສະໜອງຕໍ່ການຈໍາກັດຄວາມສ່ຽງຈາກສາເຫດຂອງການປົນ ເປືອນຂອງຜະລິ
້
ດ
ຕະພັນ ແລະ ວັດຖຸ ຕ່າງໆ.

3.2.

ອາຄານຕ່ າງໆຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການບໍາລຸ ງຮັກສາດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ, ຮັບປະກັນວ່າ ການສ້ອມແປງ
ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ການບໍາລຸ ງຮັກສາ ຈະບໍ່ກໍ່ໃຫ ້ເກີດຄວາມສ່ຽງໃດໆ ຕໍ່ຄຸ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະ
ພັນ. ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊືອພະຍາດ
້
ເຊິ່ງປະຕິບດ
ັ ຕາມຂັນຕອນປະຕິ
້
ບດ
ັ ທີ່ໄດ້ກາໍ
ນົດໄວ້.

3.3.

ແສງສະຫວ່າງ, ອຸ ນຫະພູ ມ, ຄວາມຊຸ່ ມ ແລະ ລະບົບອາກາດ ຕ້ອງເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບ
ກັບຄືນ ບໍ່ວ່ າຈະເປັນທາງກົງ ຫລື ທາງອ້ອມ ຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຢາ ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ, ການເກັບ
ຮັກສາ ຫລື ມີຜນ
ົ ຕໍ່ຄວາມທ່ ຽງຕົງຂອງອຸ ປະກອນ.

3.4.

ອາຄານ ແລະ ອຸ ປະກອນ ຕ້ອງຖືກອອກແບບ ແລະ ຕິດຕັງ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ ້ແມງໄມ ້ ແລະ ສັດ
ຕ່າງໆ ເຂົາໄປໄດ້
້
.
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3.5.

ທາງເຂົາ້ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດເພື່ອໃຫ ້ມີການປ້ອງກັນການເຂົາຂອງຄົ
້
ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດ. ສະຖານທີ່ການ
ຜະລິດ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ ບໍ່ຄວນໃຫ ້ເປັນທາງຍ່ າງຜ່ ານຂອງບຸ ກຄະລາ
ກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ສະຖານທີ່ນັນ.
້
ສະຖານທີ່ຜະລິດ (Production Area)

3.6.

ເພື່ອຈໍາກັດຄວາມສ່ຽງຂອງສານຢາອັນຕະລາຍ

ເນື່ອງຈາກການປົນ້ ເປືອນໄຂ
້
່ວ

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກສະເພາະຕ້ອງໄດ້ມໄີ ວ້ສໍາລັບການຜະລິດຜະລິດຕະພັນຢາສະເພາະ ເຊັ່ນ: ຢາທີ່ເຮັດໃຫ ້ມີການ
ແພ ້ສູງ (ຕົວຢ່ າງ Penicillin) ຫລື ຜະລິດຕະພັນຊີວະພາບ (ຕົວຢ່ າງ ຜະລິດຕະພັນຈາກຈຸລນ
ິ ຊີທ່ ມີ
ີ
ຊີວດ
ິ Live micro-organism) ລວມທັງການຜະລິດຜະລິດຕະພັນຢາບາງປະເພດ ເຊັນ: ຢາຕ້ານ
ເຊືອ,
້ ຮໍໂມນ, ຢາທີ່ເປັນຜິດຕໍ່ຈຸລງັ (cytotoxic) ຜະລິດຕະພັນຢາທີ່ອອກລິດແຮງ ແລະ ຜະລິດຕະ
ພັນທີ່ບໍ່ແມ່ ນຢາ ບໍ່ໃຫ ້ຜະລິດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດຽວກັນກັບຜະລິດຕະພັນຢາ. ບາງກໍລະນີຜະລິດຕະພັນ
ເຫລົ່ານີອາດຍອມຮັ
້
ບໃຫ ້ຜະລິດຢູ່ບໍລເິ ວນດຽວກັນກັບການຜະລິດຢາອື່ນໄດ້ ໂດຍການໃຊ້ ຫລັກການ

ຂອງການແຍກເວລາຜະລິດ ແລະ ຕ້ອງຈັດໃຫ ້ມີຂຄວນລະມັ
ໍ້
ດລະວັງ ທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ຮວມທັງມີ
ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ທັງນີກໍ້່ ເພື່ອໃຫ ້ເປັນ ໄປຕາມຫລັກການ, ວິທກ
ີ ານ ແລະ ເງ່ ອນໄຂຕາມ
ື
ທີ່ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້. ການຜະລິດຢາທີ່ເປັນຜິດ ເຊັ່ນ
ຕົວຢ່ າງ ຢາຂ້າແມງໄມ ້ ແລະ ຂ້າຫຍ ້າຕ່າງໆ ບໍ່ອະນຸຍາດຢູ່ໃນອາຄານ ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຜະລິດຜະລິດ
ຕະພັນຢາ.
3.7.

ອາຄານທີ່ຈະຕ້ອງດໍາເນີນການຜະລິດ ຕ້ອງຈັດໃຫ ້ການຜະລິດທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນພືນທີ
້ ່ ຂັນຕອນຂອງການ
້

3.8.

ຕ້ອງມີເນືອທີ
້ ່ ພຽງພໍໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ພືນທີ
້ ່ ສໍາລັບຂະບວນການເກັບຮັກສາ ເພື່ອເຮັດໃຫ ້ການ

ປະຕິບດ
ັ ງານ ແລະ ລໍາດັບຂອງຄວາມສະອາດ ທີ່ກໍານົດ.

ຈັດວາງ ແລະ ຈັດລໍາດັບ ອຸ ປະກອນ ແລະ ວັດຖຸ ຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ ້ຈໍາກັດ ຫລື ລົດຄວາມສ່ ຽງຂອງ
ຄວາມຊັບສົນລະຫວ່າງຜະລິດຕະພັນຢາທີ່ແຕກຕ່ າງກັນ ຫລື ສ່ວນປະສົມຂອງມັນ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງ
ການປົນເປືອນ
້ ແລະ ລົດຄວາມສ່ຽງຈາກການຫລົງລືມ ຫລື ການນໍາໃຊ້ຜດ
ິ ຂອງການຜະລິດໃດໜຶ່ງ
ຫລື ຂັນຕອນໃນການຄວບຄຸ
້
ມໃດໜຶ່ງ.
3.9.

ບ່ອນທີ່ຜະລິດຕະພັນວັດຖຸ ດບ
ິ , ວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່, ຜະລິດຕະພັນຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ ຫລື ຜະລິດ
ຕະພັນທີ່ລໍຖາ້ ການບັນຈຸຫຸມ
້ ຫໍ່ ທີ່ໄດ້ຖກ
ື ເປີດເບີຍອອກ ຫລື ສໍາພັດຕໍ່ສະເພາະແວດລ້ອມ, ໜ້າພຽງ
ດ້ານໃນຕ່ າງໆ(ຂອງຝາ, ພືນ້ ແລະ ເພດານ) ຕ້ອງລຽບພຽງ, ບໍ່ມີຮອຍແຕກ ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ມີລກ
ັ
ຊະນະຕິດຈອດກັນ ແລະ ບໍ່ຫລຸ ດລອກ-ປົດ ປ່ ອຍອະນຸພາບຝຸ່ ນອອກ ແລະ ສາມາດໃຫ ້ການເຮັດອະ
ນາໄມເຂົາເຖິ
້ ງໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການເຮັດການຂ້າເຊືອຕາມຄວາມຈໍ
້
າເປັນ.

3.10. ການຕິດຕັງທໍ
້ ່ ແລະ ດອກໄຟ, ຈຸດລະບາຍອາກາດ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານອື່ນໆ ຕ້ອງອອກແບບ ແລະ
ຕິດຕັງ້ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການກໍ່ສ້າງໃຫ ້ມີຮ່ອງ, ຮູ ນອ້ ຍໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ ້ມີຄວາມຫຍຸ ້ງຍາກໃນການອະ
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ນາໄມ. ອີງຕາມຈຸດປະສົງຂອງການບໍາລຸ ງຮັກສາ ຖ້າມີຄວາມເປັ ນໄປໄດ້ການເຂົາເຖິ
້ ງການບໍາລຸ ງຮັກສາ
ຕ້ອງຢູ່ພາຍນອກ ຂອງເຂດການຜະລິດ.
3.11. ທໍ່ລະບາຍຕ່ າງໆ ຕ້ອງມີຂະຫນາດທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີຕະໜ່ າງຮອງຮັບ. ບັນດາທໍ່ເປີດຕ່າງໆ ຕ້ອງ
ຫລີກຫລ້ຽງເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ແຕ່ ຖ້າຈໍາເປັ ນ ຕ້ອງເຮັດໃຫ ້ຕືນ້ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ອະນາໄມ ແລະ ການຂ້າເຊືອ.
້
3.12. ເຂດການຜະລິດຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ລະບາຍອອກຢ່ າງມີປະສິດທິພາບ

ໂດຍເຄື່ອງມືຄວບຄຸ ມແອ

(ເຊິ່ງປະ

ກອບມີອຸຫະພູມ ແລະ ບ່ອນທີຈາໍ ເປັນຄວບຄຸ ມຄວາມຊຸ່ ມ ແລະ ມີການຕອງອາກາດ) ເໝາະສົມຕໍ່ທັງ
ການຄວບຄຸ ມຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ງານ ແລະ ຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທາງນອກ.
3.13. ການສັ່ງວັດຖຸ ດບ
ິ ຕາມປົກກະຕິ ຕອ້ ງປະຕິບດ
ັ ໃນຫ ້ອງແຍກ ເຊິ່ງອອກແບບສະເພາະເພື່ອການນໍາໃຊ້
ໃນວຽກງານດັ່ງກ່ າວ.
3.14. ໃນກໍລະນີ ບ່ ອນທີ່ການປະຕິບດ
ັ ງານ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ ້ເກີດຝຸ່ ນລະອອງ (ຕົວຢ່ າງ ໃນລະຫວ່າງການຊຸ່ ມເກັບ
ຕົວຢ່ າງ, ການຕິດຊັ່ງນໍາໜັ
້ ກ, ການປະສົມ ແລະ ການດໍາເນີນຂະບວນການຜະລິດ, ການບັນຈຸມດ
ັ ຫໍ່
ຜະລິດຕະພັນຢາຝຸ່ ນ) ຕ້ອງໄດ້ສາ້ ງກົດລະບຽບສະເພາະຂຶນ້ ເພື່ອຫລີກຫລ້ຽງການປົນ ເປືອນ
້
ແລະ
ສະດວກໃນການອະນາໄມ.
3.15. ສະຖານທີ່ ສໍາລັບການບັນຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນຢາ ຕ້ອງຖືກອອກແບບ ແລະ ຈັດວາງຢ່ າງສະເພາະ
ເຈາະຈົງ ແລະ ຈັດວາງໃນແນວທາງ ເພື່ອຫລີກຫລ້ຽງການປົນເປ (Mix up) ຫລື ການປົນເປືອນ.
້
3.16. ເຂດການຜະລິດຕ້ອງແຈ ້ງສະຫວ່ າງ, ໂດຍສະເພາະ ບ່ອນທີ່ມີການປະຕິບດ
ັ ການກວດກາດ້ວຍສາຍຕາ.
3.17. ການຄວບຄຸ ມລະຫວ່າງການດໍາເນີນການຜະລິດ (In process control) ທີ່ຈັດໃຫ ້ມີຢ່ ູພາຍໃນເຂດ
ການຜະລິດຕ້ອງ ບໍ່ໃຫ ້ມີຄວາມສ່ ຽງຕໍ່ການຜະລິດ.
ສະຖານທີ່ການເກັບຮັກສາ (Storage Areas)
3.18. ສະຖານທີ່ການເກັບຮັກສາຕ້ອງມີພນທີ
ື ້ ່ ພຽງພໍ

ເພື່ອໃຫ ້ການເກັບຮັກສາເປັນໄປຕາມລໍາດັບຂອງການ

ຈັດແບ່ງປະເພດຕ່ າງໆ ຂອງວັດຖຸ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ເຊັ່ນ: ວັດຖຸ ດບ
ິ ແລະ ວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່, ຜະລິດຕະ
ພັນລະຫວ່າງການຜະລິດ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ລໍຖາ້ ການບັນຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ,
ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ຖືກກັກກັນ, ຜະລິດຕະພັນອະນຸຍາດໃຫ ້ປ່ ອຍ, ປະຕິເສດ, ສົ່ງຄືນ ຫລື ຜະລິດຕະ
ພັນເກັບຄືນ.
3.19. ເຂດການເກັບຮັກສາ ຕ້ອງຖືກອອກແບບ ຫລື ດັດປັບ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ ້ມີເງ່ ອນໄຂການເກັ
ື
ບຮັກສາ.
ໂດຍສະເພາະຢ່ າງຍິ່ງເຂດດັ່ງກ່ າວ ຕ້ອງສະອາດ ແລະ ແຫ ້ງ ແລະ ເກັບຮັກສາພາຍໃຕ້ຂອບເຂດ
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ອຸ ນຫະພູ ມທີ່ຍອມຮັບໄດ້ (acceptable temperature limit). ສໍາລັບເຂດທີ່ຕ້ອງການເກັບ
ຮັກສາໃນເງ່ ອນໄຂສະເພາະ
ື
(ຕົວຢ່ າງ ອຸ ນຫະພູ ມ, ຄວາມຊຸ່ ມ) ຕ້ອງສະໜອງໃຫ ້ມີເງ່ ອນໄຂດັ
ື
່ ງກ່ າວ.
3.20. ເຂດຮັບ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ຕ້ອງຖືກປົກປ້ອງ ໂດຍການເກັບຮັກສາຢູ່ໃນພືນທີ
້ ່ ທີ່ແຍກກັນ, ພືນທີ
້ ່
ເຫລົ່ານີຕ້້ ອງໄດ້ເຮັດເຄື່ອງໝາຍ ຊີບອກຢ
້
່ າງຈະແຈ ້ງ ແລະ ການເຂົາແມ່
້ ນຖືກກໍານົດເຄັ່ງຄັດສະເພາະ
ໃຫ ້ພະນັກງານທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ.
3.21. ບ່ອນທີ່ມີການເກັບຮັກສາຂອງການກັກກັນ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ໂດຍການແຍກການເກັບຮັກສາອື່ນ, ເຊິ່ງ
ເຂດນີຕ້້ ອງໄດ້ໃສ່ເຄື່ອງໝາຍໃຫ ້ຮູ ຢ້ ່ າງຈະແຈ ້ງ ແລະ ການເຂົາສະຖານທີ
້
່ ນັນ້ ແມ່ ນປະຕິບດ
ັ ການເຂົາ້
ຢ່ າງເຄັ່ງຄັດສະເພາະໃຫ ້ແຕ່ຜູ ທ
້ ່ ກ່ີ ຽວຂ້ອງເທົ່ານັນ.
້
3.22. ຕາມປົກກະຕິຕອ
້ ງມີການແຍກເຂດຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງ ສໍາລັບວັດຖຸ ດບ
ິ ຕ້ອງໄດ້ແຍກ. ຖ້າໄດ້ປະຕິບດ
ັ ການ
ຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງ ຢູ່ເຂດສາງເກັບຮັກສາ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ການຊຸ່ ມໂດຍມີການປ້ອງກັນການປົນເປືອນ
້ ແລະ
ການປົນເປືອນໄຂ່
້
ວ(Cross contramination).

3.23. ຕ້ອງໃຫ ້ມີສະຖານທີ່ແຍກກັນ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ປະຕິເສດ, ຮ້ອງຟ້ອງ, ສົ່ງຄືນ, ວັດຖຸ ຖືກ ຖອນ
ຄືນ.
3.24. ວັດຖຸ ຫລື ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີປະຕິກລ
ິ ຍ
ິ າຄວາມໄວສູງ ຕ້ອງເກັບຮັກສາຢູ່ບ່ອນທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີ
ການປ້ອງກັນ.
3.25. ວັດຖຸ ຫຸ ້ມທີ່ມີການພິມໜັງສືຕ່າງໆ ຕ້ອງມີຄວາມຖືກຕ້ອງກົງກັນກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄໍາເຕືອນພິ
ເສດ ຕ້ອງໄດ້ຮກ
ັ ສາຢ່ າງປອດໄພ ແລະ ມີການປ້ອງກັນ ວັດຖຸ ດ່ ງກ່
ັ າວ.
ສະຖານທີ່ ຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ (Quality Control Areas)
3.26. ຕາມປົກກະຕິ ຫ້ອງປະຕິບດ
ັ ການວິໄຈ ຕ້ອງແຍກຈາກສະຖານທີ່ທໍາການຜະລິດ. ໂດຍສະເພາະຢ່າງ
ຍິ່ງ ຫ ້ອງວິໄຈ ສໍາລັບການຄວບຄຸ ມຢາຊີວະເຄມີ, ຈຸລນ
ິ ຊີວທ
ິ ະຍາ ແລະ ຢາທີ່ເປັນກໍມນ
ັ ລັງສີ ຕ້ອງ
ໄດ້ຖກ
ື ແຍກອອກຈາກກັນ.
3.27. ຫ ້ອງວິໄຈຄຸ ນນະພາບ ຕ້ອງຖືກອອກແບບ ໃຫ ້ເໝາະສົມກັບວຽກງານທີ່ຈະປະຕິບດ
ັ ຢູ່ຫ້ອງນັນ,
້
ຕ້ອງໃຫ ້ມີເນືອທີ
້ ່ ພຽງພໍ ເພື່ອຫລີກເວັນການປົນເປ
້
ແລະ ການປົນເປືອນໄຂ
້
່ ວ. ຕ້ອງມີເນືອທີ
້ ່ ພຽງພໍ
ແລະ ເໝາະສົມສໍາລັບການເກັບຕົວຢ່ າງ ແລະ ເກັບບັນທຶກຕ່ າງໆ.
3.28. ຈໍາເປັນ ອາດມີການແຍກຫ້ອງ

ເພື່ອປ້ອງກັນບັນດາເຄື່ອງມືທ່ ມີ
ີ ຄວາມອ່ ອນໄຫວສູງຈາກການສັ່ນສະ

ເທືອນ, ຈາກກະແສໄຟຟ້າ, ຈາກຄວາມຊຸ່ ມ ແລະ ອື່ນໆ...
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3.29. ຕ້ອງມີຂກໍ
ໍ ້ ານົດສະເພາະ ຂອງຫ ້ອງວິໄຈຄຸ ນນະພາບ ເພື່ອປະຕິບດ
ັ ກັບສານສະເພາະ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ ສານ
ກໍາມັນລັງສີ ແລະ ຊີວະເຄມີທ່ ມີ
ີ ຄວາມແຮງ.

ສະຖານທີ່ ອື່ນໆ (Ancillary Areas)
3.30. ຫ ້ອງພັກຜ່ອນ ຫລື ຫ້ອງສໍາລັບເຄື່ອງດື່ມຕ່າງຕ້ອງຖືກແຍກອອກຕ່າງຫາກ.
3.31. ສະຖານທີ່ສໍາລັບປ່ ຽນເຄື່ອງ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງເພື່ອການສະລ້າງ ແລະ ຖ່າຍເທ ຕ້ອງເຂົາເຖິ
້ ງໄດ້
ງ່ າຍ ແລະ

ເໝາະສົມກັບຈໍານວນຜູໃ້ ຊ້. ຫ ້ອງນໍາ້ ບໍ່ໃຫ ້ສັນຈອນໄດ້ໂດຍກົງກັບ ສະຖານທີ່ຜະລິດ

ແລະ ເກັບຮັກສາ.
3.32. ຫ ້ອງສ້ອມແປງ ຕ້ອງຫ່ າງຈາກສະຖານທີ່ຜະລິດ. ເມື່ອອາໄຫລ່ ຫລື ເຄື່ອງມື ໄດ້ຖກ
ື ເກັບຢູ່ໃນສະຖານ
ທີ່ຜະລິດ, ມັນຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ເກັບໃຫ້ຕູລ້ ໋ ອກເກີ ເຊິ່ງຮັກສາໄວ້ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນວຽກນັນ.
້
3.33. ຄອກສັດ ຕ້ອງແຍກໄກຈາກສະຖານທີ່ຕ່ າງໆ ໂດຍແຍກທາງເຂົາ້ (ຂອງສັດ) ແລະ ລະບົບສະໜອງ
ອາກາດ.

ອຸ ປະກອນ (Equipment)
3.34. ອຸ ປະກອນການຜະລິດຕ້ອງຖືກອອກແບບ, ຕັງ້ ແລະ ບໍາລຸ ງສ້ອມແປງ ໃຫ ້ເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງ
ຂອງການນໍາໃຊ້.
3.35. ການປະຕິບດ
ັ ການບໍາລຸ ງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ຕ້ອງບໍ່ກໍ່ໃຫ ້ເກີດຄວາມສ່ ຽງໃດໆຕໍ່ຄຸ ນນະພາບຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ.
3.36. ອຸ ປະກອນການຜະລິດ ຕ້ອງຖືກອອກແບບ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດອະນາໄມໄດ້ງ່ າຍ ແລະ ທົ່ວເຖິງ. ຕ້ອງ
ໄດ້ອະນາໄມຕາມວິທກ
ີ ານລະອຽດທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດອອກ ແລະ ຕ້ອງເກັບຮັກສາໃນເງ່ ອນໄຂທີ
ື
່ ແຫ້ງ ແລະ
ສະອາດ ພຽງແຕ່ຢ່ າງດຽວ.
3.37. ຕ້ອງເລືອກອຸ ປະກອນການລ າ້ ງ ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດທີ່ບໍ່ເປັນແຫລ່ ງຂອງການປົນ ເປືອນ
້ .
3.38.ຕ້ອງຕິດຕັງເຄື
້ ່ ອງມືໃນລັກສະນະທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສ່ ຽງຂອງຄວາມຜິດພາດ ຫລື ການປົນເປືອນ.
້
3.39. ອຸ ປະກອນການຜະລິດ ຈະບໍ່ກໍ່ໃຫ ້ເກີດຄວາມສ່ ຽງໃດໆ ຕໍ່ຜະລິດຕະພັນ. ສິນສ່
້ ວນອາໄຫລ່ຂອງເຄື່ອງ
ອຸ ປະກອນການຜະລິດ ທີ່ສໍາພັດກັບຜະລິດຕະພັນ ບໍ່ເກີດປະຕິລຍ
ິ າ, ເພີ່ມ ຫລື ດູດຊືມ ຈົນສົ່ງຜົນ
ກະທົບໃສ່ຄຸ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ກໍ່ໃຫ ້ເກີດອັນຕະລາຍ.
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3.40. ຕ້ອງມີອຸປະກອນຊິງຊັ່ງນໍາໜັ
້ ກ ແລະ ອຸ ປະກອນການວັດແທກ ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ທ່ ຽງຕົງ ສໍາລັບການ
ຜະລິດ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ການຄວບຄຸ ມ.
3.41. ເຄື່ອງວັດແທກ, ເຄື່ອງຕິດຊັ່ງນໍາໜັ
້ ກ, ເຄື່ອງບັນທຶກ ແລະ ອຸ ປະກອນຄວບຄຸ ມຕ່ າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ກວດກາ ຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ ໂດຍວິທກ
ີ ານທີ່ເໝາະສົມ.
ມີການບັນທຶກທີ່ເໝາະສົມ ເຊັ່ນ: ການບັນທຶກວິໄຈຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້.
3.42. ທໍ່ຕ່າງໆທີ່ຕິດຕັງ້ ຕ້ອງມີເຄື່ອງໝາຍ ຫລື ປ້າຍທີ່ຊັດເຈນ ເພື່ອຊີບອກໃຫ
້
້ຮູ ້ ສິ່ງທີ່ບັນຈຸຢ່ ູໃນ ແລະ ມີ
ລູກສອນຊີບອກທິ
້
ດທາງ.
3.43. ທໍ່ສົ່ງນໍາກັ
້ ່ ນ, ນໍາທີ
້ ່ ບໍ່ແລກອີ່ອົງ ແລະ ອື່ນໆ ຕ້ອງໄດ້ອະນາໄມ ເຊິ່ງປະຕິບດ
ັ ຕາມຂັນຕອນ
້
ເຊິ່ງລາຍ
ລະອຽດ ມາດຕະການຈໍາກັດສໍາລັບການປົນເປືອນດ້
້ ານຈຸລນ
ິ ຊີ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ
ການປະຕິບດ
ັ .
3.45. ອຸ ປະກອນທີ່ເປ່ເພ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຕ້ອງເອົາອອກຈາກສະຖານທີ່ການຜະລິດ ແລະ ສະຖານທີ່ຄວບຄຸ ມ
ຄຸ ນນະພາບ ແລະ ຢ່ າງໜອ້ ຍຕ້ອງໄດ້ຕດ
ິ ປ້າຍຢ່ າງຊັດເຈນວ່າ ເຄື່ອງເປ່ ເພ.
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ພາກທີ 4
ເອກະສານ (Documentation)
ຫລັກການ
ການປະຕິບດ
ັ ເອກະສານທີ່ດີ ເປັນສ່ ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງລະບົບຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ.
ເອກະສານທີ່ກໍານົດອອກຢ່ າງເຊັດເຈນ ຊ່ ວຍປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ ຈາກການສື່ສານປາກເວົາ້ ແລະ
ຊ່ວຍກວດສອບຍ ້ອນຄືນປະຫວັດຂອງຊຸ ດຜະລິດໄດ້.

ຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ

(specification), ສູດຕໍາລາການຜະລິດ, ເອກະສານແນະນໍາ, ຂັນຕອນການປະຕິ
້
ບດ
ັ ແລະ ບັນທຶກ
ຕ້ອງປາສະຈາກ ຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ມີໃນຮູ ບການທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ເອກະສານຊັດ
ເຈນ, ອ່ ານງ່ າຍ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸ ດ.

ຂໍກໍ້ ານົດທົ່ວໄປ
4.1.

ການພັນລະນາກ່ ຽວກັບ ຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ (specification) ເປັນຂໍກໍ້ ານົດລະອຽດ
ເຊິ່ງຜະລິດຕະພັນ ຫລື ວັດຖຸ ຕ່າງໆທີ່ຈະໃຊ້ ຫລື ທີ່ໄດ້ມາ ລະຫວ່າງການຜະລິດ ຕ້ອງກົງກັນກັບການ
ຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ.
ການປະເມີນຄຸ ນນະພາບ.

ຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ

ເຮັດໜາ້ ທີ່ເປັນພືນຖານໃຫ
້
້ແກ່

ສູດຕໍາລາການຜະລິດ, ຂໍແນະນໍ
້
າຕ່ າງໆ ກ່ ຽວກັບການບັນຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ ຫລື ການດໍາເນີນການຜະລິດ ລະບຸ
ທຸກວັດຖຸ ດບ
ິ ທີ່ໃຊ້ ແລະ ວາງແນວທາງທຸກການດໍາເນີນການ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ການຫຸ ້ມຫໍ່.
ຂັນຕອນຕ
້
່ າງໆ ໃຫ ້ຄໍາແນະນໍາ ເພື່ອການປະຕິບດ
ັ ການດໍາເນີນງານທີ່ແນ່ ນອນ ຕົວຢ່າງ: ການອະນາໄມ
ການນຸ່ ງເຄື່ອງ, ການຄວບຄຸ ມສະພາບແວດລ້ອມ, ການຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງ, ການວິໄຈ, ການປະຕິບດ
ັ ເກັບ
ເຄື່ອງມື.
ບັນທຶກຕ່ າງໆ ໃຫ້ມປ
ີ ະຫວັດຂອງຊຸ ດຜະລິດ ລວມທັງການແຈກຈໍາໜ່ າຍ ແລະ ທຸກໆເງ່ ືອນໄຂອື
ື
່ ນໆທີ່
ກ່ ຽວຂ້ອງ ກັບເຫດການທີ່ກົງກັນສໍາລັບຄຸ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ.
4.2.

ເອກະສານຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ອອກແບບ, ກະກຽມ, ທົບທວນ ແລະ ແຈກຢາຍດ້ວຍຄວາມ
ລະມັດລະວັງ.
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4.3.

ເອກະສານຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ອະນຸມດ
ັ ຮັບຮອງ, ເຊັນ ແລະ ລົງວັນທີ ໂດຍ ຜູທ
້ ່ ເໝາະສົ
ີ
ມ ແລະ ໄດ້
ຮັບການແຕ່ ງຕັງ.້

4.4.

ເອກະສານຕ່າງໆ ຕ້ອງມີເນືອໃນທີ
້
່ ບໍ່ມີລກ
ັ ຊະນະກວມລວມຫລາຍ; ຕ້ອງມີຫວ
ົ ຂໍ,້ ຈຸດປະສົງຕ້ອງໄດ້
ກໍານົດຢ່າງຈະແຈ ້ງ. ເອກະສານຕ້ອງວາງໂຄງສ້າງໃຫ ້ໄປຕາມລະດັບ ແລະ ງ່ າຍໃນການກວດກາ.
ເອກະສານທີ່ປັບປຸ ງ ຄືນໃໝ່ ຕ້ອງຈະແຈ ້ງ ແລະ ອ່ ານເຂົາໃຈງ່
້
າຍ. ການສ້າງເອກະສານການເຮັດວຽກ
ຈາກເອກະສານແມ່ ບົດນັນ້ ຕ້ອງບໍ່ໃຫ ້ມີຄວາມຜິດພາດ ທີ່ຈະນໍາເຂົາຜ່້ ານຂະບວນການຜະລິດ.

4.5.

ຕ້ອງໄດ້ທບ
ົ ທວນເອກະສານຕ່າງໆຄືນຢ່ າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຮັກສາໃຫ ້ທັນສະໄໝຢູ່ສະເຫມີ. ເມື່ອ
ເອກະສານໄດ້ຖກ
ື ປັບປຸ ງ ,

ຕ້ອງມີລະບົບເພື່ອປ້ອງກັນການນໍາໃຊ້ເອກະສານທີ່ບໍ່ໄດ້ນາໍ ໃຊ້ແລ້ວແທນ

ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕງໃຈ.
ັ້
4.6.

ເອກະສານຕ້ອງຈະແຈ ້ງ ເຖີງວ່ າຈະເປັນເອກະສານຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ ຕື່ມຂໍມູ້ ນສະຖິຕກ
ິ ່ ໍຕາມ, ການຕື່ມຂໍ ້

4.7.

ການດັດແປງໃດໜຶ່ງ ຢູ່ເອກະສານຂໍມູ້ ນທີ່ເອົາເຂົາ້ ຕ້ອງໄດ້ເຊັ່ນ ແລະ ໃສ່ ວັນທີ; ການປ່ ຽນ(ດັດແປງ)

ມູນຕ້ອງເຮັດໃຫ ້ຈະແຈ ້ງ, ອ່ານງ່ າຍ, ລຶບຍາກ. ຕ້ອງໃຫ ້ມືພນທີ
ື ້ ່ ພຽງພໍສໍາລັບການຕື່ມຂໍມູ້ ນ.
ຕ້ອງແປຄວາມໝາຍຂອງຂໍມູ້ ນເດີມ. ຖ້າເຫັນວ່າເໝາະສົມ ການດັດແກ ້ຕ້ອງໄດ້ບນ
ັ ທຶກໄວ້.

4.8.

ບັນທຶກຕ່ າງໆ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ຫລື ເຮັດໃຫ ້ແລ້ວ ໃນເວລາປະຕິບດ
ັ ທຸກໆວຽກງານ ແລະ ໃນທິດທາງ
ເຊິ່ງທຸກກິດຈະກໍາທີ່ສໍາຄັນໆ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດຜະລິດຕະພັນຢາ ເຊິ່ງສາມາດໃຫ ້ກວດຍ ້ອນ
ຄືນຫລັງໄດ້. ບັນທືກຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ເກັບໄວ້ ຢ່ າງໜ່ ອຍໜຶ່ງປີ ພາຍຫລັງ ຜະລິດຕະພັນຢາໄດ້ໝດ
ົ
ອາຍຸ .

4.9.

ຂໍມູ້ ນສະຖິຕິ ອາດຖືກບັນທືກ ໂດຍລະບົບເກັບກໍາຂໍມູ້ ນ ແບບອີເລັກໂຕຣນິກ; ການຖ່າຍຮູ ບ ຫລື
ເຄື່ອງມືທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ແຕ່ຂັນຕອນລະອຽດ
້
ກ່ ຽວກັບລະບົບທີ່ນໍາໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ມໄີ ວ້ ແລະ ຄວາມຊັດ
ເຈນຂອງການບັນທຶກຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ກວດກາ. ຖ້າລະບົບເອກະສານຖືກຄວບຄຸ ມໂດຍວິທກ
ີ ານເກັບກໍາຂໍ ້
ມູນທາງອີເລັກໂຕຣນິກ ມີພຽງແຕ່ ຜູ ທ
້ ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ອະນຸຍາດເທົ່ານັນ້ ທີ່ສາມາດເອົາຂໍມູ້ ນເຂົາ້ ແລະ ປ່ ຽນ
ແປງຂໍມູ້ ນ ໃນຄອມພິວເຕີ ແລະ ຕ້ອງມີການບັນທຶກ ການປ່ ຽນແປງ ຫລື ການລຶບ; ການເຂົາເຖິ
້ ງຂໍ ້
ມູນແມ່ ນໃຊ້ລະຫັດຜ່ານ ຫລື ເຄື່ອງມືອື່ນໆ ແລະ ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ການເອົາຂໍມູ້ ນທີ່ສໍາຄັນເຂົາຕ້
້ ອງຖືກ

ກວດກາຢ່ າງເປັນອິດສະຫລະ. ບັນທຶກຊຸ ດຜະລິດຖືກເກັບຮັກສາໂດຍລະບົບອີເລັກໂຕຣນິກ ຕ້ອງໄດ້
ຖືກປ້ອງກັນ ໂດຍການ ເກັບສໍາຮອງຂໍມູ້ ນໄວ້ (back up) ໂດຍການໂອນເຂົາ້ magnetic tap,
microfilm, ເຈັຍ້ ຫລື ເຄື່ອງມືອື່ນໆ. ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່ າງຍິ່ງທີ່ບັນດາຂໍມູ້ ນສະຖິຕຕ
ິ ອ້ ງໄດ້ມ ີ
ພອ້ ມໄວ້ ຕະຫລອດໄລຍະເກັບຮັກສາ.
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ເອກະສານ ທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ (DOCUMENTS REQUIRED)
ເອກະສານກ່ ຽວກັບ ຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ (SPECIFICATION)
4.10. ຕ້ອງມີເອກະສານກ່ ຽວກັບຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ ທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸມດ
ັ ຮັບຮອງ ແລະ ລົງວັນທີ
ສໍາລັບວັດຖຸ ດບ
ິ ແລະ ວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່ຕ່ າງໆ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ; ບ່ອນທີ່ເຫັນສົມຄວນ ກໍ່
ຕ້ອງໃຫ ້ມີສໍາລັບ ເອກະສານກ່ ຽວກັບ ຂອງເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນເຄິ່ງສໍາ
ເລັດຮູ ບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ້ອງດໍາເນີນການຜະລິດຕໍ່ໄປ (Bulk).

ເອກະສານກ່ ຽວກັບຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ ສໍາລັບວັດຖຸ ດບ
ິ ແລະ ວັດຖຸ ຫມ
ູ ້ ຫໍ່
4.11. ເອກະສານກ່ ຽວກັບຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ ສໍາລັບວັດຖຸ ດບ
ິ ແລະ ວັດຖຸ ຫມຫໍ
ູ ້ ່ ທີ່ໄດ້ພມ
ິ ແລ້ວ
ຕ້ອງປະກອບມີ:
a) ການພັນລະນາກ່ ຽວກັບວັດຖຸ ດບ
ິ ແລະ ວັດຖຸ ຫຸມ
້ ຫໍ່ ເຊິ່ງປະກອບມີ:
 ຊື່ທີ່ກໍານົດ ແລະ ລະຫັດອ້າງອີງທີ່ໃຊ້ພາຍໃນ;
 ເອກະສານອ້າງອີງເຖີງ ເອກະສານປະທານຸກມ
ົ ການຢາ;
 ຜູ ສ
້ ະໜອງທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸມດ
ັ ຮັບຮອງ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຜູຜ
້ ະລິດເດີມຂອງຜະລິດ
ຕະພັນ;
 ຕົວຢ່ າງຂອງວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່ທີ່ພິມຂໍຄວາມແລ້
້
ວ.
b) ການແນະນໍາວິທກ
ີ ານຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງ ແລະ ການທົດສອບ ຫລື ອ້າງອີງເຖິງຂັນຕອນການປະຕິ
້
ບດ
ັ
ຕ່າງໆ.
c) ຂອບເຂດກໍານົດທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸ ນນະພາບ ພອ້ ມຂອບເຂດຈໍາກັດທີ່ຍອມຮັບ.
d) ໄລຍະດົນສຸ ດຂອງການເກັບຮັກສາ ກ່ ອນຈະມີການກວດກາວິໄຈຄືນ.

ເອກະສານກ່ ຽວກັບຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ ສໍາລັບຜະລິຕະພັນລະຫວ່າງການຜະລິດ ແລະ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ລໍຖາ້ ການຫຸ ້ມຫໍ່
4.12. ເອກະສານກ່ ຽວກັບຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນລະຫວ່າງການຜະລິດ ແລະ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ລໍຖາ້ ການຫຸ ້ມຫໍ່ ຕ້ອງໄດ້ມໄີ ວ້ ຖ້າຜະລິດຕະພັນເຫລົ່ານີໄດ້
້ ຖກ
ື ສັ່ງ ແລະ ຈັດສົ່ງ, ຫລື
ຖ້າຂໍມູ້ ນທີ່ໄດ້ມາຈາກຜະລິດຕະພັນທີ່ລໍຖາ້ ການຫຸ ້ມຫໍ່ ຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອການປະເມີນຜະລິດຕະພັນສໍາ
ເລັດຮູ ບ. ເອກະສານການກ່ ຽວກັບຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ຕ້ອງຄືກນ
ັ ກັບ
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ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ລະບຸ ຢ່ ໃນເອກະສານກ່
ູ
ຽວກັບຂອບເຂດມາດຕຖານທີ່ການກໍານົດ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ເອກະສານກ່ ຽວກັບຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ
4.13. ເອກະສານກ່ ຽວກັບຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ ຂອງຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ ປະກອບມີ:
a) ຊື່ຂອງຜະລິດຕະພັນຕາມທີ່ໄດ້ຂນທະບຽນ
ຶ້
ແລະ ລະຫັດອ້າງອີງພາຍໃນ;
b) ສູດຕໍາລາ ຫລື ການອ້າງອີງເຖິງ;
c) ການພັນລະນາກ່ ຽວກັບຮູ ບແບບຂອງຢາ ແລະ ລາຍລະອຽດການຫຸ ້ມຫໍ່ບັນຈຸ;
d) ການແນະນໍາ ການຊຸ່ ມເກັບຕົວຢ່ າງ ແລະ ການທົດສອບ ຫລື ການອ້າງອີງເຖິງ ວິທກ
ີ ານຕ່ າງໆ.
e) ການກໍານົດດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸ ນນະພາບ ພອ້ ມກັບຂອບເຂດຈໍາກັດການຍອມຮັບ.
f) ເງ່ ອນໄຂການເກັ
ື
ບຮັກສາ ແລະ ຂໍຄວນລະວັ
້
ງພິເສດ.
g) ອາຍຸ ການນໍາໃຊ.້

ສູດການຜະລິດ ແລະ ການແນະນໍາການດໍາເນີນການຜະລິດ:
ສູດການຜະລິດ ແລະ ການແນະນໍາກ່ ຽວກັບຂະບວນການຜະລິດຈະຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີ ສໍາລັບທຸກໆຜະລິດ
ຕະພັນ ແລະ ຂະໜາດຂອງຊຸ ດຜະລິດທີ່ຈະຕ້ອງຜະລິດ ເຊິ່ງມັກຈະເອົາເຂົາລວມໄວ້
້
ຢ່ ູໃນເອກະສານດຽວກັນ
ສະເຫນີ.
4.14. ສູດການຜະລິດຕ້ອງປະກອບມີ:
a) ຊື່ຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຂນທະບຽນ
ຶ້

ກັບລະຫັດອ້າງອີງຂອງຜະລິດຕະພັນເຊິ່ງພົວພັນກັບ

ເອກະສານຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ (Specifications);
b) ມີການພັນລະນາກ່ ຽວກັບຮູ ບແບບຂອງຢາ, ຄວາມແຮງຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂະໝາດຂອງຊຸ ດຜະ
ລິດ;

c) ລາຍຊື່ລະອຽດຂອງວັດຖຸ ດບ
ິ ທີ່ຈະຖືກໃຊ ້ ພອ້ ມທັງ ປະລິມານຂອງແຕ່ລະຊະນິດ ຂຽນໂດຍການໃສ່
ຊື່ທີ່ກໍານົດ ແລະ ລະຫັດອ້າງອີງ ສະເພາະຂອງວັດຖຸ ນນ,
ັ ້ ຕ້ອງໄດ້ລະບຸ ວ່າສານໃດແດ່ ທີ່ອາດຈະຫາຍ
ໄປໃນການດໍາເນີນງານ.

d) ກໍານົດກ່ ຽວກັບການຄາດຄະເນຜົນຜະລິດທີ່ຈະໄດ້ຮບ
ັ

ພອ
້ ມກັບຂອບເຂດຈໍາກັດທີ່ຍອມຮັບໄດ້,

ລວມທັງຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຂອງຜະລິດຕະພັນເຄິ່ງສໍາເລັດຮູ ບ (ຜະລິດຕະພັນໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ)
ມີ.
4.15. ການແນະນໍາກ່ ຽວກັບການດໍາເນີນຜະລິດ ປະກອບດ້ວຍ:
a) ລະບຸ ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ການດໍາເນີນການຜະລິດ ແລະ ອຸ ປະກອນທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້;

ຖ້າ
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b) ວິທກ
ີ ານ ຫລື ການອ້າງອີງເຖິງວິທກ
ີ ານຕ່ າງໆ ທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອການກະກຽມ ອຸ ປະກອນທີ່ສໍາຄັນ
ຫລາຍ (ຕົວຢ່ າງ: ການອະນາໄມ, ການປະກອບ, ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ການເຮັດການ
ຂ້າເຊືອ);
້
c) ລະບຸ ລາຍລະອຽດຂັນຕອນການປະຕິ
້
ບດ
ັ ງານ (ຕົວຢ່ າງ: ການກວດສອບວັດຖຸ ດບ
ິ , ການກະກຽມ
ເບືອງຕົ
້ ນສໍ
້ າລັບການຕື່ມວັດຖຸ ດິບຕ່ າງໆ, ເວລາປະສົມ, ອຸ ນຫະພູມ);

d) ການແນະນໍາສໍາລັບ ການຄວບຄຸ ມ ໃນລະຫວ່ າງຂະບວນການຜະລິດ ພອ້ ມກັບຂີດຈໍາກັດທີ່ກໍານົດ;
e) ຂໍກໍ້ ານົດສະເພາະ ສໍາລັບການເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນ ເຊິ່ງລວມທັງເຄື່ອງບັນຈຸ, ການໃສ່ ສະຫລາກ
ແລະ ເງ່ ອນໄຂການເກັ
ື
ບຮັກສາພິເສດ;

f) ຂໍຄວນລະວັ
້
ງ ສະເພາະ ເພື່ອໃຫ ້ປະຕິບດ
ັ .
ການແນະນໍາການບັນຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ (PACKAGING INSTRUCTION)
4.16. ຕ້ອງມີຂແນະນໍ
ໍ້
າທີ່ເປັນ ລະບຽບກ່ ຽວກັບການຫຸ ້ມຫໍ່ ສໍາລັບທຸກຜະລິດຕະພັນແຕ່ລະຊະນິດ ສໍາລັບຂະ
ໜາດ ແລະ ປະເພດຂອງວັດຖຸ ບນ
ັ ຫຸ ້ມຫໍ່. ຕາມປົກກະຕິ ແລ້ວຂໍແນະນໍ
້
າປະກອບມີ ຫລື ມີ ການອ້າງ
ອີງເຖິງ ດັ່ງລຸ່ ມນີ: ້
a) ຊື່ຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຂນທະບຽນໄວ້
ຶ້
;
b) ການພັນລະນາກ່ ຽວກັບຮູ ບແບບຂອງຢາ ແລະ ຄວາມແຮງ;
c) ຂະຫນາດບັນຈຸ ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງເປັນຈໍານວນຕົວເລກນໍາໜັ
້ ກ ຫລື ປະລິມານຂອງຜະລິດຕະພັນໃນ
ເຄື່ອງບັນຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ສຸ ດທ ້າຍ;

d) ລາຍການຂອງທຸກວັດຖຸ ບນ
ັ ຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ທັງໝົດ

ທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຂະໜາດຂອງຊຸ ດຜະລິດອັນໜຶ່ງ

ເຊິ່ງລວມທັງປະລິມານ, ຂະໝາດ ແລະ ປະເພດ ພອ້ ທັງເລກລະຫັດ ຫລື ເລກອ້າງອີງ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ
ກັບຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ (Specification) ສໍາລັບວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່.

e) ຖ້າເຫັນສົມຄວນ, ຕົວຢ່ າງ ຫລື ຕົວແບບ ຂອງ ວັດຖຸ ບນ
ັ ຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ທີ່ໄດ້ພມ
ິ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ
ແບບຢ່ າງຕ່ າງໆ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ ້ເຫັນບ່ອນທີ່ຈະໃສ່ເລກທີຊຸ ດຜະລິດ ແລະ ອາຍຸ ຂອງຜະລິດຕະພັນ.
f) ຄໍາເຕືອນສະເພາະ ເພື່ອໃຫ ້ປະຕິບດ
ັ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ການເອົາໃຈໃສ່ກວດກາ ສະຖານທີ່ ແລະ
ອຸ ປະກອນ ເພື່ອໃຫ ້ແນ່ ໃຈວ່ າ ສາຍການຜະລິດໄດ້ຖກ
ື ສໍາລະສະສາງ ກ່ ອນການເລີ່ມປະຕິບດ
ັ ງານ.
g) ພັນລະນາກ່ ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການບັນຈຸ ຫຸ ້ມຫໍ່ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານຍ່ ອຍທີ່
ສໍາຄັນຕ່າງໆ ແລະ ອຸ ປະກອນທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້.
h) ລາຍລະອຽດຂອງການຄວບຄຸ ມລະຫວ່ງການດໍາເນີນບັນຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ ພອ້ ມກັບຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການຊຸ່ ມ
ຕົວຢ່າງ ແລະ ຂອບເຂດຈໍາກັດທີ່ຍອມຮັບໄດ້.
ບັນທຶກການດໍາເນີນຊຸ ດການຜະລິດ (BATCH PROCESSING RECORDS)
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4.17. ເອກະສານການບັນທຶກຊຸ ດການຜະລິດໜຶ່ງ ຈະຕ້ອງຖືກເກັບຮັກສາ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນແຕ່ ລະຊຸ ດທີ່
ໄດ້ເຮັດການຜະລິດ. ເຊິ່ງຕ້ອງມີຂມູ
ໍ ້ ນຕາມສູດຕໍາລາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາການດໍາເນີນການຜະລິດທີ່ໄດ້
ອະນຸມດ
ັ ຮັບຮອງຄັງລ່້ າສຸ ດ. ວິທກ
ີ ານກະກຽມການບັນທຶກນີ ້ ຕ້ອງກອອກແບບເພື່ອຫລີກລ້ຽງການ
ຈົດແຕ້ມຜິດພາດ. ການບັນທຶກຕ້ອງມີຕວ
ົ ເລກຂອງຊຸ ດໃນເອກະສານບັນທຶກການດໍາເນີນການຜະລິດ.
ກ່ ອນເລີ່ມຂະບວນການຜະລິດ ຕ້ອງບັນທຶກການກວດສອບວ່າ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນ ຫລື ບ່ອນເຮັດ
ວຽກໄດ້ຖກ
ື ສໍາລະສະສາງຜະລິດຕະພັນຈາກຄັງກ່
້ ອນແລ້ວ, ເອກະສານ ຫລື ວັດຖຸ ທີ່ບໍ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ທີ່
ລົງເຫລືອຕົກຄ້າງຢູ່ ລວມທັງ ອຸ ປະກອນ ແມ່ ນກໍ່ຕ້ອງສະອາດ ແລະ ເໝາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ ໃນ
ລະຫວ່າງການຜະລິດ.
ຜູ ຮ
້ ບ
ັ ຜິດຊອບໃນການປະຕິບດ
ັ ງານແຕ່ ລະຢ່ າງ ຕ້ອງໄດ້ລງົ ລາຍເຊັນ, ຊື່ ແລະວັນທີ ພາຍຫລັງຈາກການສໍາ
ເລັດວຽກງານດັ່ງກ່ າວ ໂດຍຕ້ອງບັນທຶກຂໍມູ້ ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ: ້
a) ບັນທຶກຊື່ຂອງຜະລິດຕະພັນ;
b) ວັນ ແລະ ເວລາຕັງແຕ
້ ່ ເລີມຕົ
້ ນການຜະລິ
້
ດ, ຂັນຕອນທີ
້
່ ສໍາຄັນ ລະຫວ່າງການຜະລິດ ແລະ ຈົນຮອດ
ສໍາເລັດສົມບູນ;
c) ລະບຸ ຊ່ ຂອງບຸ
ື
ກຄະລາກອນຜູຮ້ ບ
ັ ຜິດຊອບ ແຕ່ ລະຂັນຕອນຂອງການດໍ
້
າເນີນຜະລິດ;
d) ລົງລາຍເຊັນຂອງຜູ ປະຕິບດ
ັ ງານ ໃນແຕ່ ລະຂັນຕອນທີ
້
່ ສໍາຄັນຂອງການດໍາເນີນການຜະລິດ ແລະ ຕ້ອງ
ມີລາຍເຊັນຂອງຜູກ
້ ວດກາໃນແຕ່ ລະຂັນຕອນເຫລົ
້
່ ານີ ຕົ
້ ວຢ່ າງ ການຊັ່ງນໍາໜັ
້ ກ;
e) ບັນທຶກເລກທີຊຸດຜະລິດ ແລະ/ຫລື ເລກທີຄວບຄຸ ມການຜະລິດ ແລະ ປະລິມານຂອງວັດຖຸ ດບ
ິ ແຕ່
ລະຢ່ າງ ທີ່ໄດ້ຕດ
ິ ຊັ່ງຕົວຈິງ (ລວມທັງເລກທີຂອງຊຸ ດຜະລິດຂອງວັດຖຸ ດບ
ິ ທີ່ນໍາກັບມາໃຊ້ໃໝ່ ຫລື ນໍາ
ມາຜ່ານຂະບວນການໃໝ່ ທີ່ປະສົມເຂົາໄປ);
້
f) ບັນທຶກການດໍາເນີນການຜະລິດລະອຽດ ແລະ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນທີ່ນໍາໃຊ້;

g) ບັນທຶກການຄວບຄຸ ມລະຫວ່ າງການດໍາເນີນການຜະລິດ (IPC) ແລະ ລົງລາຍເຊັນ ຂອງຜູ ປ
້ ະຕິບດ
ັ
ງານ ແລະ ຜົນຂອງການຄວບຄຸ ມທີ່ໄດ້ຮບ
ັ .
h) ປະລີມານຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ໃນຂັນຕອນຂອງການດໍ
້
າເນີນການຜະລິດ;
i) ບັນທຶກບັນຫາສະເພາະທີ່ເກີດຂຶນ້ ລວມທັງລາຍລະອຽດຕ່ າງໆ ແລະ ລົງລາຍເຊັນຂອງຜູ ມ
້ ສ
ີ ດ
ິ ອໍານາດ
ທີ່ກ່ ຽວຂອງ ສໍາລັບການປ່ ຽນແປງ ຫລື ການບ່ຽງເບນ ຈາກຕໍາລາການຜະລິດ ຫລື ຈາກຂໍແນະນໍ
້
າໃນ
ການດໍາເນີນການຜະລິດ.
ບັນທຶກການຫຸ ້ມຫໍ່ຊຸ ດຜະລິດ (BATCH PACKAGING RECORDS)
4.18. ບັນທຶກການຫຸ ້ມຫໍ່ຊຸ ດຜະລິດແຕ່ ລະຊຸ ດຜະລິດ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ເກັບມຽ້ ນ ຫລື ບາງສ່ວນຊຸ ດຜະລິດ ໃນ
ກໍລະນີທ່ ບໍ
ີ ່ ໄດ້ດໍາເນີນການບັນຈຸມດ
ັ ຫໍ່ຢ່ າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຕ້ອງມີຂມູ
ໍ ້ ນກ່ ຽວກັບຄໍາແນະນໍາການບັນຈຸ ຫຸ ້ມຫໍ່
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ແລະ ວິທກ
ີ ານກະກຽມສໍາລັບການບັນທຶກນັນ້ ຕ້ອງໄດ້ອອກແບບ ເພື່ອໃຫ ້ຫລີກລ້ຽງຄວາມຜິດຂອງ
ການຂຽນລົງໃນບັນທຶກ. ຕ້ອງບັນທຶກເລກຊຸ ດຜະລິດ ແລະ ປະລິມານຂອງຜະລິດຕະພັນລໍຖາ້ ບັນຈຸ
ມັດຫໍ່ ແລະ ປະລິມານຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ ຄາດວາຈະໄດ້ຮບ
ັ .
ກ່ ອນການເລີ່ມປະຕິບດ
ັ ການບັນຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ໃດໜຶ່ງ, ຕ້ອງໄດ້ມກ
ີ ານກວດກາບັນທຶກວ່າ

ອຸ ປະ

ກອນ ແລະ ສະຖານທີ່ປະຕິບດ
ັ ງານໄດ້ຖກ
ື ສໍາລະສະສາງຜະລິດຕະພັນເກົ່າທີ່ຕົກຄ້າງ, ເອກະສານ ຫລື
ວັດຖຸ ຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ກ່ ຽວຂ້ອງສໍາລັບການປະຕິບດ
ັ ການບັນ ຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ ລວມທັງອຸ ປະກອນ ນັນກໍ
້ ່ ຕ້ອງໄດ້
ເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ເໝາະສົມກັບການນໍາໃຊ້.
ຂໍມູ້ ນກ່ າວຂ້າງລຸ່ ມນີຕ້້ ອງໄດ້ຖກ
ື ບັນທຶກເຂົາ້ ໃນເວລາທີທຸກການດໍາເນີນງານໄດ້ຖກ
ື ປະຕິບດ
ັ
ແລະ ພາຍຫລັງທີ່ສໍາເລັດແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ລງົ ວັນທີ່ ແລະ ລົງລາຍເຊັນ ໂດຍການເຫັນດີຈາກຜູທ
້່ີ
ຮັບຜິດຊອບກ່ ຽວຂ້ອງ ສໍາລັບການປະຕິບດ
ັ ການມັດຫໍ່:
a) ຊື່ ຂອງຜະລິດຕະພັນ;
b) ວັນທີ ແລະ ເວລາຂອງປະຕິບດ
ັ ການມັດຫໍ່;
c) ຊື່ຂອງຜູ ຮ
້ ບ
ັ ຜິດຊອບປະຕິບດ
ັ ການມັດຫໍ່;
d) ການເລີ່ມຕົນຂອງຜູ
້
ປ
້ ະຕິບດ
ັ ໃນຂັນຕອນທີ
້
່ ສໍາຄັນຕ່າງໆ.
e) ບັນທຶກການກວດກາ ສໍາລັບເອກະລັກ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ກັບການແນະນໍາການມັດຫໍ່
ລວມທັງ ຜົນຂອງການຄວບຄຸ ມ ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຜະລິດ (ICP);
f) ລາຍລະອຽດຂອງວິທກ
ີ ານບັນຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ທີ່ໄດ້ປະຕິບດ
ັ ລວມທັງ ເຄື່ອງມືອຸ ປະກອນ ແລະ ວິທກ
ີ ານ
ນໍາໃຊ້;

g) ຕົວຢ່ າງຂອງວັດຖຸ ບນ
ັ ຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ທີ່ໄດ້ພມ
ິ ຂໍຄວາມແລ້
້
ວ ເຊິ່ງລະບຸ ເລກຊຸ ດຜະລິດ, ວັນໝົດອາຍຸ ແລະ
ການພິມເພີມເຕີ
້ ມ;

h) ບັນທຶກກ່ ຽວກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶນ້ ລວມທັງລາຍລະອຽດຕ່າງໆ, ລົງ ລາຍເຊັນຂອງຜູ ມ
້ ສ
ີ ດ
ິ ອໍານາດທີ່
ກ່ ຽວຂອງ ສໍາລັບການປ່ ຽນແປງ ຫລື ການບ່ຽງເບນ ຈາກສູດຕໍາລາການຜະລິດ ຫລື ຈາກການແນະນໍາ
ໃນການດໍາເນີນການຜະລິດ.
i) ປະລິມານ ແລະ ໝາຍເລກອ້າງອີງ ຫລື ເລກສະເພາະຊີບອກຂອງວັ
້
ດຖຸ ບນ
ັ ຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ທີ່ພິມຂໍຄວາມ
້
ແລ້ວ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກຽມພອ້ ມກັນບັນຈຸ ທີ່ຮັບມາ, ໃຊ້ໄປ, ໄດ້ທາໍ ລາຍ ຫລື ສົ່ງຄືນສາງ ແລະ
ປະລິມານຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮບ
ັ , ເພື່ອກວດສອບຄວາມຂອງປະລິມານທັງໝົດ ກັບປະລິມານ
ຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ບັນຈຸ.
ຂັນຕອນການປະຕິ
້
ບດ
ັ ງານຕ່າງໆ ແລະ ການບັນທຶກ (PROCEDURES AND RECORDS)
ການຮັບ (Receipt)
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4.19. ຕ້ອງມີວທ
ິ ກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ທີ່ຂຽນເປັນ ລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ມີການບັນທຶກ ສໍາລັບການຮັບ ແລະ
ການຂົນສົ່ງ ສໍາລັບທຸກໆວັດຖຸ ດບ
ິ ແລະ ວັດຖຸ ຫຸມ
້ ຫໍ່ທໍາອິດ ແລະ ວັດຖຸ ດບ
ິ ຫຸ ້ມຫໍ່ທີ່ພິມຂໍຄວາມ
້
ແລ້ວ.
4.20. ບັນທຶກການຮັບຢ່ າງໜ້ອຍ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ:
a) ຊື່ ຂອງວັດຖຸ ດບ
ິ ຫລື ວັດຖຸ ບັນຈຸຢ່ ູໃນໃບແນະນໍາໃນການການຂົນສົ່ງ ແລະ ເຄື່ອງບັນຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ຕ່າງໆ;
b) ຊື່ (ຊື່ທີ່ຕັງຂຶ
້ ນສະເພາະຢູ
້
່ ໃນໂຮງງານ ແລະ ຫລື ລະຫັດ ຂອງວັດຖຸ ດິບ (in-house)" (ຖ້າວ່າແຕກ
ຕ່າງ ຈາກຂໍ ້ a))
c) ວັນທີຮບ
ັ ;
d) ຊື່ຂອງຜູ ສ
້ ະໜອງ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ບັນທຶກຊື່ຂອງໂຮງງານຜູ ຜ
້ ະລິດ;
e) ຊຸ ດຜະລິດຂອງໂຮງງານ ຫລື ເລກອ້າງອີງ;

f) ປະລິມານທັງໝົດ ແລະ ຈໍານວນເຄື່ອງຫຸ ້ມຫໍ່ທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ;
g) ເລກຊຸ ດຜະລິດທີ່ໄດ້ ພາຍຫລັງການຮັບ;
h) ຄໍາເຫັນ ຫລື ຂໍສັ້ ງເກດ ຖ້າມີ (ຕົວຢ່ າງ ຄໍາເວົາກ່້ ຽວກັບເຄື່ອງຫຸ ້ມຫໍ່);
4.21. ຕ້ອງມີວທ
ິ ກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດອອກເປັນ ລາຍລັກອັກສອນ ສໍາລັບການໃສ່ ສະຫລາກ, ການກັກ
ກັນ ແລະ ການເກັບຮັກສາວັດຖຸ ດບ
ິ ຕ່ າງໆ, ວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່ ແລະ ວັດຖຸ ຕ່າງໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
ການຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງ (Sampling)
4.22. ຕ້ອງມີວທ
ິ ກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ທີ່ກໍານົດເປັ ນລາຍລັກອັກສອນ ສໍາລັບການຊຸ່ ມຕົວຢ່າງ ເຊິ່ງລວມມີບຸກຄະລາ
ກອນທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ມອບໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ຊຸ່ມເກັບຕົວຢ່ າງ, ວິທກ
ີ ານ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ຈະຖືກໃຊ້, ຈໍານວນທີ່
ຈະຖືກເກັບ ແລະ ຂໍຄວນລະວັ
້
ງຕ່າງໆ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການປົນເປືອນ
້ ຂອງ
ວັດຖຸ ດບ
ິ ຫລື ເຊື່ອມຄຸ ນນະພາບວັດຖຸ ດບ
ິ ຫລື ວັດຖຸ ບນ
ັ ຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ (ເບິ່ງພາກທີ່ 6 ລາຍການ ທີ 13).
ການທົດສອບ (Testing)
4.23. ຕ້ອງມີວທ
ິ ກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ທີ່ກໍານົດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ສໍາລັບການວິໄຈວັດຖຸ ດບ
ິ ຫລື ຜະລິດຕະພັນ

ໃນຂອບຕ່າງໆຂອງການຜະລິດ, ເຊິ່ງອະທິບາຍເຖິງວິທ ີ ແລະ ອຸ ປະກອນທີ່ໃຊ້. ການທົດສອບວິໄຈ ທີ່
ໄດ້ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ບນ
ັ ທຶກ (ເບິ່ງເອກະສານພາກທີ່ 6, ລາຍງານ 19).
ອື່ນໆ

4.24. ຕ້ອງມີວທ
ິ ກ
ີ ານປະຕີບດ
ັ ທີ່ຂຽນເປັນ ລາຍລັກອັກສອນ ກ່ ຽວກັບການປ່ອຍ ແລະ ການປະຕິເສດ ສໍາ
ລັບຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງບັນຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ ແລະ ວັດຖຸ ດບ
ິ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ວິທກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ສໍາລັບ

ໜ້າ 26

ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

ການປ່ອຍຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອຈໍາໜ່ າຍຜະລິດຕະພັນສໍາລັດຮູ ບ ໂດຍຜູທ
້ ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ມອບໝາຍ ທີ່ໄດ້ຖກ
ື
ແຕ່ ງຕັງເພື
້ ່ ອຈຸດປະສົງດັ່ງກ່ າວ.
4.25. ຕ້ອງເກັບຮັກສາບັນທຶກ ຕ່າງໆ ກ່ ຽວກັບການຈໍາໜ່ າຍທຸກໆຊຸ ດຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອຄວາມສະດວກແກ່
ການຮຽກເກັບຄືນ ຊຸ ດຜະລິດຕະພັນ (ເບິ່ງພາກທີ່ 8).
4.26. ຕ້ອງຂຽນວິທກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ທີ່ຂຽນເປັ ນລາຍລັກອັກສອນ

ແລະ

ລວມທັງບັນທືກກ່ ຽວກັບມາດ

ຕະການປະຕິບດ
ັ ຫລື ການສະຫລຸ ບ ປະກອບມີ:
 ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ;
 ການປະກອບເຄື່ອງມື ແລະ ການທົດ ສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຄື່ອງ;
 ບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງບຸ ກຄະລາກອນ ລວມທັງ ການອົບຮົມ, ການນຸ່ ງເຄື່ອງ ແລະ ການເຮັດ
ສຸ ຂະອະນາໄມ;

 ການຕິດຕາມສະພາບແວດລ້ອມ;
 ການຄວບຄຸ ມສັດ ແລະ ແມງໄມ ້;
 ການຮ້ອງຟ້ອງ;
 ການຮຽກຄືນ ຜະລິດຕະພັນ;
 ການສົ່ງຄືນຜະລິດຕະພັນ.
4.27. ຕ້ອງມີວທ
ິ ກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ການທີ່ຊັດເຈນ ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືອຸປະກອນຫລັກ ຂອງການຜະລິດ
ແລະ ການທົດສອບ.

4.28. ຕ້ອງຈັດໃຫ ້ມີ ແລະ ເກັບຮັກສາປືມບັ
້ ນທຶກ ສໍາລັບກເຄື່ອງມືອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ອຸ ປະກອນ
ໃຫຍ່ ໆ

ໃນກໍລະນີທ່ ມີ
ີ ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ,

ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຄື່ອງມື,

ການບໍາລຸ ງຮັກສາ, ການເຮັດການອະນາໄມ ຫລື ປະຕິບດ
ັ ການສ້ອມແປງຕ່າງໆ ເຊິ່ງຕ້ອງມີການ ລົງວັນ
ທີ ແລະ ຊີບອກບຸ
້
ກຄົນຜູທ
້ ່ ປະຕິ
ີ
ບດ
ັ ກັບວຽກງານດັ່ງກ່ າວ.
4.29. ປຶມບັ
້ ນທຶກຕ່າງໆ ຕ້ອງມີການບັນທຶກການໃຊ້ເຄື່ອງມືຫລັກໂດຍລຽງຕາມລໍາດັບຂອງການໃຊ້ ແລະ ບໍ
ລິເວນທີ່ໃຊ້.
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ພາກທີ 5
ການຜະລິດ (PRODUCTION)
ຫລັກການ
ການດໍາເນີນການຜະລິດ

ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕາມຂັນຕອນປະຕິ
້
ບດ
ັ ທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດ ອອກຢ່ າງຊັດເຈນ;

ຕ້ອງ

ສອດຄ່ອງກັບຫລັກການການຜະລິດທີ່ດີ (GMP) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮບ
ັ ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຕາມກໍານົດ
ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການອະນຸຍາດຈໍາໜ່ າຍຢູ່ໃນທ ້ອງຕະຫລາດ ຫລື ການຂຶນທະບຽນຢາ.
້

ຂໍກໍ້ ານົດທົ່ວໄປ
5.1.

ການຜະລິດຕ້ອງຖືກປະຕິບດ
ັ ແລະ ຄວບຄຸ ມ ໂດຍຜູທ
້ ່ ມີ
ີ ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີອໍານາດຕາມການ
ແຕ່ ງຕັງ.້

5.2.

ທຸກການປະຕິບດ
ັ ກ່ ຽວກັບວັດຖຸ ດິບ, ວັດຖຸ ບນ
ັ ຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ ເຊັ່ນ: ການ
ຮັບ, ການກັກກັນ, ການຊຸ່ ມເກັບຕົວຢ່າງ, ການເກັບຮັກສາ, ການໃສ່ ສະຫລາກ, ການເບີກຈ່ າຍ,
ການດໍາເນີນການຜະລິດ, ການບັນຈຸຫຸມ
້ ຫໍ່ ແລະ ການຈໍາໜ່ າຍ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຖືກຕ້ອງຕາມຂັນ້
ຕອນການປະຕິບດ
ັ ທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ ຫລື ການແນະນໍາ ແລະ ຈໍາເປັນຢ່ າງຍິ່ງຕ້ອງໄດ້ມກ
ີ ານບັນທຶກ.

5.3.

ວັດຖຸ ດບ
ິ ຫລື ວັດຖຸ ບນ
ັ ຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ທີ່ຮັບເຂົາມາທັ
້
ງໝົດ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ກວດກາ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່ າ ສິ່ງຂອງ
ທີ່ເຂົາມານັ
້
ນ້ ຖືກຕ້ອງກົງກັບທີ່ໄດ້ສ່ ງ.
ັ ເຄື່ອງບັນຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການອະນາໄມ ແລະ ໃສ່
ສະຫລາກ ຕາມຂໍມູ້ ນທີ່ໄດ້ ປະຕິບດ
ັ .

5.4.

ພາຊະນະຖັງບັນຈຸຕ່າງໆທີ່ເສຍຫາຍ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ມີ ເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸ ນນະພາບຂອງ
ວັດຖຸ ດບ
ິ ຫລື ວັດຖຸ ບັນຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ ຕ້ອງໄດ້ ຖືກກວດສອບຫາສາເຫດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ບນ
ັ ທຶກ ແລະ
ລາຍງານຕໍ່ຫົວໜາ້ ຝ່ າຍຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ.

5.5.

ວັດຖຸ ຕ່າງໆທີ່ເຂົາມາ
້
ແລະ ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ກັກກັນທັນທີທາງດ້ານກາຍຍະ
ວິພາກ ຫລື ທາງດ້ານການບໍລຫ
ິ ານຄຸ ມ
້ ຄອງ ພາຍຫລັງການຮັບ ຫລື ດໍາເນີນການຜະລິດ ຈົນກວ່າຈະ
ໄດ້ຮບ
ັ ການປ່ ອຍເພື່ອໃຊ້ ຫລື ແຈກຢາຍ.

5.6.

ຜະລິດຕະພັນວັດຖຸ ດບ
ິ , ວັດຖຸ ບນ
ັ ຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບທີ່ຮັບເຂົາມາ
້ ຕ້ອງກັກກັນ
ທັນທີ ຫລັງຈາກຮັບ ຫລື ຜະລິດສໍາເລັດ ຈົນກວ່າມີການອະນຸມດ
ັ ປ່ ອຍ ໃຫ ້ນໍາໃຊ້ ຫລື ຈໍາໜ່ າຍ.
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5.7.

ວັດຖຸ ດິບ ຫລື ຜະລິດຕະພັນລໍຖາ້ ບັນຈຸ ຫລື ດໍາເນີນໃນຂັນຕອນຕໍ
້
່ ໄປ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທຸກຊະນິດ
ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ເກັບຮັກສາ ພາຍໃຕ້ເງ່ ອນໄຂທີ
ື
່ ເໝາະສົມ ທີ່ຜູ ຜ
້ ະລິດ ໄດ້ກາໍ ນົດ ແລະ ເກັບໃຫ ້ເປັນ
ລະບຽບຈັດລຽງຕາມລໍາດັບ, ແຍກເປັນແຕ່ລະຊຸ ດ, ເປັນສັດສ່ ວນ ແລະ ສະດວກຕໍ່ການໝູນວຽນນໍາ
ໄປໃຊ້.

5.8.

ກວດກາຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດອອກ ແລະ ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານຈໍານວນ
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງກັບຕົວເລກຄາດໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້.

5.9.

ບໍ່ໃຫ ້ປະຕິບດ
ັ ການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນທີ່ແຕກຕ່ າງກັນໃນຫ ້ອງດຽວກັນ, ໃນເວລາດຽວກັນ ຫລື
ຜະລິດຕໍ່ເນື່ອງກັນ ນອກຈາກວ່ າບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຂອງການປົນ ເປ ແລະ ການປົນເປືອນໄຂວ
້
່.

5.10. ທຸກໆຂັນຕອນຂອງການດໍ
້
າເນີນການຜະລິດ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ວັດຖຸ ຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການປົກ
ປ້ອງຈາກການປົນ ເປືອນທາງ
້
ດ້ານຈຸລນ
ິ ຊີ ແລະ ການປົນເປືອນອື
້ ່ ນໆ.
5.11. ເມື່ອມີການເຮັດວຽກກັບວັດຖຸ ດບ
ິ ຫລື ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນຝຸ່ ນແຫ ້ງ, ຂໍຄວນລະມັ
້
ດລະວັງສະເພາະ
ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ປະຕິບດ
ັ ເພື່ອປ້ອງກັນ ການສະສົມ ແລະ ແຜ່ ກະຈາຍຂອງຝຸ່ ນ. ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບວັດຖຸ
ດິບທີ່ມີລດ
ິ ແຮງ ແລະ ໃຫ້ເກີດມີການແພງ້ ່ າຍ.
5.12. ໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານທຸກໆຄັງ,້ ທຸກວັດຖຸ ດບ
ິ , ທຸກຖັງບັນຈຸຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ນາໍ
ໄປດໍາເນີນໃນຂັນຕອນຕໍ
້
່ ໄປ, ອຸ ປະກອນທີ່ເປັນລາຍການໃຫຍ່ ຕ່ າງໆ

ແລະ ຫ ້ອງຕ່ າງໆທີ່ເຫັນວ່ າ

ສົມຄວນທີ່ໃຊ້ ຕ້ອງໃສ່ສະຫລາກ ຫລື ໃຫ ້ຮູ ້ ໂດຍການສະແດງໃຫ້ເຫັນຂັນຕອນຜະລິ
້
ດຕະພັນ ຫລື
ວັດຖຸ ກໍາລັງຖືກດໍາເນີນການຜະລິດຢູ່.

5.13. ບັນດາສະຫລາກທີ່ຕິດໃສ່ຖັງບັນຈຸ, ອຸ ປະກອນ ຫລື ສະຖານທີ່ ຕ້ອງຈະແຈ ້ງ, ບໍ່ມີລກ
ັ ຊະນະກວມ
ລວມ ແລະ ຕ້ອງເປັນຮູ ບແບບທີ່ບໍລສ
ິ ດ
ັ ໄດ້ເຫັນດີນາໍ ໃຊ້. ຈະເປັນປະໂຫຍດຫລາຍຫາກການຕື່ມຄໍາ
ເວົາຢູ
້ ່ ສະຫລາກ ເປັນ ສີ ເພື່ອບົ່ງບອກເຖິງສະຖານະພາບ ( ຕົວຢ່າງ: ກັກກັນ, ຮັບຮອງ, ປະຕິເສດ,
ສະອາດ...)
5.14. ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ການກວດກາ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາທໍ່ຕ່າງໆ ແລະ ສ່ ວນຕ່າງໆ ຂອງອຸ ປະກອນ

ສໍາລັບການຂົນສົ່ງຜະລິດຕະພັນ ຈາກສະຖານທີ່ໜຶ່ງຫລື ບ່ອນອື່ນໆ ໄດ້ຖກ
ື ເຊື່ອມຕໍ່ໃນຕໍາແໜ່ ງທີ່
ຖືກຕ້ອງ.

5.15. ການປ່ ຽນແປງ ຫລື ບ່ ຽງເບນໃດນຶ່ງ ທີ່ຕ່ າງຈາກຂໍແນະນໍ
້
າ ຫລື ຂັນຕອນປະຕິ
້
ບດ
ັ ຕ່ າງໆ ຕ້ອງຫລີກລ້ຽງ
ເທົ່າທີ່ຈະເປັນ ໄປໄດ້. ຖ້າມີການປ່ຽນແປງເກີດຂຶນ້ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ອະນຸມດ
ັ ເປັນ ລາຍລັກອັກສອນ ໂດຍ
ຜູ ທ
້ ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ການແຕ່ ງຕັງມອບໝາຍ
້
ໂດຍການພົວພັນຂອງພະແນກຄວບຄຸ ມການຜະລິດ.
5.16. ການເຂົາເຖິ
້ ງບໍລເິ ວນການດໍາເນີນການຜະລິດຕ່າງໆ ຕ້ອງຈໍາກັດສະເພາະຜູທ
້ ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ການມອບໝາຍ.
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ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

5.17. ຄວນຫລີກລ້ຽງການດໍາເນີນຜະລິດຜະລິດຕະພັນທີບ່ ແມ່
ໍ ນຢາປົວ ພະຍາດ

ໃນບໍລເິ ວນດຽວກັນກັບ

ສະຖານທີ່ຜະລິດຢາ ແລະ ບໍ່ໃຫ ້ໃຊ້ອຸປະກອນສໍາລັບການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນຢາ.

ການປ້ອງກັນການປົນເປືອນໄຂ່
້
ວໃນການຜະລິດ

(Prevention

of

Cross-Contramination

in

Production)
5.18. ຕ້ອງຫລີກລ້ຽງການປົນເປືອນ
້ ຂອງຜະລິດຕະພັນວັດຖຸ ດບ
ິ ຫລື ຂອງຜະລິດຕະພັນ ໂດຍວັດຖຸ ຫລື
ຜະລິດຕະພັນອື່ນ. ຄວາມສ່ຽງຂອງການປົນ ເປືອນໄຂ່
້
ວໂດຍບໍ່ເຈດຕະນາ ເກີດຂຶນ້ ຈາກການບໍ່ໄດ້
ຄວບຄຸ ມການປົດປ່ ອຍຝຸ່ ນ, ແກສ, ອາຍນໍາ,້ ການສີດພົ່ນ ຫລື ສິ່ງທີ່ມີຊວ
ີ ດ
ິ ຈາກວັດຖຸ ແລະ ຜະລິດ
ຕະພັນ ໃນຂະບວນການຜະລິດ, ຈາກສິ່ງເສດເຫລືອ ຂອງອຸ ປະກອນ, ແລະ ຈາກເຄື່ອງນຸ່ ງຂອງຜູ ້
ປະຕິບດ
ັ ງານ. ລະດັບຄວາມສ່ ຽງແຕກຕ່າງກັນໄປອີງຕາມຊະນິດຂອງສິ່ງປົນເປືອນ
້ ແລະ ຜະລິດຕະ

ພັນທີ່ກໍາລັງຖືກປົນເປືອນ.
້
ໃນຈໍານວນທັງໝົດຂອງສິ່ງທີ່ປົນເປືອນທີ
້ ່ ອັນຕະລາຍທີສຸດແມ່ ນວັດຖຸ ທ່ ມີ
ີ
ປະຕິກລ
ິ ຍ
ິ າການແພສ້ ູງ, ຜະລິດຕະພັນຊີວະພາບ, ຈຸລນ
ິ ຊີວທ
ິ ະຍາ, ຢາທີ່ບັນຈຸຮໂໍ ມນ, ທາດເບື່ອຕໍ່ຈຸ
ລັງ (cytotoxic) ແລະ ວັດຖຸ ອ່ ືນໆ ທີ່ມີອອກລິດແຮງ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີອນ
ັ ຕະລາຍສູງສຸ ດ ເມື່ອມີ
ການປົນ ເປືອນ
້ ແມ່ ນຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ໃນການສັກສົ່ງ ທີ່ມີປະລິມານຫລາຍ ແລະ ໄລະຍະໃຊ ້ເວລາ
ດົນ.
5.19. ຕ້ອງຫລີກລ້ຽງການປົນເປືອນໄຂ່
້
ວດ້ວຍວິທກ
ີ ານທີ່ເໝາະສົມ ຫລື ມີມາດຕະການຈັດວາງຢ່ າງເປັນ
ລະບົບ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ:

a) ການດໍາເນີນການຜະລິດໃນສະຖານທີ່ຕ່ າງໆທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ

(ເຊິ່ງເປັນຂໍກໍ້ ານົດສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ

ກຸ່ ມເຊັ່ນ: penicillins, ຢາວັກຊິນ, ຢາຕ້ານຈຸລນ
ິ ຊີ ແລະ ຊີວະເຄມີຕ່າງໆ) ຫລື ດໍາເນີນການຜະລິດ
ໂດຍການແຍກເວລາ ຫລັງຈາກນັນໃຫ
້
້ປະຕິບດ
ັ ການເຮັດການອະນາໄມຢ່ າງເໝາະສົມ;
b) ຈັດໃຫ້ມ ີ ແອລ໋ ອກ ແລະ ການກັ່ນຕອງອາກາດຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
c) ລົດຄວາມສ່ ຽງຂອງການປົນເປືອນ
້ ຈາກອາກາດທີ່ໝູນວຽນ ຫລື ອາກາດທີ່ນໍາກັບເຂົາມາໃໝ່
້
ໂດຍບໍ່
ໄດ້ບ່ ຜ
ໍ ່ ານການກອງ ຫລື ມີການກອງບໍ່ພຽງພໍ;

d) ເກັບເຄື່ອງແຕ່ ງກາຍສໍາລັບໃຊ້ປະຕິບດ
ັ ງານໄວ້ພາຍໃນສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ດໍາເນີນການຜະລິດຜະລິດຕະ
ພັນມີຄວາມສ່ ຽງພິເສດ ເຮັດໃຫ ້ມີການການປົນເປືອນໄຂ່
້
ວ;
e) ໃຊ້ວິທກ
ີ ານອະນາໄມ ແລະ ຂັນຕອນການປະຕິ
້
ບດ
ັ ການຈໍາກັດສິ່ງປົນເປືອນ
້ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເນື່ອງ
ຈາກການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທ່ ອະນາໄມບໍ
ີ
່ ໄດ້ດ ີ ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແມ່ ນແຫລ່ງກໍາເນີນຂອງການປົນ ເປືອນ
້ ;
f) ການນໍາໃຊ້ “ລະບົບປິດ” ໃນການດໍາເນີນການຜະລິດ;
g) ມີການທົບສອບ ສານຄົງຄ້າງ ແລະ ການໃຊ້ສະຫລາກບົ່ງບອກສະຖານະພາບຂອງການອະນາໄມ ຕິດ
ໃສ່ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນທີ່ເຮັດອານະໄມແລ້ວ.
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ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ (VALIDATION)
5.21. ການສຶກສາກ່ ຽວກັບການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ

ຕ້ອງໄດ້ສະໜັບສະໜູນເຂົາໃນຫລັ
້
ກການການ

ຜະລິດທີ່ດີ ແລະ ໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມຂັນຕອນການປະຕິ
້
ບດ
ັ ທີ່ກໍານົດໄວ້. ຮວມທັງຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຂອງການ
ສຶກສາ ແລະ ການສະຫລຸ ບ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ບັນທຶກໄວ້.
5.22. ເມື່ອມີສູດຕໍາລາການຜະລິດຢາໃໝ່ ຫລື ວິທກ
ີ ານຜະລິດໃໝ່ ຕ້ອງມີບາດກ ້າວທີ່ສະແດງໃຫ ້ເຫັນເຖິ່ງ
ຂະບວນການທີ່ເຮັດເປັນປະຈໍາ ແລະ ຕ້ອງສະແດງໃຫ ້ເຫັນຂະບວນການທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດ ໂດຍການນໍາໃຊ້
ວັດຖຸ ດບ
ິ ແລະ ເຄື່ອງມືຕາມທີ່ລະບຸ ເຊິ່ງຈະສະແດງໃຫ ້ເຫັນ ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມສະ
ໝໍ່າສະເຫນີ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້.
5.23. ການແກ ້ໄຂໃດໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນຂະບວນການຜະລິດ ລວມທັງການປ່ ຽນແປງອຸ ປະກອນ ຫລື ວັດຖຸ ດບ
ິ
ເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ/ຫລື ການນໍາເຂົາໃນຂະບວນການຜະລິ
້
ດ
ຄືນໄໝ່ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ.

5.24. ຂະບວນການ ແລະ ວິທກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ຕ່ າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງເປັນໄລຍະ
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຍັງຮັກສາຄວາມອາດສາມາດ ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນສໍາເລັດຜົນຕາມທີ່ຕ້ອງການ.
ວັດຖຸ ດບ
ິ (STARTING MATERIAL)
5.25. ການຈັດຊືຜະລິ
້ ດຕະພັນວັດຖຸ ດບ
ິ ແມ່ ນການປະຕິບດ
ັ ທີ່ສໍາຄັນ ເຊິ່ງພົວພັນກັບພະນັກງານຜູ ທ
້ ່ ມີ
ີ ຄວາມ
ຮູ ສ້ ະເພາະ ແລະ ມີຄວາມຮູ ເ້ ລິກເຊິ່ງ ກ່ ຽວກັບຜູສ້ ະໜອງ.
5.26. ວັດຖຸ ດບ
ິ ຕ້ອງໄດ້ຊ ື ້ ຈາກຜູ ສ
້ ະໜອງທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸມດ
ັ ເທົ່ານັນ້ ເຊິ່ງ ໄດ້ລະບຸ ຢ່ ູ ຫລື ມີລາຍຊື່ໃນ
ເອກະສານ ກ່ ຽວກັບຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ (specification) ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງແລ້ວ ແລະ ຖ້າ
ເປັນໄປໄດ້ຊວັ
ື ້ ດຖຸ ດບ
ິ ໂດຍກົງຈາກຜູ ຜ
້ ະລິດ. ແນະນໍາວ່າ ກ່ ຽວກັບຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ

(Specification) ເຊິ່ງຕ້ອງແມ່ ນເອກະສານກໍານົດໂດຍໂຮງງານຜະລິດຢາ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ພຈ
ິ າລະນາ
ສົມທົງກັບຜູສ້ ະໜອງ. ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດ ທີ່ທຸກໆບັນຫາທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດ ແລະ ການ
ຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ ວັດຖຸ ດບ
ິ ລວມທັງການຈັດການ, ການໃສ່ສະຫລາກ ແລະ ຂໍກໍ້ ານົດໃນການມັດ

ຫໍ່ ແລະ ວິທກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ການປະຕິເສດ ຕ້ອງໄດ້ປກ
ຶ ສາຫາລືກບ
ັ ໂຮງງານຜູ ້
ຜະລິດຢາ ແລະ ຜູສ້ ະໜອງ.
5.27. ສໍາລັບການມອບສົ່ງທຸກຄັງ,້ ຖັງ ບັນຈຸຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ກວດກາ ຄວາມສົມບູນຂອງການຫຸ ້ມຫໍ່ ແລະ
ຄວາມອັດແຈບ ລວມທັງການກວດເບິ່ງຄວາມຖືກຕ້ອງກົງກັນ ລະຫວ່າງ ໜັງສືການມອບສົ່ງເຄື່ອງ
ແລະ ກັບສະຫລາກຂອງຜູ ສ
້ ະໜອງ.
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5.28. ການມອບສົ່ງວັດຖຸ ດບ
ິ ແຕ່ ລະຄັງ້ ຖ້າເປັນ ວັດຖຸ ດບ
ິ ຊະນິດດຽວກັນ ແຕ່ເປັ ນຜະລິດຕ່ າງກັນ ຕ້ອງໄດ້
ພິຈາລະນາແຍກເພື່ອຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງ, ກວດວິໄຈ ແລະ ອະນຸຍາດປ່ ອຍ.
5.29. ວັດຖຸ ດບ
ິ ທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສາງເກັບຮັກສາ ຕ້ອງໃສ່ສະຫລາກທີ່ເໝາະສົມ ( ເບິ່ງພາກທີ່ 5, ລາຍການ
ທີ່ 13) ຢ່ າງໜ້ອຍສະຫລາກຕ້ອງມີຂມູ
ໍ ້ ນດັ່ງລຸ່ ມນີ: ້
 ຊື່ຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ລະຫັດອ້າງອີງ ຖ້າມີ;
 ເລກຊຸ ດຜະລິດ;
 ສະຖານະຂອງວັດຖຸ ດບ
ິ (ຕົວຢ່ າງ:

ການກັກກັນ, ລໍຖາ້ ກວດສອບ, ໄດ້ອະນຸຍາດປ່ ອຍ, ໄດ້ປະຕິ

ເສດ;
 ວັນໝົດອາຍຸ ຫລື ມືຄົ້ ບກໍານົດການທົດສອບຄືນ. ຖ້ານໍາໃຊ້ລະບົບການຄວບຄຸ ມໂດຍລະບົບຄອມ
ພິວເຕີໃນການຄຸ ມ
້ ຄອງທັງໝົດ, ບັນດາຂໍມູ້ ນທັງໝົດທີ່ໄດ້ກ່າວຂ້າງເທິງບໍ່ຈໍາເປັນ ຈະຕ້ອງເປັ ນ ຢູ່ໃນ
ຮູ ບຂອງສະຫລາກ.

5.30. ຕ້ອງມີວທ
ິ ກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ຫລື ມາດຕະຖານທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃນແຕ່ ລະເອກະລັກຂອງ
ວັດຖຸ ດບ
ິ ທີ່ຢູ່ໃນແຕ່ ລະພາຊະນະບັນຈຸ ຕ້ອງມີການບົ່ງບອກພາຊະນະບັນຈຸວດ
ັ ຖຸ ດບ
ິ
ທີ່ໄດ້ຖກ
ື ຊຸ່ ມ
ຕົວຢ່ າງ (ເບິ່ງພາກທີ 6 ລາຍການ 13).
5.31. ມີແຕ່ ວັດຖຸ ດບ
ິ ທີ່ໄດ້ອະນຸມດ
ັ ປ່ ອຍ ໂດຍຝ່ າຍຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບເທົ່ານັນທີ
້ ່ ຖືກນໍາໃຊ້ ແລະ ກໍ່ຕ້ອງມີ
ອາຍຸ ນໍາໃຊ້.
5.32. ວັດຖຸ ດບ
ິ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ຈ່ າຍ ໂດຍບຸ ກຄະລາກອນທີ່ອະນຸຍາດເທົ່ານັນ,
້ ເຊິ່ງຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕາມຂັນຕອນ
້
ປະຕິບດ
ັ ທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່ າ ໄດ້ນາໍ ໃຊ້ວດ
ັ ຖຸ ດບ
ິ ທີ່ຖືກຕ້ອງນັນ້ ຖືກນໍາໄປຕິດຊັ່ງຢ່ າງ
ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ຫລື ວັດແທກແລ້ວ ແລະ ໃສ່ສະຫລາກຖັງບັນຈຸທ່ ສະອາດຢ
ີ
່ າງເໝາະສົມ.
5.33. ວັດຖຸ ດບ
ິ ທີ່ແຈກຈ່ າຍ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ທົດສອບຢ່າງເປັນ ອິດສະຫລະ ແລະ ຖືກບັນທຶກ ດ້ານນໍາໜັ
້ ກ
ແລະ ບໍລມ
ິ າດ.
5.34. ວັດຖຸ ດບ
ິ ທີ່ໄດ້ແຈກຈ່ າຍສໍາລັບການຜະລິດ ແຕ່ ລະຊຸ ດຜະລິດ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ເກັບຮວມໄວ້ນາໍ ກັນ ແລະ
ໃສ່ ສະຫລາກໃຫ ້ເຫັນໄດ້ງ່ າຍ.

ການປະຕິບດ
ັ ການດໍາເນີນຜະລິດ-ຜະລິດຕະພັນລະຫວ່ າງການຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນລໍຖາ້ ການບັນຈຸມດ
ັ ຫໍ່
(PROCESSING OPERATIONS-INTERMEDIATE AND BULK PRODUCTS)
5.35. ກ່ ອນປະຕິບດ
ັ ການດໍາເນີນການຜະລິດໃດໜຶ່ງ ໄດ້ເລີ່ມຕົນຂຶ
້ ນ,
້ ມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື
ປະຕິບດ
ັ ເພື່ອແນະໃຈວ່າສະຖານທີ່ຜະລິດ ແລະ ອຸ ປະກອນ ແມ່ ນສະອາດ ແລະ ປາສະຈາກວັດຖຸ ດິບ
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ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

ຜະລິດຕະພັນ, ຜະລິດຕະພັນ ຫລື ເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ກ່ ຽວຂ້ອງຈາກການຜະລິດໃນຄັງກ່
້ ອນຫລົງ
ເຫລືອຢູ່ໃນປະຈຸບນ
ັ .
5.36. ຜະລິດຕະພັນລະຫວ່າງການຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ລໍຖ າ້ ການຜະລິດ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ເກັບຮັກສາ
ພາຍໃຕ້ເງ່ ອນໄຂທີ
ື
່ ເໝາະສົມ.
5.37. ຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ສໍາຄັນ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ (ເບິ່ງພາກ “ການທົດສອບ
ຄວາມຖືກຕ້ອງ”)
5.38. ການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນການຜະລິດ (IPC) ແລະ ການຄວບຄຸ ມສະພາບ
ແວດລ້ອມ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ແລະ ບັນທຶກ.
5.39. ການປ່ ຽນແປງ ຫລື ບ່ ຽງເບນ (Deviation) ຈາກຜົນທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ ເຊິ່ງການຜິດນັນຖື
້ ວ່ າ
ເປັນ ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫລາຍ ຕ້ອງໄດ້ບນ
ັ ທຶກໄວ້ ແລະ ສືບສວນຫາສາເຫດ.

ວັດຖຸ ບນ
ັ ຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ (PACKAGING MATERIALS)
5.40. ການຈັດຊື,້ ການຈັດການ, ການຄວບຄຸ ມວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່ທີໜ່ ງຶ ຫລື ວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່ທີ່ໄດ້ພມ
ິ ຂໍຄວາມແລ້
້
ວ
ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ສອດຄ່ ອງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປະຕິບດ
ັ ກັບວັດຖຸ ດິບ.

5.41. ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ເປັ ນພິເສດຕໍ່ວັດຖຸ ບນ
ັ ຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ທີ່ພິມຂໍຄວາມແລ້
້
ວ

ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ເກັບຮັກສາຢູ່ໃນ

ເງ່ ອນໄຂທີ
ື
່ ປອດໄພຢ່ າງພຽງພໍ ເຊັ່ນຕົວຢ່ າງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ ້ຜູທ
້ ່ ບໍ
ີ ່ ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດເຂົາເຖິ
້ ງໄດ້. ສະຫລາກທີ່
ໄດ້ຕດ
ັ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່ທີ່ໄດ້ພມ
ິ ຂໍຄວາມແລ້
້
ວ ທີ່ໄດ້ແຍກເປັ ນສ່ວນໆແລ້ວ ກໍ່ຕ້ອງ
ເກັບ ແລະ ຂົນຍ ້າຍ ໃນພາຊະນະທີ່ປິດ ແຍກຈາກກັນ ເພື່ອຫລີກຫລ່ ຽງການປົນເປກັນ . ວັດຖຸ ບນ
ັ ຈຸ
ຫຸ ້ມຫໍ່ທີ່ຈະນໍາໄປໃຊ້ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸມດ
ັ ປ່ ອຍ ໂດຍຜູທ
້ ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ມອບໝາຍເທົ່ານັນ້ ແລະ ປະຕິບດ
ັ
ຕາມຂັນຕອນການ
້
ປະຕິທ່ ໄດ້
ີ ຂຽນໄວ້ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ຮອງແລ້ວ.
5.42. ວັດຖຸ ບນ
ັ ຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ທີ່ໄດ້ພມ
ິ ຂໍຄວາມແລ້
້
ວ ແລະ ວັດຖຸ ບນ
ັ ຈຸທ່ ໜຶ
ີ ່ ງ ທີ່ແຈກຍາຍທຸກຄັງ້ ຫລື ທຸກຊຸ ດ
ຜະລິດ ຕ້ອງມີເລກອ້າງອີງ ສະເພາະ ຫລື ເຄື່ອງໝາຍຊີບອກ.
້
5.43. ວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່ທໍາອິດ ຫລື ວັດຖຸ ພມ
ິ ຫຸ ້ມຫໍ່ທີສອງ ທີ່ໝົດອາຍຸ ຫລື ບໍ່ໄດ້ຖກ
ື ໃຊ້ແລ້ວນັນ້ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ທໍາ
ລາຍ ແລະ ການກໍາຈັດ ຕ້ອງໄດ້ບນ
ັ ທຶກ.
ການປະຕິບດ
ັ ການບັນຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ (PACKAGING OPERATION)
5.44. ໃນການກໍານົດການສໍາລັບການດໍ າເນີນການຫຸ ້ມຫໍ່

ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ເປັ ນພິເສດ ເພື່ອລົດຄວາມສ່ ຽງ

ຂອງການປົ ນເປືອນໄຂ່
້
ວ, ການປົນເປ ຫລື ການສະລັບກັນ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ່າງຊະນິດກັນ ບໍ່ຄວນ
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ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

ຖືກຫຸ ້ມຫໍ່ໃນສະຖານທີ່ໃກ ້ກັນ ນອກຈາກມີການແຍກໃຫ້ເຫັນທາງກາຍຍະພາບ ຢ່າງຈະແຈ ້ງ ຕົວຢ່າງ
ມີຝາກັນເປັນສັ
້
ດສ່ ວນ.
5.45. ກ່ ອນການດໍາເນີນການຫຸ ມ
້ ຫໍ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶນ,້

ບັນດາມາດຕະການທີ່ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ

ເພື່ອໃຫ້ແນ່ ໃຈວ່າ

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ສາຍງານກ່ ຽວກັບການຫຸ ້ມຫໍ່, ເຄື່ອງຈັກພິມ ແລະ ອຸ ປະກອນອື່ນໆ ແມ່ ນມີ
ຄວາມສະອາດ ແລະ ປາສະຈາກຜະລິດຕະພັນ, ວັດຖຸ ໃດໜຶ່ງ ຫລື ບັນດາເອກະສານທີ່ໃຊ້ໃນຄັງກ່
້ ອນ
ທີ່ບໍ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ຫລົງເຫລືອຄ້າງຢູ່ໃນປະຈຸບນ
ັ . ການສໍາລະສະສາງສາຍການຜະລິດຕ່ າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື
ປະຕິບດ
ັ ການກວດສອບຕາມລາຍການສອບ (Checklist) ທີ່ເໝາະສົມ.

5.46. ຕ້ອງໄດ້ສະແດງໃຫ ້ເຫັນ ຊື່ ແລະ ເລກຊຸ ດຜະລິດຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການຫຸ ້ມຫໍ່ຢູ່ແຕ່
ລະສະຖານທີ່ ຫລື ສາຍການຜະລິດ.
5.47. ທຸກໆຜະລິດຕະພັນ ແລະ ວັດຖຸ ບນ
ັ ຈຸຫຸ ້ຫໍ່ ທີ່ຈະຖືກໃຊ້ ຕ້ອງຖືກກວດກາ ການຂົນສົ່ງຈົນເຖິງ
ພະແນກການຫຸ ມ
້ ຫໍ່ ເພື່ອກວດກາຈໍານວນ, ເອກະລັກ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງກົງກັນກັບວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່.
5.48. ຂວດບັນຈຸສໍາລັບການບັນຈຸ ຕ້ອງສະອາດກ່ ອນການບັນຈຸ. ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ລະມັດລະວັງເພື່ອຫລີກລ້ຽງ
ແລະ ກໍາຈັດສິ່ງປົ ນເປືອນ
້ ເຊັ່ນ: ສິນສ
້ ່ ວນແກ ້ວ ແລະ ອະນຸພາບຂອງໂລຫະ.
5.49. ຕາມປົກກະຕິການບັນຈຸ ແລະ ການອັດ ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ໄວເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຕິດຕາມດ້ວຍ
ການໃສ່ ສະຫລາກ.
5.50. ການປະຕິບດ
ັ ທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ ຽວກັບການພິມໃດໜຶ່ງ (ຕົວຢ່ າງ ການພິມເລກລະຫັດ, ວັດໝົດອາຍຸ ) ຕ້ອງ
ຖືກປະຕິບດ
ັ ໂດຍແຍກກັນ ຫລື ໃນລະຫວ່ າງການຫຸ ້ມຫໍ່ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ກວດກາ ແລະ ບັນທຶກ. ຕ້ອງໄດ້
ລະມັດລະວັງຕໍ່ການປະຕິບດ
ັ ການພິມດ້ວຍມື ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ກວດສອບຄືນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
5.51. ຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງພິເສດ ເມື່ອມີການໃຊ້ສະຫລາກທີ່ຕັດສໍາເລັດຮຽບຮ້ອຍມາຕິດ ແລະ ເມື່ອມີ
ນອກສາຍການຜະລິດ. ຕາມປົກກະຕິ ມກ
ັ ຈະໃຊ້ສະຫລາກທີ່ເປັນມ ້ວນຫລາຍກວ່ າ ການໃຊ້ສະຫລາກ
ທີ່ຕັດສໍາເລັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການສັບປົນກັນໃນເວລາມັດຫໍ່.
5.52. ຕ້ອງໄດ້ເຮັດການກວດກາຕື່ມ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່ າ ເຄື່ອງອ່ານລະຫັດອີເລັກໂຕຣນິກໃດໜຶ່ງ, ເຄື່ອງນັບ
ສະຫລາກ ຫລື ອຸ ປະກອນສ່ ວນທີ່ນ ້ອຍ ໃຫ ້ມີການປະຕິບດ
ັ ງານທີ່ຖືກຕ້ອງ.
5.53. ຂໍມູ້ ນທີ່ພິມ ຫລື ພິມເປັນໜັງສຶຮອຍໂນນ ຢູ່ ວັດຖຸ ບນ
ັ ຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ ຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ທົນທານ
ຕໍ່ການຫລຸ ດຫລ້ອນ ຫລື ການລືບ.

5.54. ການຄວບຄຸ ມຜະລິດຕະພັນ ໂດຍລະບົບຄອມພິວເຕີ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບເຄື່ອງຈັກ (on-line)
ເຊິ່ງໃນລະຫວ່າງການຫຸ ້ມຫໍ່ ຢ່ າງໜ້ອຍຕ້ອງໄດ້ກວດກາດັ່ງລຸ່ ມນີ: ້
a) ກວດກາເບິ່ງຮູ ບຮ່າງທົ່ວໄປ ຂອງວັດຖຸ ບັນຈຸຫຸ ້ມຫໍ່;
b) ກວດກາເບິ່ງ ຄວາມສົມບູນຂອງການບັນຈຸຫຸມ
້ ຫໍ່;
c) ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ວັດຖຸ ບັນຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ທີ່ໃຊ້;
d) ມີການພິມຂ້າມອັນໃດໜຶ່ງ ໄດ້ຖກ
ື ກວດແກ ້;
e) ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການເຮັດວຽກຂອງອຸ ປະກອນຕິດຕາມສາຍການບັນຈຸ.
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ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

ຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ເກັບໄປຈາກສາຍການຫຸ ້ມຫໍ່ ບໍ່ໃຫ ້ເອົາກັບຄືນມາໃຊ້ອກ
ີ .
5.55. ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບກໍລະນີທ່ ຜິ
ີ ດປົກກະຕິ

ກໍ່ສາມາດນໍາເອົາກັບເຂົາສູ່້ ຂະບວນການຜະລິດ

ຄືນໄດ້ ພາຍຫລັງ ການກວດກາ, ການສືບສວນ-ສອບສວນຫາສາເຫດ ແລະ ການອະນຸມດ
ັ ຈາກຜູ ທ
້ ່ ໄດ້
ີ
ຮັບການມອບໝາຍ ແລະ ຕ້ອງບັນທຶກລາຍລະອຽດໃນປະຕິບດ
ັ ການດັ່ງກ່ າວນີ. ້
5.56. ສິ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກົງກັນ ຫລື ຜິດປົກກະຕິ ທີ່ໄດ້ສງັ ເກດເຫັນ ໃນລະຫວ່າງການກວດກາຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ສອດຄ່ອງ ຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ລໍຖາ້ ການບັນຈຸມດ
ັ ຫໍ່ (bulk) ແລະ ວັດຖຸ ບນ
ັ ຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ທີ່ພິມ
ຂໍຄວາມແລ້
້
ວ ແລະ ຈໍານວນຫົວໜ່ ວຍ ທີ່ໄດ້ຜະລິດນັນ້ ຕ້ອງໄດ້ສບ
ື ສວນຫາສາເຫດ ແລະ ຜົນທີ່ໄດ້
ຮັບເປັນທີ່ໜາ້ ພໍ່ໃຈແລ້ວ ຈຶ່ງປ່ ອຍຜະລິດຕະພັນຜ່ານ.
5.57. ພາຍຫລັງສໍາເລັດການປະຕິບດ
ັ ການບັນ ມັດຫໍ່ແລ້ວ

ວັດຖຸ ບນ
ັ ຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ທີ່ມີການພິມເລກໝາຍຊຸ ດ

ຜະລິດ ທີ່ເຫລືອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ທໍາລາຍ ແລະ ບັນທຶກການທໍາລາຍ. ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕາມ ວິ
ທີທ່ ໄດ້
ີ ຂຽນໄວ້.

ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ (FINISHED PRODUCT)
5.58. ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບຕ້ອງໄດ້ ເກັບໄວ້ຢູ່ເຂດກັກກັນກ່ ອນ ຈົນກວ່ າໄດ້ຮບ
ັ ການອະນຸຍາດປ່ ອຍຄັງ້
ສຸ ດທ ້າຍ ພາຍໃນເງ່ ອນໄຂ
ື
ທີ ໂຮງງານຜະລິດ ໄດ້ຕງມາດຕະຖານອອກ.
ັ້
5.59. ການປະເມີນ ຜະລິດຕະພັນສຸ ດທ ້າຍ ຫລື ສໍາເລັດຮູ ບ ແລະ ເອກະສານ ແມ່ ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ກ່ ອນ
ການອະນຸຍາດປ່ ອຍຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອຈໍາໜ່ າຍ ເຊິ່ງໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນ ພາກທີ 6 (ການຄວບຄຸ ມຄຸ ນ
ນະພາບ).
5.60. ພາຍຫລັງການອະນຸຍາດປ່ ອຍ, ບັນດາຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ເກັບຢູ່ສາງ ຢູ່ພາຍໃຕ້
ເງ່ ອນໄຂມາດຕະຖານທີ
ື
່ ໂຮງງານໄດ້ຕງັ ້ ຫລື ກໍານົດໄວ້.
ວັດຖຸ ທ່ ຖື
ີ ກປະຕິເສດ, ແກ ້ໄຂ ແລະ ສົ່ງຄືນ (REJECTED RECOVERED AND RETURNED
MATERIAL)
5.61. ວັດຖຸ ດບ
ິ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕ່ າງໆ ທີ່ຖືກປະຕິເສດ ຫລື ບໍ່ຍອມຮັບ ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ເຄື່ອງໝາຍທີ່ຈະ
ແຈ ້ງ ແລະ ເກັບຮັກສາແຍກຕ່າງຫາກ ຢູ່ສະຖານທີ່ຄວບຄຸ ມ. ອາດສົ່ງໃຫ ້ແກ່ ຜູ ສ
້ ະໜອງ ຫລື ຖ້າເຫັນ
ສົມຄວນ ຖືກນໍາເຂົາສູ່້ ຂະບວນການຜະລິດຄືນ ຫລື ຖືກທໍາລາຍ. ເຖິງຢ່ າງໃດກໍ່ຕາມ ມາດຕະການທີ່
ໄດ້ປະຕິບດ
ັ ນັນ້ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການອະນຸຍາດ ແລະ ບັນທຶກ ໂດຍຜູທ
້ ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ມອບໝາຍ.
5.62. ການນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ຜ່ ານຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ ຫລື ຖືກປະຕິເສດເຂົາສູ່້ ຂະບວນ
ການຜະລິດ

ເປັນ ກໍລະນີພເິ ສດ.

ການຜະລິດຄືນໃໝ່

ສາມາດເຮັດໄດ້ກ່ ຕໍ
ໍ ່ ເມືອບໍ່ມີຜນ
ົ ຕໍ່ຄຸ ນນະ

ພາບຂອງຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ, ຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ (specification), ຖ້າຂອບ
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ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

ເຂດມາດຕະະຖານທີ່ກໍານົດ ຫາກບັນລຸ ມາດຕະຖານ ແລະ ຖ້າໄດ້ຖກ
ື ປະຕິບດ
ັ ຕາມຂັນຕອນການ
້
ປະຕິບດ
ັ ທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດ ແລະ ໂດຍຜູທ
້ ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ການມອບໝາຍ ພາຍຫລັງການປະເມີນຄວາມສ່ ຽງທີ່
ກ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕ້ອງເກັບຮັກສາບົດບັນທຶກຜົນຂອງການດໍາເນີນການຜະລິດຄືນໄໝ່ ດັ່ງກ່ າວໄວ້.
5.63. ການນໍາເອົາທັງໝົດ ຫລື ບາງສ່ວນຂອງຊຸ ດຜະລິດທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານທີ່ກໍາ
ນົດ ກັບມາຜະລິດໃໝ່ ໂດຍການຮວມເຂົາກັ
້ ນເປັນຊຸ ດຜະລິດຕະພັນຊະນິດດຽວກັນ ຢູ່ໃນຂັນຕອນທີ
້
່
ກໍານົດ ຂອງການຜະລິດ ຕ້ອງຖືກຕ້ອງຕາມວິທກ
ີ ານທີ່ກໍານົດ ຊຶ່ງໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸມດ
ັ ຫລັງຈາກຜ່ານການ
ປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ

ລວມທັງຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶນຕໍ
້ ່ ກັບອາຍຸ ການນໍາໃຊ້ຂອງ

ຜະລິດຕະພັນ ໂດຍຕ້ອງມີການບັນທຶກຜົນການດໍາເນີນການດັ່ງກ່ າວໄວ້.
5.64. ຕ້ອງພິຈາລະນາໃຫ ້ມີການທົດສອບວິໄຈຄືນຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ ທີ່ນໍາມາຜະລິດຄືນໃໝ່ ນັນ້ ຫລື
ຜະລິດຕະພັນທີ່ແກ ້ໄຂ ໂດຍຂະບວນການເດີມ ຫລືມກ
ີ ານນໍາຜະລິດຕະພັນກັບມາໃຊ້ໃໝ່ ປະສົມລົງ
ໄປ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ພິຈາລະນາໂດຍ ຝ່ າຍຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ.

5.65. ຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກສົ່ງກັບຄືນຈາກທ ້ອງຕະຫລາດ ແລະ ເຊິ່ງໄດ້ປະຄ້າງໄວ້ຢ່ ູໃນການຄວບຄຸ ມ ຂອງ
ໂຮງງານຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ທໍາລາຍຖິມ້

ຍົກເວັນກໍ
້ ລະນີທ່ ຜູ
ີ ຜ
້ ະລິດພິຈາລະນາແລ້ວ

ວ່າການນໍາໃຫ ້ໄປຈໍາ

ໜ່ າຍໃໝ່ ຫລືກບ
ັ ນໍາມາໃຊ້ໃໝ່ ໄດ້ຜ່ານການປະເມີນຢ່າງເຂັມງວດຈາກ
້
ພະແນກຝ່ າຍຄວບຄຸ ມຄຸ ນ
ນະພາບ ສອດຄ່ອງຕາມຂັນຕອນວິ
້
ທກ
ີ ານທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ ແລະ ບໍ່ມີຂສົ
ໍ ້ ງໃສດ້ານຄຸ ນນະພາບ. ການປະ
ເມີນຕ້ອງພິຈາລະນາຊະນິດຂອງຜະລິດຕະພັນ,

ເງ່ ອນໄຂພິ
ື
ເສດໃນການເກັບຮັກສາຂອງມັນທີ່ໄດ້ກາໍ

ນົດ, ເງ່ ອນໄຂ
ື
ແລະ ປະຫວັດຂອງມັນ, ແລະ ເວລາທີ່ຜ່ ານໄປ ພາຍຫລັງທີ່ອະນຸຍາດປ່ ອຍອອກຈໍາ
ໝ່ າຍ. ຖ້າຫາກຍັງມີຂສົ
ໍ ້ ງໃສ່ ທີ່ເກີດຂືນ້ ຕໍ່ຄຸ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ມັນຕ້ອງບໍ່ຖືກພິຈາລະນາ
ເຖິງຄວາມເໝາະສົມ ສໍາລັບການນໍາມາໃຊ້ໃໝ່ ເຖິງແມ່ ນວ່າອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ກ່ ໍຕາມ. ມາດ
ຕະການທີ່ໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຕ້ອງໄດ້ບນ
ັ ທຶກຢ່ າງເໝາະສົມ.
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ພາກທີ 6
ການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ (QUALITY CONTROL)
ຫລັກການລວມ
ການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ ແມ່ ນກ່ ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນການຊຸ່ ມເກັບຕົວຢ່ າງ, ຂໍກໍ້ ານົດ
ກ່ ຽວກັບການທົດສອບໂດຍຮ່ວມກັບໜ່ ວຍງານອື່ນ ຢູ່ພາຍໃນອົງກອນໃນການບໍລຫ
ິ ານຈັດການ,
ລະບົບເອກະສານ ແລະ ຂັນຕອນວິ
້
ທກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ການອະນຸຍາດປ່ ອຍເພື່ອນໍາໄປໃຊ້ ເຊິ່ງເພື່ອໃຫ້ແນ່

ໃຈວ່ າວັດຖຸ ດບ
ິ ຫລື ວັດຖຸ ບັນຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ ໄດ້ຮບ
ັ ການອະນຸຍາດປ່ ອຍເພື່ອໄປໃຊ້ ຫລື ຜະລິດຕະພັນສໍາ
ເລັດຮູ ບໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດປ່ ອຍເພື່ອຈໍາໜ່ າຍ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີການຕັດສິນວ່າຄຸ ນນະພາບຂອງມັນ ໄດ້ຜ່ານ
ການທົດສອບເປັນທີ່ໜາ້ ເພິ່ງພໍໃຈແລ້ວ.

ການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ

ບໍ່ໄດ້ຖກ
ື ຈໍາກັດສະເພາະການ

ປະຕິບດ
ັ ແຕ່ ຢູ່ຫ ້ອງວິໄຈເທົ່ານັນ
ັ ້ , ແຕ່ມັນຍັງກ່ ຽວຂ້ອງກັບການຕັດສິນໃຈທຸກໆຢ່າງ ທີ່ອາດກ່ ຽວຂ້ອງ
ກັບຄຸ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບຈາກການ

ຜະລິດແມ່ ນ ໄດ້ຖກ
ື ພິຈາລະນາເປັ ນຫລັກການພືນຖານ
້
ຕໍ່ການປະຕິບດ
ັ ງານທີ່ດີ ຂອງການຄວບຄຸ ມ
ຄຸ ນນະພາບ

(ເບິ່ງ ພາກທີ່ 1 ຕື່ມ).

ຂໍກໍ້ ານົດທົ່ວໄປ
6.1.

ໂຮງງານທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດຜະລິດ ຕ້ອງມີຝ່ າຍຄວບຄຸ ມການຜະລິດ. ພະແນກນີຕ້້ ອງໄດ້ເປັນເອກລາດ
ຈາກພະແນກອື່ນໆ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄຸມ
້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານຂອງຜູທ
້ ່ ມີ
ີ ຄຸນວຸ ດທິທ່ ເໝາະສົ
ີ
ມ ແລະ ມີປະສົບ
ປະການ, ແມ່ ນຜູທ
້ ່ ມີ
ີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໜຶ່ງ ຫລື ຫລາຍໆການຄວບຄຸ ມຫ ້ອງວິໄຈ. ມີຊບ
ັ ພະຍາ
ກອນທີ່ພຽງພໍ່ ເພື່ອແນ່ ໃຈວ່ າ ທຸກໆການຈັດການກ່ ຽວກັບ ລະບົບການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ ດໍາເນີນ
ຢ່ າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໜາ້ ເຊື່ອຖື.

6.2.

ໜາ້ ທີ່ຕ່ າງໆທີ່ສໍາຄັນຂອງຫົວໜາ້ ຝ່ າຍຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ

ແມ່ ນໄດ້ສງັ ລວມຢູ່ໃນ

ພາກທີ່

2.

ນອກຈາກນີຝ່້ າຍຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບໂດຍທົ່ວແລ້ວ ຍັງມີໜາ້ ທີ່ອື່ນໆ ເຊັ່ນ ການສ້າງ, ທົດສອບ
ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຈັດຕັງທຸ
້ ກຂັນຕອນການຄວບຄຸ
້
ມຄຸ ນນະພາບ, ເກັບຕົວຢ່ າງອ້າງອີງບັນດາວັດຖຸ
ດິບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ, ຮັບປະກັນການໃສ່ ສະຫລາກຖືກຕ້ອງເຄື່ອງບັນຈຸວດ
ັ ຖຸ ດບ
ິ ແລະ
ຜະລິດຕະພັນ,

ການຄວບຄຸ ມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຕິດຕາມຄວາມຄົງທົນຂອງຜະລິດຕະພັນ,

ຮ່ວມໃນການສືບສວນສາເຫດ ຂອງການຮ້ອງຟ້ອງ ທີ່ພົວພັນເຖິງຄຸ ນນະພາບຂອງ ຜະລິດຕະພັນ

ແລະ ອື່ນໆ. ທຸກໆການດໍາເນີນງານເຫລົ່ານີ ້ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ ອງ ຕາມຂັນຕອນວິ
້
ທີ
ການປະບັດ ທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ບນ
ັ ທຶກຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
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6.3.

ການປະເມີນຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ ຕ້ອງໄດ້ຮວມເອົາທຸກໆປັດ ໄຈທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງລວມທັງເງ່ ອນ
ື
ໄຂການຜະລິດ, ຜົນຂອງການທົດສອບໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຜະລິດ, ການທົບທວນການຜະລິດ
(ລວມທັງການຫຸ ້ມຫໍ່) ເອກະສານ, ການຮ້ອງຟ້ອງ.

ກັບຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ ຂອງຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ ແລະ ການກວດກາກັບກ່ ອງຜະລິດຕະພັນ
ສໍາເລັດຮູ ບ.
6.4.

ບຸ ກຄະລາກອນທີ່ເຮັດການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ ຕ້ອງມີການເຂົາເຖິ
້ ງສະຖານທີ່ ການຜະລິດຕ່າງໆ
ເພື່ອສຸ່ ມຕົວຢ່ າງ ແລະ ສືບສວນ-ສອບສວນ ກວດກາດ້ານຄຸ ນນະພາບ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ການປະຕິບດ
ັ ຫ ້ອງວິໄຈຄຸ ນນະພາບທີ່ດີ

(GOOD

QUALITY

CONTROL

LABORATORY

PRACTICE)
6.5.

ອາຄານຫ້ອງວິໄຈ ແລະ ອຸ ປະກອນ ຕ້ອງເໜາະສົມ ຕາມຂໍກໍ້ ານົດ ທົ່ວໆໄປ ຫລື ສະເພາະສໍາລັບ
ສະຖານທີ່ຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ ເຊິ່ງໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນພາກທີ 3.

6.6.

ບຸ ກຄະລາກອນ, ອາຄານ ແລະ ອຸ ປະກອນ ຢູ່ໃນຫ ້ອງທົດລອງຕ້ອງເໝາະສົມ ຕໍ່ກັບວຽກງານທີ່ໄດ້ກາໍ
ນົດໄວ້ ຕາມລັກຊະນະ ແລະ ການຈັດວາງການປະຕິບດ
ັ ການຜະລິດ. ການໃຊ້ຫ ້ອງວິໄຈທາງນອກ,
ການປະຕິບດ
ັ ຕາມຫລັກການຕ່ າງໆ ໄດ້ລະບຸ ລະອຽດຢູ່ໃນພາກທີ 7, ສັນຍາວ່ າຈ ້າງການວິໄຈອາດ
ສາມາດຍອມຮັບ ສໍາລັບບາງກໍລະນີ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ກາໍ ນົດໃນບັນທຶກການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ.

ເອກະສານ (Documentation)
6.7.

ການສ້າງເອກະສານສໍາລັບຫ ້ອງວິໄຈ ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕາມຫລັກການ ເຊິ່ງໄດ້ກາໍ ນົດຢູ່ໃນພາກທີ່ 4.
ສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງເອກະສານ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ ແລະ ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ ມນີ ້
ຕ້ອງມກ
ີ ຽມພອ
້ ມໄວ້ ໃຫ ້ແກ່ ຝ່ າຍຄວບຄຸ ມຄຸ ນະພາບ:

 ເອກະສານຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ;
 ວິທກ
ີ ານຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງ;

 ວິທກ
ີ ານທົດສອບ ແລະ ບັນທຶກ (ລວມທັງແຟມຂໍມູ້ ນກ່ ຽວກັບການວິໄຈ ແລະ/ຫລື ປືມບັ
້ ນທຶກການ
ວິໄຈ);
 ລາຍງານຜົນການວິໄຈ ແລະ/ຫລື ໃບຢັງຢືນ
້ ການວິໄຈ;
 ຂໍມູ້ ນທີ່ເປັນສະຖິຕິ ຈາກການຕິດຕາມສະພາບແວດລ້ອມ, ບ່ ອນທີ່ຕ້ອງການ;
 ບັນທຶກການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂະບວນການ ແລະ ເຄື່ອງມື ແລະ ການບໍາລຸ ງຮັກສາ
ອຸ ປະກອນ;
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6.8.

ເອກະສານກ່ ຽວກັບການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ ເຊິ່ງກ່ ຽວຂ້ອງກັບຊຸ ດຜະລິດຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາ 1 ປີ
ພາຍຫລັງການໝົດອາຍຸ ຂອງຊຸ ດຜະລິດຢາ ຍົກເວັນເອກະສານເອກະສານສະແດງລາຍລະອຽດການວິ
້
ໄຈວັດຖຸ ດບ
ິ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຢາທີ່ຜະລິດ ຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່ າງໜອ້ ຍ 5 ປີ.

6.9.

ສໍາລັບຂໍມູ້ ນບາງຊະນິດ (ຕົວຢ່ າງ ຜົນຂອງການວິໄຈ, ການກວດສອບຜະລິດຈະພັນ, ການຄວບຄຸ ມ
ສະພາບແວດລ້ອມ...) ຕ້ອງບັນທຶກໃນຮູ ບລັກຊະນະ ປະເມີນຄວາມໂນ ້ມອ່ຽງໄດ້.

6.10. ນອກຈາກນີ ຂໍ
້ ມູ້ ນທີ່ເປັນສ່ ວນຂອງການບັນທຶກຊຸ ດຜະລິດ, ຂໍມູ້ ນທີ່ເປັນຕົນສະບັ
້
ບ ເຊັ່ນ: ປືມບັ
້ ນທຶກ
ຫ ້ອງວິໄຈ ແລະ/ຫລື ບັນທຶກ ຕ້ອງໄດ້ຮກ
ັ ສາ ແລະ ພອ້ ມສໍາລັບໃຫ ້ກວດສອບໄດ້.
ການຊຸ ່ມຕ ົວຢ່າງ (SAMPLING)
6.11. ການເກັບຕົວຢ່າງ ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນຕາມວິທກ
ີ ານທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ ເຊິ່ງອະທິບາຍເຖິງ:
 ວິທກ
ີ ານຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງ;
 ເຄື່ອງມືອຸປະກອນທີ່ຈະໃຊ້;
 ຈໍານວນຕົວຢ່ າງທີ່ເກັບ;
 ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການແບ່ງຕົວຢ່ າງ;
 ຊະນິດ ແລະ ເງ່ ອນໄຂຂອງວັ
ື
ດຖຸ ບນ
ັ ຈຸຕວ
ົ ຢ່ າງ;
 ການລະບຸ ຊ່ ື ໃສ່ ພາຊະນະບັນຈຸຢາທີ່ໄດ້ຊຸ່ມ;
 ຂໍຄວນລະມັ
້
ດລະວັງທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ , ໂດຍສະເພາະກ່ ຽວກັບ ການຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງວັດຖຸ ດບ
ິ ທີ່ປາສະ
ຈາກເຊືອ້ ຫລື ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ;
 ເງ່ ອນໄຂໃນການເກັ
ື
ບຮັກສາ;
 ຂໍແນະນໍ
້
າສໍາລັບການອະນາໄມ ແລະ ການເກັບຮັກສາອຸ ປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການຊຸ່ ມຕົງຢ່ າງ.
6.12. ຕົວຢ່ າງອ້າງອີງ ຕ້ອງເປັນຕົວແທນຂອງຊຸ ດຜະລິດຂອງວັດຖຸ ດບ
ິ ຫລື ວັດບັນຈຸມດ
ັ ຫໍ່ ຫລື ຜະລິດຕະ
ພັນທີ່ຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງ ອາດມີການເກັບຕົວຢ່ າງອື່ນເພີ່ມ ເພື່ອກວດສອບຕິດຕາມຂັນຕອນທີ
້
່ ສໍາຄັນຂອງຂະ
ບວນການ. (ຕົວຢ່ າງ ການເລີ່ມຕົນ້ ຫລື ຊິນສຸ
້ ດ ຂອງຂະບວນການຜະລິດໜຶ່ງ).
6.14. ພາຊະນະບັນຈຸຕວ
ົ ຢ່ າງຈາກແຕ່ ລະຊຸ ດຜະລິດຂອງຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ

ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ເກັບຮັກສາ

ໄວ້ຢ່ າງໜ້ອຍໜຶ່ງປີ ພາຍຫລັງຢາໝົດອາຍຸ . ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ ຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່ ູໃນ
ພາຊະນະບັນຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ສຸ ດທ ້າຍຂອງມັນ

ແລະ

ເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່ ູພາຍໃຕ ້ເງ່ ອນໄຂທີ
ື
່ ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້.

ຕົວຢ່ າງຂອງວັດຖຸ ດບ
ິ ຕ່າງໆ (ຍົກເວັນ້ ນໍາສານເປື
້
່ ອຍ, ແກສ ແລະ ນໍາ)້ ຕ້ອງໄດ້ ເກັບຮັກສາຢ່າງໜອ້ ຍ
ເປັນເວລາ 2 ປີ ຫລັງຈາກ ການອະນຸມດ
ັ ປ່ ອຍຜະລິດຕະພັນ ຖ້າຄວາມຄົງຕົວຂອງຢາ ໄດ້ຮບ
ັ ການ
ອະນຸມດ
ັ . ໃນໄລຍະນີອາດຈະເຮັ
້
ດສັນລົ
້ ງ ກວ່າເກົ່າ ຖ້າຜົນຂອງຄວາມຄົງຕົວຂອງຂອງຜະລິດຕະພັນ
ຕາມໃນທີ່ໄດ້ລະບຸ

ໃນຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງແມ່ ນສັນກວ່
້
າໄລຍະເວລາການ
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ເກັບອາດຈະສັນກວ່
້
ານີ. ້ ຕົວຢ່າງອ້າງອີງຂອງວັດຖຸ ດບ
ິ ຫລື ຜະລິດຕະພັນຕ້ອງ ມີປະລິມານທີ່ພຽງພໍ
ເພື່ອຢ່ າງໜອ້ ຍ ເພື່ອການກວດກາຄືນໄດ້ຢ່ າງຖືກປະຕິບດ
ັ ຢ່ າງເຕັມທີ່.
ການວິໄຈ (TESTING)
6.15. ວິທກ
ີ ານວິເຄາະວິໄຈ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ກວດສອບຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງ. ທຸກໆການປະຕິບດ
ັ ການວິໄຈ
ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນລະບຽບການອະນຸຍາດຈໍາໜ່ າຍ

ຫລື

ການຈົດທະບຽນຢາ

ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ

ສອດຄ່ອງຕາມວິທກ
ີ ານທີ່ໄດ້ອະນຸມດ
ັ ນັນ.
້
6.16. ຜົນວິໄຈທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ຕ້ອງໄດ້ບນ
ັ ທຶກໄວ້ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ກວດ ເພື່ອໃຫ ້ໜັນໃຈວ
້
່ າ ມັນມີຄວາມສະໝໍາ
ສະເຫມີໃນແຕ່ລະຄັງໃນການຄິ
້
ດໄລ່ ຕ້ອງໄດ້ກວດກາຢ່ າງລະມັດລະວັງ.
6.17. ການວິໄຈ ທີ່ໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຕ້ອງໄດ້ບນ
ັ ທຶກ ແລະ ການບັນທຶກ ຢ່ າງໜອ້ ຍຕ້ອງປະກອບມີຂມູ
ໍ ້ ນດັ່ງລຸ່ ມ
ນີ: ້

a) ຊື່ຂອງວັດຖຸ ດບ
ິ ຫລື ວັດຖຸ ບັນຈຸຫຸມ
້ ຫໍ່ ແລະ ຮູ ບແບບຂອງຢາ;
b) ເລກຊຸ ດຜະລິດ ແລະ ຊື່ໂຮງງານຜະລິດ ແລະ/ຫລື ຜູ ສ
້ ະໜອງ;
c) ການອ້າງອີງໃສ່ເອກະສານຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ ແລະ ວິທກ
ີ ານວິໄຈທີກ່ຽວຂ້ອງ;
d) ຜົນການວິໄຈ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ຂໍສັ້ ງເກດ ແລະ ການຄິດໄລ່ ແລະ ອ້າງອີງເຖິງໃບຢັງຢືນ
້ ການວິໄຈ;
e) ວັນທີ່ເຮັດການວິໄຈ;
f) ຊື່ບຸ ກຄະລາກອນຜູ ປ
້ ະຕິບດ
ັ ການວິໄຈ;

g) ຊື່ບຸ ກຄະລາກອນຜູ ທ
້ ່ ກວດ
ີ
ການວິໄຈ ແລະ ຄິດໄລ່;
h) ຄໍາເວົາທີ
້ ່ ຈະແຈ ້ງກ່ ຽວກັບການປ່ ອຍ ຫລື ການປະຕິເສດ (ຫລື ສະຖານະຂອງການຕັດສິນໃຈອື່ນໆ)
ແລະ ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ວັນທີ ຂອງຜູທ
້ ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ການມອບໝາຍ.
6.18. ທຸກການປະຕິບດ
ັ ການຄວບຄຸ ມໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຜະລິດ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍສິ່ງທີ່ປະຕິບດ
ັ ຢູ່
ໃນສະຖານທີ່ຜະລິດ ໂດຍບຸ ກຄະລາກອນເຮັດການຜະລິດ ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ສອດຄ່ອງຕາມວິທກ
ີ ານທີ່
ໄດ້ອະນຸມດ
ັ ໂດຍຝ່ າຍຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ ແລະ ບັນທຶກຜົນໄດ້ຮບ
ັ .
6.19. ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ພິເສດຕໍ່ຄຸ ນນະພາບຂອງນໍາຢາເຄມີ
້
ວໄິ ຈຢູ່ໃນຫ ້ອງວິໄຈ, ເຄື່ອງແກວ້ ວັດ
ແທກບໍລມ
ິ າດການບັນຈຸ ແລະ ນໍາສານເປື
້
່ ອຍຕ່ າງໆ, ສານມາດຕະຖານ ແລະ ພູ ມປູກ. ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ
ການກະກຽມໂດຍອີງຕາມວິທກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້.
6.20. ສານເຄມີຫອ້ ງວິໄຈທີ່ຈະເກັບໄວ້ໃຊ້ເປັນ ເວລາດົນນານ ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຊື່ຢູ່ໃນສະຫລາກ ວັນທີກະກຽມ
ແລະ ລົງລາຍເຊັນຜູ ກ
້ ະກຽມ. ສານເຄມີທ່ ໃຊ້
ີ ໃນຫ້ອງວິໄຈ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຄົງຕົວ ແລະ ພູ ມປູກ ຕ້ອງ
ລະບຸ ວນ
ັ ໝົດອາຍຸ ແລະ ລະບຸ ເງ່ ອນໄຂສະເພາະສໍ
ື
າລັບການເກັບຮັກສາ. ນອກຈາກນີ ້ ສໍາລັບ ນໍາສານ
້
ເປື່ ອຍທີ່ຮູ ຄ້ ວາມເຂັມຂຸ
້ ນ້ ແນ່ ນອນ ຕ້ອງລະບຸ ວນ
ັ ທີຫາຄ່າຄວາມເຂັມຂຸ
້ ນ້ ສຸ ດທ ້າຍ ແລະ ຄ່າສຸ ດທ ້າຍ.
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6.21. ຕ້ອງລະບຸ ວນ
ັ ທີຂອງການຮັບ ແລະ ມືເປີ
້ ດ ໃນການປະຕິບດ
ັ ການວິໄຈ (ຕົວຢ່ າງ ນໍາຢາເຄມີ
້
ວໄິ ຈ ແລະ
ສານມາດຕະຖານ) ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ລະບຸ ຢ່ ູກ່ ອງບັນຈຸ. ບັນດາຂໍແນະນໍ
້
າສໍາລັບການນໍາໃຊ້ ແລະ ການເກັບ
ຮັກສາ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ປະຕິບດ
ັ ຕາມນັນ.
້ ເພື່ອຄວາມໜັນໃຈ
້
ເປັນໄປໄດ້ອາດປະຕິບດ
ັ ການວິໄຈ ຄຸ ນລັກ
ຊະນະ ແລະ /ຫລື ເຮັດການວິໄຈອື່ນໆ ຂອງນໍາຢາວິ
້
ໄຈ ໃນເວລາຮັບເຂົາມາ
້ ກ່ ອນການນໍາໃຊ້.
6.22. ສັດທີ່ໄດ້ຖກ
ື ໃຊ້ສໍາລັບການທົດລອງຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ກັກກັນໄວ້ກ່ອນການນໍາໃຊ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ສັດເຫລົ່ານັນ້ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ເບິ່ງແຍງ ແລະ ຄວບຄຸ ມ ເພື່ອໃຫ ້ແນ່ ໃຈວ່າມີຄວາມເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງ
ຂອງການນໍາໃຊ້. ນອກນີຕ້້ ອງມີການລະບຸ ຊ່ ື ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາ ການບັນທຶກຢ່ າງເໝາະສົມ ເຊິ່ງ
ສະແດງໃຫ້ຮູປ້ ະຫວັດການໃຊ້ສດ
ັ ທົດລອງເຫລົ່ານີ. ້
ແຜນຕິດຕາມຄວາມຄົງທົນຢ່ າງຕໍ່ເນື່ອງ (ON-GOING STABILITY PROGRAM)
6.23. ພາຍຫລັງການອະນຸຍາດປ່ ອຍຈໍາໜ່ າຍຜະລິດຕະພັນຢູ່ທ້ອງຕະຫລາດ,

ຕ້ອງມີການກວດຕິດຕາມ

ຄວາມຄົງທົນຂອງຜະລິດຕະພັນຕື່ມອີກ ຕາມແຜນງານຕິດຕາມຄວາມຄົງທົນຢ່ າງຕໍ່ເນື່ອງ ທີ່ເໝາະສົມ
ເພື່ອເຮັດໃຫ ້ໄດ້ຄນຫາບັ
ົ້
ນຫາກ່ ຽວກັບຄວາມຄົງທົນຂອງສູດຕໍາລາໃນພາຊະນະບັນຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ທີ່ຈໍາໜ່ າຍ
(ຕົວຢ່ າງ ການປ່ ຽນແປງຂອງລະດັບປະລິມານສິ່ງເຈືອປົນ, ຫລື ຂໍມູ້ ນກ່ ຽວກັບການລະລາຍ).

6.24. ຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານຕິດຕາມຄວາມຄົງທົນ ແມ່ ນເພື່ອຕິດຕາມອາຍຸ ການນໍາໃຊ້ຂອງຜະລິດຕະພັນ
ຢາ ແລະ ເພື່ອພິຈາລະນາວ່າຜະລິດຕະພັນນັນມີ
້ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄາດຄະເນວ່ າຍັງຄົງຄຸ ນນະພາບໄວ້
ພາຍໃຕ້ສະພາບເງ່ ອນໄຂຂອງການເກັ
ື
ບຮັກສາທີ່ໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນສະຫລາກ.
6.25. ການຕິດຕາມຄວາມຄົງຢ່ າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃຫ ້ໃຊ້ກບ
ັ ຜະລິດຕະພັນຢາທີ່ບັນຈຸຫຸ ້ມໃນຂະນະທີ່ຈໍາໜ່ າຍ ແຕ່
ເຖິງຢ່າງ ໃດກໍ່ ຕາມ ຕ້ອງມີແຜນການຕິດຕາມຄວາມຄົງທົນຂອງຜະລິດຕະພັນບັນຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ ຕົວຢ່າງ
ການເກັບວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່ເປັນເວລາດົນນານກ່ ອນດໍາເນີນການບັນຈຸ

ແລະ/ຫລື

ລໍຖາ້ ການສົ່ງຕໍ່ມາຈາກ

ສະຖານທີ່ຜະລິດໄປ ເຖິງສະຖານທີ່ບັນຈຸ ຕ້ອງມີການປະມີນ ແລະ ສຶກສາຜົນກະທົບ ຕໍ່ກັບຄວາມຄົງ
ທົນຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຫຸ ້ມຫໍ່ນັນຂອງຜະລິ
້
ດຕະພັນພາຍໃຕ້ສະເງ່ ອນໄຂ
ື
ຄວາມຄົງທົນຢ່ າງຕໍ່ເນື່ອງຜະລິດຕະພັນລະຫວ່າງການຜະລິດ

ແລະ

ລວມທັງຕ້ອງຕິດຕາມ
ລໍຖາ້ ໃຊ້ເປັນເວລາດົນນານ.

ນອກຈາກນີ ້ ຕ້ອງມີການສຶກສາຄວາມຄົງທົນຂອງຜະລິດຕະພັນຢານໍາຫລື
້
ສານລະລາຍອື່ນໆ ກ່ ອນ
ການນໍາໃຊ້.

ໄດ້ສກ
ຶ ສາພາຍຫລັງການປະສົມຊ່ວງເວລາຕ່າງໆໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາຜະລິດຕະ

ພັນແລ້ວ. ໃນການກວດກາຕິດຕາມຄວາມຄົງທົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່ າວ ບໍ່ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງກວດໃນແຕ່ລະຊ່ ວງເວລາພາຍຫລັງການປະສົມ. ເຖິງຢ່ າງໃດກໍ່ຕາມຍັງໄດ້ມກ
ີ ານແນະນໍາວ່າ ຖ້າ
ມີຄວາມສາມາດເຮັດໄດ້ ຄວນຕິດຕາມຄວາມຄົງທົນຢ່ າງຕໍ່ເນື່ອງ ຂອງຜະລິດຕະພັນຢານໍາ້ ຫລື ສານ
ລະລາຍອື່ນກ່ ອນໃຊ້ຕາມຈຸດປະສົງ.
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6.25. ຕ້ອງມີການຂຽນ ໂປຣໂຕໂຄນ ແລະ ເຮັດການລາຍງານຜົນຂອງການຕິດຕາມຄວາມຄົງທົນ ຢ່າງຕໍ່
ເນື່ອງ ຕາມຫລັກການທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ ໃນ ພາກທີ 4 ແລະ ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຕ້ອງເປັນທາງການ ເຊັ່ນ ບົດລາຍ
ງານ. ອຸ ປະກອນທີ່ໃຊ ້ ສໍາລັບແຜນການສຶກສາຄວາມຄົງທົນ (ຕົວຢ່ າງ ຕູສ້ ໍາລັບທົດສອບຄວາມຄົງທົນ
ແລະ ອື່ນໆ) ຕ້ອງຜ່ ານການທົດສອບ ມາດຕະຖານ ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນ ຕາມຫລັກການທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້
ໃນພາກທີ່ 3 ແລະ 15.

6.26. ໂປຣໂຕໂຄນ ສໍາລັບແຜນງານສຶກສາກ່ ຽວກັບຄວາມຄົງທົນຢ່ າງຕໍ່ເນື່ອງ

ຕ້ອງຄວບຄຸ ມເຖິງການສິນ້

ສຸ ດ ອາຍຸ ຂອງຢານັນ້ ແລະ ຢ່ າງໜອ້ ຍຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ:
 ຈໍານວນຊຸ ດຜະລິດ ສໍາລັບແຕ່ລະຄວາມແຮງ ແລະ ຂະໝາດຂອງຊຸ ດຜະລິດຖ້າມີ;
 ວິທກ
ີ ານວິໄຈທາງກາຍຍະພາບ, ຈຸລນ
ິ ຊີວທ
ິ ະຍາ, ເຄມີ.
 ເກນການຍອມຮັບ;
 ການອ້າງອີງເຖິງວິທກ
ີ ານວິໄຈຕ່ າງໆ;
 ລາຍລະອຽດຂອງລະບົບພາຊະນະບັນຈຸປິດ;

 ຊ່ວງເວລາທົດສອບ ໃນຈຸດເວລາຕ່ າງໆ(Time point);
 ລາຍລະອຽດກ່ ຽວກັບເງ່ ອນໄຂການເກັ
ື
ບຮັກສາ (ກໍານົດຕາມມາດຕະຖານເງ່ ອນໄຂຂອງ
ື
ICH ສໍາລັບ
ການທົດສອບແບບໄລຍະຍາວ, ຄວາມກົງກັນກັບຜະລິດພັນທີ່ໄດ້ລະບຸ ຢ່ ູໃນສະຫລາກ ຕ້ອງໄດ້ນາໍ
ໃຊ້);
6.28. ໂປຣໂຕໂຄນ ສໍາລັບແຜນການສຶກສາຄວາມຄົງທົນຢ່ າງຕໍ່ເນື່ອງ ອາດແຕກຕ່າງຈາກຂອງການສຶກສາ
ຄວາມຄົງທົນແບບໄລຍະຍາວທີ່ໄດ້ຍ່ ນຂໍ
ື ອະນຸມດ
ັ ຈໍາໜ່ າຍໂດຍມີຂຍົ
ໍ ້ ກເວັນວ
້ ່ າຕ້ອງມີການໃຫ ້ເຫດຜົນ
ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ລະບຸ ໄວ້ໃນ ໂປຣໂຕໂຄນ (ຢົກຕົວຢ່ າງ ຄວາມຖີ່ຂອງການທົດສອບ, ຫລື ປັບປຸ ງ
ຕາມການແນະນໍາຂອງ ICH).
6.29. ຈໍານວນຊຸ ດຜະລິດ ແລະ ຄວາມທີ່ຂອງການວິໄຈ ຕ້ອງກະກຽມໃຫ ້ມີຈາໍ ນວນທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ ້ດໍາ
ເນີນສໍາລັບການວິໄຈຈົນສາມາດປະເມີນໄດ້. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັນ,
້ ຢ່ າງໜ້ອຍໜຶ່ງຊຸ ດຜະລິດຕໍ່ປີ ຂອງຜະລິດ
ຕະພັນທີ່ໄດ້ຜະລິດ ໃນທຸກຄວາມແຮງ ແລະ ທຸກໆສະນິດເຄື່ອງຫຸ ້ມຫໍ່(ຍົກເວັນບໍ
້ ່ ມີຜະລິດຕະພັນ ທີ່
ຜະລິດໃນລະຫວ່າງປີ). ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ສກ
ຶ ສາຄວາມຄົງທົນຢ່ າງຕໍ່ເນື່ອງ ຕາມປົກກະຕິ ທົດ
ສອບໂດຍນໍາໃຊ້ສດ
ັ ທົດລອງ ແລະ ບໍ່ມີວທ
ິ ກ
ີ ານອື່ນ ທີ່ເໝາະສົມ

ເຊິ່ງ ຜ່ ານການທົດສອບຄວາມ

ຖືກຕ້ອງແລ້ວ, ຄວາມຖີ່ໃນການທົດສອບອາດພິຈາລະນາ ຈາກຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮບ
ັ
(Risk-benefit

approach).

ອາດນໍາເອົາຫລັກການການອອກແບບແບບ

ແມັດທຣິກຊິງ

(matrixing) ແລະ ແບບ ເບຣັກຄິງ (bracking) ມາໃຊ້ ຫາກມີການລະບຸ ຕາມຫລັກ ວິທະຍາສາດ
ຢູ່ໃນວິທກ
ີ ານ.
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6.30. ໃນບາງສະຖານະການ

ການຕິດຕາມຄວາມຄົງທົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ອາດມີການເພີ່ມຈໍານວນຊຸ ດຜະລິດ

ການສຶກສາ. ຕົວຢ່ າງ ການດໍາເນີນການສຶກສາຄວາມຄົງທົນຢ່ າງຕໍ່ເນື່ອງເມື່ອມີການປ່ ຽນແປງ ຫລື ມີ
ການບ່ຽງເບນ ໃນຂະບວນການ ຫລື ວັດຖຸ ບນ
ັ ຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ ລວມທັງການເຮັດຊໍາຄື
້ ນ ດ້ວຍຂະບວນການ
ໃໝ່ , ການເຮັດຊໍາໃນຂະບວນການເດີ
້
ມ ຫລື ການນໍາກັບຄືນມາຜະລິດໃໝ່ .
6.31. ຜົນຂອງການຕິດຕາມຄວາມໜັນຄົ
້ ງຢ່ າງຕໍ່ເນື່ອງ ຕ້ອງໄດ້ສະເຫນີ ໄປຍັງບຸ ກຄະລາກອນຫລັກແຫລ່ ງ
ແລະ ໂດຍສະເພາະຜູ ທ
້ ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ການມອບໝາຍ. ການຕິດຕາມຄວາມໜັນຄົ
້ ງຢ່ າງຕໍ່ເນື່ອງ ຢູ່ສະຖານທີ່
ອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ ນຢູ່ໂຮງງານຜະລິດຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ ຫລື ຜະລິດຕະພັນວັດຖຸ ຫຸມ
້ ຫໍ່ ຄວນມີຂໍ ້
ຕົກລົງທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ລະຫວ່າງ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ. ບົດລາຍງານຂອງຜົນຂອງ
ການດໍາເນີນການຕິດຕາມຄວາມຄົງທົນຢ່ າງຕໍ່ເນື່ອງ

ຕ້ອງມີໄວ້ຢ່ ູສະຖານທີ່ຂອງໂຮງງານເພື່ອໃຫ ້ກົມ

ອາຫານ ແລະ ຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ ສາມາດກວດສອບໄດ້.
6.32. ການບໍ່ບັນຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ ຫລື ຄວາມໂນ ້ມອ່ ຽງທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ທີ່ສໍາຄັນ
ຕ້ອງໄດ້ເຮັດການສືບສວນຫາສາເຫດ. ຜົນຢືນຢັນ ຂອງການບໍ່ບັນລຸ ຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ

ໄວ້ ຫລື ແນວໂນມ
້ ທີ່ເປັນ ຜົນລົບທີ່ສໍາຄັນ ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານກົມອາຫານ ແລະ ຢາ. ຜົນກະທົບທີ່ມີ
ຄວາມເປັ ນໄປໄດ້ ຕໍ່ຊຸ ດຜະລິດຢູ່ທ້ອງຕະຫລາດ ຕ້ອງໄດ້ພຈ
ິ າລະນາ ສອດຄ່ອງຕາມ ພາກທີ 8 ຂອງຄູ່
ມື GMP ແລະ ໂດຍການປຶກສາ ຫາລືກບ
ັ ເຈົາໜ
້ າ້ ທີ່ອໍານາດການປົກຄອງຂອງລັດ (ກົມອາຫານ ແລະ
ຢາ).
6.33. ສະຫລຸ ບຂອງຂໍມູ້ ນທັງໝົດ ລວມທັງການ ສະຫລຸ ບຜົນສະຫລຸ ບ ແຕ່ ລະຊ່ວງເວລາຂອງແຜນ ຕ້ອງໄດ້
ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້. ການສະຫລຸ ບສັງ ລວມຫຍໍນີ້ ້ ຕ້ອງໄດ້ນາໍ ໄປທົບ
ທວນເປັນ ໄລຍະ.
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ພາກທີ 7
ການຈ ້າງການຜະລິດ ແລະ ການວິໄຈ (Contract manufacture and
analysis)
ຫລັກການ
ການຈ ້າງການຜະລິດ ແລະ ການວິໄຈ ຕ້ອງມີການກໍານົດເງ່ ອນໄຂ,
ື
ຂໍຕົ້ ກລົງ ແລະ ການຄວບ
ຄຸ ມຢ່ າງຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງຄວາມເຂົາໃຈຜິ
້
ດ ຊຶ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜະລິດຕະພັນ
ຫລື ວຽກງານຄວບຄຸ ນນະພາບ ທີ່ບໍ່ເປັນໜ້າ ເພິ່ງພໍໃຈ. ຕ້ອງມີສນ
ັ ຍາ ຂຽນລະຫວ່າງ ຜູຈ້ ້າງ ແລະ ຜູ ້
ຮັບຈ ້າງ ເຊິ່ງໄດ້ກາໍ ນົດໜາ້ ທີ່ຂອງແຕ່ ລະຝ່ າຍຂຶນຢ
້ ່ າງຊັດເຈນ. ສັນຍາດັ່ງກ່ າວຕ້ອງໄດ້ ລະບຸ ຢ່ າງຈະ
ແຈ ້ງ ເຖິງແນວທາງ ແລະ ວິທກ
ີ ານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູທ
້ ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ມອບໝາຍໃນການ
ອະນຸຍາດປ່ ອຍຜະລິດຕະພັນທຸກຊຸ ດຜະລິດເພື່ອຈໍາໜ່ າຍ ໃຫ ້ຊັດເຈນ
ໝາຍເຫດ: ໃນພາກນີແມ່
້ ນກ່ ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ ໄ້ ດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດໃຫ້ຜະລິດ ຕໍ່ກົມ
ອາຫານ ແລະ ຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ ເຊິ່ງເປັນຜູ ອ
້ ະນຸຍາດໃຫ້ຜະລິດ ແລະ ຮັບຂຶນທະບຽນຢາ
້
ໂດຍບໍ່ຄວບຄຸ ມເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ ຈ
້ ້າງ ແລະ ຜູ ຈ
້ ້າງ ທີ່ມີຕ່ ຜູ
ໍ ບ
້ ໍລໂິ ພກ.
ຂໍກໍ້ ານົດທົ່ວໄປ
7.1.

ຕ້ອງມີການຂຽນສັນຍາການຈ ້າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເຊິ່ງຄວບຄຸ ມຂໍຕົ້ ກລົງຂອງການຜະລິດ ແລະ/
ຫລື ການວິໄຈ ລວມເຖິງຂໍຕົ້ ກລົງທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ກ່ ຽວຂອງພາຍໃຕ້ ສັນຍາດັ່ງກ່ າວ.

7.2.

ທຸກຂໍຕົ້ ກລົງສໍາລັບການຈ ້າງການຜະລິດ ແລະ ວິໄຈ ລວມທັງ ການສະເຫນີປ່ ຽນແປງໃດໜຶ່ງໃນດ້ານ
ເຕັກນິກ ຫລື ຂໍຕົ້ ກລົງອື່ນໆ ຕ້ອງ ສອດຄ່ອງ ກັບລະບຽບການອະນຸຍາດຈໍາໜ່ າຍຢູ່ໃນທ ້ອງຕະຫລາດ
ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ.
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ຜູວ້ ່ າຈ ້າງ (CONTRACT GIVER)
7.3.

ຜູ ວ
້ ່ າຈ ້າງ ມີໜາ້ ທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະເມີນ ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ ຮ
້ ບ
ັ ຈ ້າງ ເພືອປະຕິບດ
ັ ໜ້າ
ທີ່ສໍາເລັດລຸ ລ່ວງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ຕາມຫັລກການ ແລະ ວິທກ
ີ ານ, ຫລັກການ
ແລະ ຄູ່ ມື ຂອງ GMP ທີ່ກະຊວງໄດ້ປະກາດໃຊ້.

7.4.

ຜູ ວ
້ ່ າຈ ້າງຕ້ອງສະໜອງຂໍມູ້ ນທຸກຢ່ າງແກ່ ຜູຮ້ ບ
ັ ຈ ້າງ ເພື່ອດໍາເນີນຕາມສັນຍາຢ່ າງຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ
ລະບຽບການອະນຸຍາດຈໍາໜ່ າຍຢູ່ໃນທ ້ອງຕະຫລາດ ແລະ ຂໍກໍ້ ານົດກົດໝາຍອື່ນໆ. ຜູວ
້ ່ າຈ ້າງຕ້ອງ
ຮັບປະກັນວ່າຜູ ຮ
້ ບ
ັ ຮັບຈ ້າງ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ທຸກໆບັນຫາ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນ ຫລື ການ
ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ ຊຶ່ງອາດ ກໍ່ໃຫ ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ອາຄານສະຖານທີ່, ອຸ ປະກອນ, ບຸ ກຄະລາກອນ
ແລະ ວັດຖຸ ອ່ ນໆ
ື ຫລື ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ.

7.5.

ຜູ ວ
້ ່ າຈ ້າງຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການຜະລິດ ແລະ ວັດຖຸ ຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຂນ
ົ ສົ່ງ
ໂດຍຜູ ຮ
້ ບ
ັ ຈ ້າງຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ສອດຄ່ອງກັບຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ (Specifications)
ຫລື ຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖກ
ື ອະນຸມດ
ັ ປ່ ອຍຜ່ານຜູ ທ
້ ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ມອບໝາຍ (authorised person).

ຜູຮ້ ບ
ັ ຈ ້າງ (THE CONTRACT ACCEPTOR)
7.6.

ຜູ ຮ
້ ບ
ັ ຈ ້າງ ຕ້ອງມີອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ອຸ ປະກອນພຽງພໍ. ມີພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຮູ ,້ ປະສົບການ
ແລະ ມີຄວາມອາດສາມາດ ເພື່ອປະຕິບດ
ັ ວຽກງານເປັນທີ່ໜາ້ ເພິ່ງພໍໃຈ ຕາມການສັ່ງວຽກງານໂດຍຜູ ້
ໃຫ ້ສັນຍາ. ສັນຍາການຜະລິດຕ້ອງ ເຮັດກັບຜູຮ້ ບ
ັ ອະນຸຍາດຜະລິດເທົ່ານັນ.
້

7.7.

ຜູ ຮ
້ ບ
ັ ຈ ້າງ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າທຸກໆຜະລິດຕະພັນ, ວັດຖຸ ດບ
ິ ທຸກຢ່າງ ທີ່ໄດ້ສ່ ງແກ່
ົ
ຜູວ້ ່ າຈ ້າງ ແມ່ ນເໝາະ
ສົມສໍາສັບຈຸດປະສົງ ຂອງການນໍາໃຊ ້.

7.8.

ຜູ ຮ
້ ບ
ັ ຈ ້າງ ບໍ່ສາມາດເອົາວຽກໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ມອບໝາຍ ໃຫ ້ແກ່ ພາກສ່ວນທີ່ສາມໂດຍບໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸ
ຍາດຈາກຜູວ້ ່ າຈ າ້ ງ. ຂໍຕົ້ ກລົງ ທີ່ເຮັດລະຫວ່າງ ຜູຮ້ ບ
ັ ຈ ້າງ ແລະ ພາກສ່ ວນທີ່ສາມ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່ າ
ມີຂມູ
ໍ ້ ນກ່ ຽວກັບການຜະລິດ ແລະ ຄືກນ
ັ ກັບຂໍມູ້ ນຂອງຜູ ວ
້ ່ າງຈ ້າງ ແລະ ຜູ ວ
້ ່ າຈ ້າງ ໄດ້ເຮັດໄວ້ມາກ່ ອນ.

7.9.

ຜູ ຮ
້ ບ
ັ ຈ ້າງ ຕ້ອງໄດ້ລະງ ັບ ກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ ງ ທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸ ນນະພາບ ຂອງຜະລິດພັນທີ່
ໄດ້ຜະລິດ ແລະ/ຫລື ໄດ້ວິໄຈ ແກ່ຜວ
ູ້ ່ າຈ າ້ ງ.
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ສ ັນຍາ (THE CONTRACT)
7.10. ສັນຍາ ຕ້ອງໄດ້ຖືກຮ່າງຂຶນ້ ລະຫວ່າງຜູວ້ ່ າຈາ້ ງ ແລະ ຜູຮ້ ບ
ັ ຈ ້າງ ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸ ລະອຽດຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງແຕ່ ລະຝ່ າຍກ່ ຽວກັບການຜະລິດ

ແລະ

ການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ຮູ ບການດ້ານເຕັກນິກຂອງສັນຍາ ຕ້ອງໄດ້ຮ່າງຂຶນ້ ໂດຍຜູ ທ
້ ່ ມີ
ີ ຄວາມຮູ ,້ ຄວາມສາມາດທີ່ເໝາະສົມ
ກ່ ຽວກັບວິທະຍາການດ້ານການຢາ, ການວິໄຈ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ຫລັກການການຜະລິດທີ່ດີ. ທຸກໆ
ຂໍຕົ້ ກລົງສໍາລັບການຜະລິດ ແລະ ການວິໄຈ ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ສອດຄ່ອງ ກັບລະບຽບຫລັກການກ່ ຽວກັບ
ການອະນຸຍາດຈໍາໜ່ າຍຢູ່ໃນທ ້ອງຕະຫລາດ ແລະ ໄດ້ເຫັນດີເຫັນພອ
້ ມໂດຍທັງສອງຝ່ າຍ.
7.11. ສັນຍາຕ້ອງລະບຸ ລະອຽດກ່ ຽວກັບການກໍານົດວິທກ
ີ ານປ່ ອຍຜະລິດຕະພັນແຕ່ລະຊຸ ດເພື່ອຈໍາໜ່ າຍຂອງ
ຜູ ທ
້ ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ມອບໝາຍ ເພື່ອໃຫ ້ໝັນໃຈວ
້
່ າແຕ່ລະຊຸ ດຜະລິດ ໄດ້ດໍາເນີນ ແລະ ກວດສອບວ່າຖືກຕ້ອງ
ສອດຄ່ອງ ກັບຂໍກໍ້ ານົດ ຂອງລະບຽບການອະນຸຍາດຈໍາໜ່ າຍຢູ່ທ ້ອງຕະຫລາດ.
7.12. ສັນຍາຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍຢ່ າງຈະແຈ ້ງວ່າ ຜູໃ້ ດທີ່ຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບການຊືວັ້ ດຖຸ ຕ່າງໆ, ການທົດສອບ
ແລະ ການອະນຸມດ
ັ ປ່ ອຍວັດຖຸ ຕ່າງໆ, ການຮັບຮອງການຜະລິດ ແລະ ການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ,
ລວມທັງການຄວບຄຸ ມ

ໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນການຜະລິດ

(IPC)

ແລະ

ຜູ ໃ້ ດທີ່ມີຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງ ແລະ ການວິໄຈ. ໃນກໍລະນີສນ
ັ ຍາການຈ ້າງໃຫ ້ວິໄຈ, ສັນຍາ
ດັ່ງກ່ າວ ຕ້ອງໄດ້ກາໍ ນົດ ໃຫ ້ຜູຮ້ ບ
ັ ຈ ້າງຈະເຮັດການເກັບຕົວຢ່ າງ ຢູ່ສະຖານທີ່ຂອງໂຮງງານຜະລິດ.
7.13. ການບັນທຶກການຜະລິດ, ການວິໄຈ ແລະ ການແຈກຢາຍ, ແລະ ຕົວຢ່າງອ້າງອີງ ຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາ
ໄວ້

ແລະ ຕ້ອງໄດ້ມໄີ ວ້ ໂດຍຜູ ຮ
້ ບ
ັ ຈ ້າງ. ບັນທຶກໃດໜຶ່ງທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບກັບການປະເມີນຄຸ ນນະ

ພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ໃນກໍລະນີໄດ້ມຮ
ີ ອ້ ງຟ້ອງ ຫລື ສົງໃສຕໍ່ຄວາມບົກຜ່ອງ ຕ້ອງສາມາດເຂົາເຖິ
້ ງ
ແລະ ໄດ້ລະບຸ ໃນຂັນຕອນການປະຕິ
້
ບດ
ັ ກ່ ຽວກັບຄວາມບົກຜ່ອງ/ຮຽກກັບຄືນ ຂອງຜູ ຮ
້ ບ
ັ ຈ ້າງ.
7.14. ສັນຍາຕ້ອງ ອະນຸຍາດໃຫ ້ຜູ ວ
້ ່ າຈ ້າງ ເພື່ອໄປຢ້ຽມຢາມກວດສະຖານທີ່ຂອງຜູ ຮ
້ ບ
ັ ຈ ້າງ.
7.15. ໃນກໍລະນີສນ
ັ ຍາການວິໄຈ, ຜູ ຮ
້ ບ
ັ ຈ ້າງ ຕ້ອງເຂົາໃຈວ
້
່ າຜູຮ້ ບ
ັ ຈ ້າງ ຕ້ອງໄດ້ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດກາຄວບ
ຄຸ ມຂອງ ເຈົາໜ້
້ າຂອງກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ.
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ພາກທີ 8
ການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ການຖອນຄືນຜະລິດຕະພັນ (Complains and Product
Recall)

ຫລັກການ
ທຸກການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຂໍມູ້ ນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບ ຂໍບົ້ ກຜ່ ອງຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ອາດ
ເກີດຂຶນ້ ຕ້ອງໄດ້ທບ
ົ ທວນ ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ຕາມຂັນຕອນປະຕິ
້
ບດ
ັ ທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້. ເພື່ອ
ກຽມພ້ອມກັບທຸກໆບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶນໂດຍບໍ
້
່ ໄດ້ຕງໃຈ,
ັ້
ສະນັນ້ ລະບົບ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ອອກ
ແບບ ເພື່ອເກັບຄືນ ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ຮູ ້ ຫລື ສົງ ໃສ ທີ່ຈະເກີດຄວາມບົກຜ່ອງ ອອກຈາກທ ້ອງ
ຕະຫລາດ ຢ່ າງທັນການ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.
ການຮ້ອງຟ້ອງ (Complaints)
8.1.

ຕ້ອງໄດ້ແຕ່ ງຕັງຜູ
້ ຮ້ ບ
ັ ຜິດຊອບ ສໍາລັບການຈັດການກັບບັນຫາການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ການຕົກລົງກ່ ຽວ
ກັບມາດຕະການຕ່ າງໆ ທີ່ຈະປະຕິບດ
ັ ພອ້ ມມີພະນັກງານສະໜັບສະໜູນຢ່ າງພຽງພໍເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອ
ຜູ ກ
້ ່ ຽວ. ຖ້າພະນັກງານຜູ ນ
້ ບໍ
ີ ່ ້ ແມ່ ນຜູ ທ
້ ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ການມອບໝາຍ ຕ້ອງມີການແຈ ້ງໃຫ ້ຜູ ທ
້ ່ ມີ
ີ ອໍານາດຕັດ
ສິນໃຈເຖິງການດໍາເນີນການຮ້ອງຟ້ອງ, ການສືບສວນຫາສາເຫດ ແລະ ການຮຽກຜະລິດຕະພັນຄືນ.

8.2.

ຕ້ອງໄດ້ຂຽນຂັນຕອນການປະຕິ
້
ບດ
ັ ງານ

ເຊິ່ງພັນລະນາກ່ ຽວກັບມາດຕະການປະຕິບດ
ັ ,

ລວມທັງ

ຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາການຮຽກຄືນຜະລິດຕະພັນ ໃນກໍລະນີທ່ ມີ
ີ ການຮ້ອງຟ້ອງກ່ ຽວກັບ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ບົກຜ່ອງ.
8.3.

ການຮ້ອງຟ້ອງໃດໜຶ່ງ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ບົກຜ່ອງ ຕ້ອງໄດ້ບນ
ັ ທຶກທຸກໆລາຍລະອຽດ
ເດີມ ແລະ ສືບສ່ ວນຫາສາເຫດຢ່ າງລະອຽດລະອໍ. ບຸ ກຄະລາກອນທີ່ຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບການຄວບ
ຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ ຕ້ອງໄດ້ມສ
ີ ່ ວນຮ່ວມຢ່ າງເປັນປົກກະຕິ ໃນການຄົນຄ້
້ ວາໃນບັນຫາດັ່ງກ່ າວ.

8.4.

ຖ້າຜະລິດຕະພັນທີ່ບົກຜ່ ອງໄດ້ຖກ
ື ຄົນພົ
້ ບ ແລະ ສົງໃສໃນຊຸ ດຜະລິດ, ຕ້ອງໄດ້ພຈ
ິ າລະນາຕໍ່ການ
ກວດກາຊຸ ດຜະລິດຕະພັນອື່ນໆນໍາ ເພື່ອວ່ າຜະລິດຕະພັນອື່ນໆນັນກໍ
້ ່ ອາດບົກຜ່ ອງເຊັ່ນດຽວກັນ. ພິ
ເສດ ຊຸ ດຜະລິດອື່ນໆ ທີ່ມີການຜະລິດຄືນ ຂອງຊຸ ດຜະລິດບົກຜ່ອງ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ສືບສວນຫາສາເຫດ.
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8.5.

ທຸກການຕົກລົງ ແລະ ມາດຕະການທີ່ປະຕິບດ
ັ , ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ບັນທຶກ ແລະ ໄດ້ອາ້ ງອີງ ໃຫ ້
ກົງກັບ ບັນທຶກຊຸ ດຜະລິດ.

8.6.

ບັນທຶກການຮ້ອງຟ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ທົບທວນຢ່ າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອຊີໃຫ
້ ້ເຫັນຄວາມຊັດເຈນ ຫລື
ການແກ ້ໄຂບັນຫາຕ່ າງໆ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຄວາມເປັນໃປໄດ້ ໃນການຮຽກຜະລິດ
ຕະພັນຄືນຈາກທ ້ອງຕະຫລາດ.

8.7.

ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ເປັນ ພິເສດ ຕໍ່ການຈັດຕັງ້ ຖ້າການຮ້ອງຟ້ອງ ເກີດມາຈາກ ການປອມແປງຜະລີດຕະ
ພັນ.

8.8.

ຕ້ອງໄດ້ແຈ ້ງໃຫ ້ເຈົາໜ້
້ າທີ່ຂອງກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ ຮັບຮູ ້ ຖ້າໂຮງງານ
ຜະລິດ ແມ່ ນກໍາລັງພິຈາລະນາປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການຕໍ່ໄປນີ ້ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນໄປໄດ້ ທີ່ມີຄວາມບົກ
ຜ່ອງໃນການຜະລິດ:

ຕໍ່ການເຊື່ອມຄຸ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ,

ການຄົນພົ
້ ບການປອມ

ຫລື

ບັນຫາອື່ນໆທີ່ໜັກໜ່ ວງກ່ ຽວກັບຄຸ ນນະພາບ ຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ການຖອນກັບຄືນ (Recall)
8.9.

ຕ້ອງໄດ້ແຕ່ ງຕັງບຸ
້ ກຄະລາກອນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນ ແລະ ປະສານງານກ່ ຽວກັບການຖອນຄືນ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ສະໜັບສະໜູນຈາກພະນັກງານຢ່ າງພຽງພໍ ເພື່ອຈັດການກັບ ທຸກຮູ ບ
ແບບຂອງການຖອນຄືນ ຕາມລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ລະດັບຄວາມຮີບດ່ວນ. ພະນັກງານທີ່
ຮັບຜິດຊອບຜູນ້ ີ ້ ຕາມປົກກະຕິ ຕອ້ ງເປັນ ເອກະລາດ ຈາກພະແນກການຂາຍ ແລະ ການຕະຫລາດ.
ຖ້າພະນັກງານຜູນ້ ຫາກບໍ
ີ້
່ ເປັນຜູທ
້ ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ການແຕ່ ງຕັງ,້ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ຮູ ້ ແລະ ເຂົາໃຈ
້
ກ່ ຽວກັບການ
ປະຕິບດ
ັ ການຖອນຄືນຜະລິດຕະພັນ.

8.10. ຕ້ອງມີຂນຕອນການປະຕິ
ັ້
ບດ
ັ ງານທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດອອກ, ໄດ້ກວດກາຢ່ າງເປັນ ປົກກະຕິ ແລະ ປັບປຸ ງ ໃຫ ້
ທັນສະໄໝຖ້າຈໍາເປັນ ເພື່ອຈັດຕັງກິ
້ ດຈະກໍາການຖອນຄືນ.
8.11. ການປະຕິບດ
ັ ການຖອນຄືນ ຕ້ອງສາມາດປະຕິບດ
ັ ໄດ້ທນ
ັ ທີ ແລະ ທັນເວລາ.
8.12. ຖ້າມີການຖອນຄືນຜະລິດຕະພັນ ເນື່ອງຈາກຄວາມບົກຜ່ອງ ຫລື ສົ່ງໃສວ່າບົກຜ່ອງ ຕ້ອງແຈ ້ງໃຫ ້ເຈົາ້
ໜາ້ ອາຫານ ແລະ ຢາຂອງທຸກໆປະເທດທີ່ຜະລິດຕະພັນນັນໄດ້
້ ຖກ
ື ສົ່ງໄປໃຫ ້ທັນການ.
8.13. ການບັນທຶກການແຈກຢາຍ ຕ້ອງໄດ້ມ ີ ກຽມພ້ອມໄວ້ຢ່ ູສະເໝີ ເພື່ອໃຫ ້ຜູ ທ
້ ່ ຮັ
ີ ບຜິດຊອບໃນວຽກງານ
ການຖອດຖອນ, ແລະ ຕ້ອງໄດ້ມຂ
ີ ມູ
ໍ ້ ນທີ່ພຽງພໍກ່ຽວກັບຜູ ຂ
້ າຍຍົກ ແລະ ຜູບ້ ໍລໂິ ພກທີ່ໄດ້ສະໜອງ

ໃຫ ້ໂດຍກົງ (ໂດຍສະເພາະທີ່ຢູ່, ໂທລະສັບ/ເບີແຟກໃນໂມງການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ຊຸ ດ
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ຜະລິດ ແລະ ຈໍານວນທີ່ສົ່ງໃຫ ້), ລວມທັງຈໍາພວກ ທີ່ໄດ້ສ່ ງອອກຜະລິ
ົ
ດຕະພັນ ແລະ ສົ່ງຕົວຢ່າງ
ຜະລິດຕະພັນໃຫ ້.
8.14. ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຖກ
ື ຖອນ ຕ້ອງໄດ້ລະບຸ ຊ່ ື ແລະ ເກັບແຍກໄວ້ຢ່ ູໃນສະຖານທີ່ທີ່ປອດໄພແໜນ້ ໜາ
ເໝາະສົມ ລະຫວ່າງການລໍຖາ້ ການຕັດສິນໃຈໃນການຈັດການຕໍ່ໄປ.
8.15. ຄວາມຄືບໜາ້ ຂອງຂະບວນການຖອດຖອນຕ້ອງໄດ້ບນ
ັ ທຶກ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອອກບົດລາຍງານ ເຊິ່ງ
ປະກອບດ້ວຍ ຄວາມກົງກັນລະຫວ່າງ ປະລິມານຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ສ່ ງົ ກັບປະລິມານທີ່ເອົາຄືນ
ມາ.
8.16. ຕ້ອງປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງຂອງການຈັດການສໍາລັບການຖອດຖອນຢ່າງສະໝໍ່າສະເຫນີ.
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ພາກທີ 9
ການກວດກາຕົນເອງ (Self Inspection)

ຫລັກການ
ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການກວດກາຕົນເອງ ເພື່ອຕິດຕາມການຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ ແລະ ຄວາມສອດ
ຄ່ອງ ກັບຫລັກການການຜະລິດທີ່ດີ ແລະ ສະເຫນີມາດຕະການແກ ້ໄຂທີ່ຈໍາເປັນ.
9.1.

ບັນຫາກ່ ຽວກັບບຸ ກຄະລາກອນ, ອາຄານ, ອຸ ປະກອນ, ເອກະສານ, ການຜະລິດ, ການຄວບຄຸ ມຄຸ ນ
ນະພາບ, ການແຈກຢາຍຜະລິດຕະພັນຢາ, ການຈັດກຽມເພື່ອແກ ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ການຖອນ
ຄືນ ແລະ ການກວດກາຕົນເອງ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ກວດກາ ໃນຊ່ ວງໄລຍະຕໍ່ມາ ກ່ ອນແຜນການກະກຽມ
ເພື່ອກວດເບິ່ງການປະຕິບດ
ັ ຕາມຫລັກການ ການຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ.

9.2.

ການກວດກາຕົນເອງຕ້ອງດໍາເນີນຢ່ າງເປັນອິດສະຫລະ ແລະ ດໍາເນີນຕາມລາຍລະອຽດທີ່ກໍານົດ ໂດຍ
ບຸ ກຄະລາກອນທີ່ມີສດ
ິ ອໍານາດໄດ້ຮບ
ັ ການມອບໝາຍຈາກບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫລື ອາດກວດສອບໂດຍຜູ ກ
້ ວດ
ສອບທີ່ເປັນເອກະລາດ ທີ່ເປັນຜູ ຊ
້ ່ ຽວຊານພາຍນອກ.

9.3.

ທຸກການປະຕິບດ
ັ ການກວດກາຕົນເອງຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ບັນທຶກໄວ້ ແລະ ບົດລາຍງານການກວດສອບຕົນ
ເອງ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍທຸກຂໍສັ້ ງເກດ ທີ່ພົບເຫັນ ໃນລະຫວ່າງການກວດກາ ແລະ ການສະຫນີມາດ

ຕະການແກ ້ໄຂ (ຖ້າມີ) ລວມທັງຕ້ອງມີການບັນທຶກລາຍງານຂອງການປະຕິບດ
ັ ການແກ ້ໄຂທີ່ຕ້ອງໄດ້
ເຮັດຕໍ່ໄປນໍາ.
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ເອກະສານຄັດຕິ 1
ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນຢາປາສະຈາກເຊືອ້ (Manufacturing of Sterile
Medicine Product)
ຫລັກການ:
ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນຢາປາດສະຈາກເຊືອ້ ແມ່ ນປະຕິບດ
ັ ພາຍໃຕ້ເງ່ ອນໄຂຂໍ
ື
ກໍ້ ານົດພິເສດ
ເພື່ອຫລຸ ດຄວາມສ່ຽງຂອງການປົ ນເປືອນທາງດ້
້
ານຈຸລນ
ິ ຊີ ແລະ ອະນຸພາບຝຸ່ ນ ແລະ ການປົນເປືອນ
້
ຈາກ ໄພໂຣເຈນ ເຊິ່ງຕ້ອງຂຶນຢູ
້ ່ ກັບຄວາມຊໍານິຊໍານານ, ຄວາມຮູ ້ ຂອງບຸ ກຄະລາກອນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ.
ການຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ ແມ່ ນມີຄວາມສໍາຄັນ ເປັນ ພິເສດ ແລະ ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນຊະນິດ
ນີ ້ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຢ່ າງເຄັ່ງຄັດ ຕາມວິທກ
ີ ານການກະກຽມ ແລະ ຂັນຕອນທີ
້
່ ໄດ້ຮບ
ັ ຮອງ ແລະ ກໍາ
ນົດໄວ້ ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ . ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການປາສະຈາກເຊຶອ້ ຫລື ວິທກ
ີ ານດ້ານຄຸ ນ
ນະພາບອື່ນໆ ຕ້ອງບໍ່ຂຶນກັ
້ ບຂະບວນການສຸ ດທ ້າຍ ຫລື ການກວດວິໄຈຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບແຕ່
ຢ່ າງດຽວ.
ໝາຍເຫດ:

ແນວທາງການປະຕິບດ
ັ ນີ ້ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ ວທ
ິ ກ
ີ ານລະອຽດ ສໍາລັບການກໍານົດ ເຊັ່ນກ່ ຽວກັບຄວາມ
ສະອາດດ້ານ ຈຸລນ
ິ ຊີ ແລະ ຄວາມສະອາດດ້ານອະນຸພາບຝຸ່ ນ, ພືນຜິ
້ ວ ແລະ ອື່ນໆ. ໂດຍໃຫ ້
ອ້າງອີງ ເຖິງ ເອກະສານອື່ນ ເຊັ່ນ: EN/ISO Standard.

ຂໍກໍ້ ານົດທົ່ວໄປ
1. ການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນຢາປາສະຈາກເຊືອ້ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ສະອາດ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້
ຜ່ານ ແອລ໋ ອກ ສໍາລັບບຸ ກຄະລາກອນ ແລະ/ຫລື ສໍາລັບອຸ ປະກອນ ແລະ ວັດຖຸ ຕ່າງໆ. ເຂດສະອາດ
ຕ້ອງ ໄດ້ຮບ
ັ ການບໍລຸງຮັກສາ ຕາມມາດຕະຖານຄວາມສະອາດທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ໂດຍການສະໜອງ
ອາກາດ ທີ່ໄດ້ຜ່ານແຜ່ນຕອງ ທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ເໝາະສົມ.
2. ການປະຕິບດ
ັ ງານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ ຽວກັບການກະກຽມ ສ່ວນປະກອບ, ການກະກຽມຜະລິດຕະພັນ ແລະ
ການບັນຈຸ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ໃນສະຖານທີ່ທີ່ແຍກ ພາຍໃນສະຖານທີ່ສະອາດ. ການປະຕິບດ
ັ ການ
ຜະລິດ ໄດ້ຖກ
ື ແບ່ງອອກ ເປັນສອງປະເພດຄື : ປະເພດທີໜ່ ງຶ ແມ່ ນສະຖານທີ່ ທີ່ຜະລິດຕະພັນຕ້ອງ

ໄດ້ເຮັດການຂ້າເຊືອໃນຂັ
້
ນຕອນສຸ
້
ດທ ້າຍ ແລະ ປະເພດທີ່ສອງແມ່ ນ ການປະຕິບດ
ັ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນ
ການປາສະຈາກເຊືອຈຸ
້ ລນ
ິ ຊີ ຢູ່ໃນ ບາງຈຸດ, ຂັນຕອນ
້
ຫລື ດໍາເນີນໃນ ທຸກໆ ຂັນຕອນ.
້
3. ສະຖານທີ່ສະອາດ ສໍາລັບການ ຜະລິດຜະລິດຕະພັນ ທີ່ປາສະຈາກເຊືອ້ ໄດ້ຖກ
ື ຈັດແບ່ ງປະເພດໂດຍ
ອີງຕາມຄຸ ນລັກຊະນະຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດ. ແຕ່ລະການປະຕິບດ
ັ ການຜະລິດແມ່ ນ
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ຮຽກຮ້ອງ ລະດັບຄວາມສະອາດ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມ ໃນໄລຍະການປະຕິບດ
ັ ງານ ເພື່ອ
ຫລຸ ດຄວາມສ່ ຽງຂອງການປົນເປື ອນ
້ ຂອງອະນຸພາບຝຸ່ ນ ແລະ ຈຸລນ
ິ ຊີ ໃນຜະລິດຕະພັນ ຫລື ວັດຖຸ ທີ່
ກໍາລັງດໍາເນີນການຜະລິດຢູ່.
ເພື່ອໃຫ ້ບັນລຸ ຕາມສະຖານະ “ກໍາລັງປະຕິບດ
ັ ງານ” “In operation” ບໍລເິ ວນລົ່ານີ ້ ຕ້ອງໄດ້

ຖືກອອກແບບ ແລະ ຜ່ານການກວດສອບວ່າໄດ້ລະດັບຄວາມສະອາດຂອງອາກາດຕາມທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດ

ໃນສະຖານະ ບໍ່ມີການປະຕິບດ
ັ ງານ “at rest” ທີ່ເປັນຢູ່ . ສະຖານະ “ ບໍ່ມີການປະຕິບດ
ັ ງານ at
rest”

ເປັນສະພາວະທີ່ມີການຕິດຕັ່ງລະບົບ ແລະ ເປີດໃຊ້ງານ ພອ້ ມທັງມີການເຮັດວຽກຂອງ

ເຄື່ອງມືການຜະລິດ ແຕ່ຍັງ ບໍ່ມີການປະຕິບດ
ັ ງານຂອງບຸ ກຄະລາກອນເທື່ອ. ສໍາລັບ ສະພາວະ “ ກໍາລັງ

ປະຕິບດ
ັ ງານ in operation” ແມ່ ນເງ່ ອນໄຂ
ື
ທີ່ມີການເປີດການໃຊ້ງານລະບົບທີ່ໄດ້ຕດ
ິ ຕັງໄວ້
້
ຕາມ
ວິທກ
ີ ານທີ່ກໍານົດ ພອ
້ ມທັງມີຜູປ້ ະຕິບດ
ັ ງານ ຕາມຈໍານວນບຸ ກຄະລາກອນທີ່ກໍານົດໄວ້.
ຕ້ອງມີການລະບຸ ສະພາວະ “ການປະຕິບດ
ັ ງານ in operation” ແລະ “ບໍ່ມີການປະຕິບດ
ັ
ງານ at rest” ສໍາລັບແຕ່ລະຫອ້ ງສະອາດ ຫລື ຄວາມເໝາະສົມຂອງຫ ້ອງສະອາດ.
ສໍາລັບການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນປາສະຈາກເຊືອ,
້ ໄດ້ຖກ
ື ແບ່ງອອກເປັນ 4 ລະດັບທີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ.
ລະດັບ ອາ (Grade A): ເປັນ ເຂດສະເພາະສໍາລັບການປະຕິບດ
ັ ງານ ທີ່ມີຄວາມສ່ ຽງສູງ ຕົວຢ່ າງ:
ເຂດບັນຈຸ, ເຂດອັດຫລອດ ແລະ ບໍລເິ ວນຂວດ ຫລື ຫລອດ ເປີດອອກ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ອື່ນໆທີ່
ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການອະເຊືອ.
້ ໂດຍປົກກະຕິ ເງ່ ອນໄຂການປະຕິ
ື
ບດ
ັ ເຫລົ່ານັນ້ ແມ່ ນເຮັດໄດ້ ໂດຍມີ
ການໃຊ້ການໄຫລຂອງອາກາດແບບລຽບ (laminar air flow). ລະບົບການໄຫລຂອງອາກາດແບບ
ລຽບ (Laminar air flow) ຕ້ອງມີຄວາມໄວຂອງຂອງລົມຢ່ າງສະໜໍ່າສະເຫມີ ໃນອັດຕາປະມານ
0.36-0.54 ແມັດ/ນາທີ (ຄໍາແນະນໍາ(Guidance value)) ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ ງຂອງການເຮັດວຽກ ໂດຍ
ຕ້ອງສະແດງໃຫ ້ເຫັນເຖິງການຮັກສາສະພາບການໄຫລຂອງອາກາດແບບຂະໜານ(uni-directional
air flow) ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ງານທີ່ໃຊ້ອດ
ັ ຕາຄວາມໄວຂອງລົມທີ່ຕໍ່າກວ່າ ອາດຖືກປະຕິບດ
ັ ຢູ່ໃນຕູ ້
ແຍກທີ່ປິ ດ (Isolator) ຫລື ຕູທ
້ ່ ມີ
ີ ຖງົ ມື (glove box).
ລະດັບ ເບ (Grade B): ແມ່ ນສໍາລັບ ການກະກຽມຢາປາສະຈາກເຊືອ,
້ ແລະ ການບັນຈຸ ເຊິ່ງການ
ປະຕິບດ
ັ ແມ່ ນຢູ່ ສະເພາະແວດລ້ອມຂອງ ເຂດສະອາດ ລະດັບ ອາ (Grade A).
ລະດັບ ຊີ ແລະ ດີ (Grade C and D): ແມ່ ນສະຖານທີ່ສະອາດ ສໍາລັບການປະຕິບດ
ັ ຢ່ າງໜ ້ອຍ
ການດໍາເນີນໃນການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນປາສະຈາກເຊືອ.
້

ການແບ່ງປະເພດຫ ້ອງສະອາດ ແລະ ອຸ ປະກອນສໍາລັບອາກາດທີ່ສະອາດ (Clean room and
clean air device classification)
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4. ຫ ້ອງສະອາດ ຫລື ອຸ ປະກອນ ສໍາລັບອາກາດທີ່ສະອາດ ໄດ້ຖກ
ື ແບ່ງ ຕາມມາດຕະຖານ EN ISO
14644-1. ການຈັດລະດັບຄວາມສະອາດ ຕ້ອງແຍກຊັດເຈນ ຈາກການກວດຕິດຕາມສະພາບ
ແວດລ້ອມໃນຄະນະປະຕິບດ
ັ ງານ. ອະນຸພາບອາກາດໃນອາກາດ (airborn) ທີ່ຍອມໃຫ້ມີໄດ້ສູງສຸ ດ
ໃນແຕ່ລະລະດັບ ເຊິ່ງສະແດງ ດັ່ງໃນຕາຕະລາງລຸ່ ມນີ: ້
ລະດັບ

ຈໍານວນອະນຸພາບສູງສຸ ດທີ່ຍອມໃຫ ້ມີໄດ້ໃນປະລິມານອາກາດ ໜຶ່ງແມັດກ ້ອນ
ທຽບເທົ່າ ຫລື ຫລາຍກວ່ າຂະໝາດໃນຕາຕະລາງ
ບໍ່ມີການປະຕິບດ
ັ ງານ (at rest)

ກໍາລັງ ປະຕິບດ
ັ ງານ (in operation)

0,5 µm

5.o µm

0,5 µm

5.o 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

ບໍ່ໄດ້ລະບຸ

ບໍ່ໄດ້ລະບຸ

5. ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງການແບ່ງປະເພດໃນລະດັບ A, ຕົວຢ່ າງປະລິມານຂອງອາກາດ ຕ້ອງມີໜອ້ ຍ 1
ແມັດກອ້ ນ (m3). ລະດັບ A ປະລິມານອະນຸພາບໃນອາກາດ ແມ່ ນປະຕິບດ
ັ ຕາມ ISO 4.8 ໂດຍຈໍາ
ກັດອະນຸພາບຂະໝາດ > 5.0 µm. ສໍາລັບລະດັບ B (ມີການປະຕິບດ
ັ ງານ at rest) ຈໍານວນອະນຸ
ພາບທັງສອງຂະໝາດ ປະຕິບດ
ັ ຕາມມາດຕະຖານ ISO 5. ສໍາລັບລະດັບ C ( ບໍ່ມີການປະຕິບດ
ັ ງານ
ແລະ ກໍາລັງປະຕິບດ
ັ ງານ at rest ແລະ at operation) ຈໍານວນອະນຸພາບໃນອາກາດໃຫ ້ປະຕິບດ
ັ
ຕາມາດຕະຖານ ISO 7 ແລະ 8 ຕາມລໍາດັບ. ສໍາລັບລະດັບ D (ບໍ່ມີ ການປະຕິບດ
ັ ງານ at rest)
ຈໍານວນອະນຸພາບຢູ່ໃນອາກາດແມ່ ນປະຕິບດ
ັ ຕາມມາດຕະຖານ
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ຕາມລໍາດັບ.

ສໍາລັບ

ຈຸດປະສົງ ໃນການຈັດປະເພດຕາມວິທກ
ີ ານໃນມາດຕະຖານ EN/ISO 14644-1 ທີ່ລະບຸ ທງັ ຈໍາ
ນວນໜອ້ ຍທີ່ສຸ ດ ຂອງຈຸດການຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງ ແລະ ຂະໜາດຕົວຢ່ າງ ເຊິ່ງຂຶນກັ
້ ບ ຂີດຄວາມຈໍາກັດ
ຂອງຂະໜາດອະນຸພາບທີ່ໃຫຍ່ ທີ່ສຸ ດໃນແຕ່ລະລະດັບ ແລະ ວິທປ
ີ ະເມີນຂໍມູ້ ນທີ່ໄດ້.

6. ການແບ່ງປະເພດຄວນໃຊ້ ເຄື່ອງວັດແທກອະນຸພາບ

ຊະນິດເຄື່ອນຍ ້າຍໄດ້ ທີ່ມີຄວາມຍາວຂອງທໍ່

ຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງສັນ້ ເນື່ອງຈາກການຊຸ່ ມໄລຍະໄກທີ່ມີທ່ ຍາວ
ໍ
ອາດຈະມີອດ
ັ ຕາການຕິດຄ້າງຂອງອະພາບ
ຝຸ່ ນ ທີ່ມີຂະໜາດ >5.0µm. ລະບົບທີ່ມີການໄຫລຂອງອາກາດ ໃນທິດທາງດຽວກັນ ຄວນໃຊ້ຫົວ
ຊຸ່ ມຕົວຢ່າງ ແບບ ໄອໂຊໄຄເນຕິກ.
7. ການແບ່ງປະເພດໃນ ສະພາວະ “ກໍາລັງປະຕິບດ
ັ ງານ in operation” ອາດສະແດງໃຫ ້ເຫັນລະຫວ່າງ
ການປະຕິບດ
ັ ງານປົກກະຕິ , ການຈໍາລອງການປະຕິບດ
ັ ງານ ຫລື ລະຫວ່າງການ ເຮັດ media fill
ໂດຍການຈໍາລອງເຫດການທີ່ ຂີຮ້້ າຍທີ່ສຸ ດ (ວອດເຄດຊຼ wort-case) . ຂໍກໍ້ ານົດໃນມາດຕະຖານ

EN ISO 14664-1 ມີຂມູ
ໍ ້ ນກ່ ຽວກັບການທົດສອບ ເພື່ອສະແດງໃຫ ້ເຫັນຄວາມສອດຄ່ອງ ຕໍ່ເນື່ອງ
ກັບລະດັບຄວາມສະອາດທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດ.
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ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

ການຕິດຕາມກວດກາຫ ້ອງສະອາດ ແລະ ອຸ ປະກອນອາກາດສະອາດ (Clean rood and clean device
monitoring)
8.

ຫ ້ອງສະອາດ ແລະ ອຸ ປະກອນສໍາລັບອາກາດສະອາດ ຕ້ອງໄດ້ກວດຕິດຕາມຢ່ າງເປັນປະຈໍາ ໃນຂະນະ
ທີ່ມີການປະຕິບ ັດງານ ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ຕິດຕາມ ໄດ້ອງີ ໃສ່ການສຶກສາຄວາມສ່ ຽງ ແລະ ຜົນທີ່ໄດ້ຮບ
ັ
ໃນລະຫວ່າງການ ຈັດປະເພດຫ ້ອງ ແລະ/ຫລື ອຸ ປະກອນສໍາລັບຫ ້ອງສະອາດ.

9.

ສໍາລັບ ເຂດສະອາດລະດັບ A, ການຕິດຕາມຝຸ່ ນ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການປະຕິບດ
ັ ຕະຫລອດໄລຍະຂອງການ
ການດໍາເນີນ ການຜະລິດທີ່ສໍາຄັນ ລວມທັງການປະກອບເຄື່ອງມືອຸປະກອນ, ຍົກເວັນ້ ບ່ອນທີ່ໄດ້ຖກ
ື
ພິສູດແລ້ວວ່າ ສິ່ງທີ່ປົນເປືອນໃນ
້
ການດໍາເນີນການຜະລິດນັນ້ ຈະກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ ້ແກ່ ເຄື່ອງນັບ
ອະນຸພາບຝຸ່ ນ (particle counter) ຫລື ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມອັນຕະລາຍ ຕົວຢ່ າງ: ອັນຕະລາຍຈາກຈຸ
ລິ ຊີທມ
ີ ຊ
ີ ວ
ິ ດ
ິ ນ ້ອຍໆ ແລະ ສານລັງສີອນ
ັ ຕະລາຍຕ່ າງໆ. ໃນກໍລະນີນ ີ ້ ຄວນຕິດຕາມລະຫວ່າງ ການ

ປະກອບເຄື່ອງມືອຸປະກອນກ່ ອນເປີດເຄື່ອງຈັກ ກ່ ອນທີ່ຈະເປີດເບີຍຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງ. ຄວນຕິດຕາມ
ກວດກາລະຫວ່າງການຈໍາລອງການປະຕິບດ
ັ ງານກໍເຊັ່ນດຽວ ໂດຍຕ້ອງກໍານົດຄວາມຖີ່ ແລະ ຂະໜາດ
ຕົວຢ່ າງ ທີ່ເໝາະສົມໃນການກວດຕິດຕາມ ບໍລເິ ວນລະດັບ A. ສໍາລັບການມີເຫດການທີ່ຂັດຈັງວະ
ການເຮັດວຽກ, ເຫດການທີ່ມີການເກີດການຕິດຄັດຊົ່ວຄາວ ຕົວຢ່ າງ ເຊັ່ນ ໄຟຟ້າຂັດຄ້ອງ ແລະ
ກໍລະນີທ່ ລະບົ
ີ
ບເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ມີສນ
ັ ຍານແຈ ້ງເຕືອນໃນກໍລະນີທ່ ອະນຸ
ີ
ພາບເກີດຂອບ
ເຂດຈໍາກັດ. ມັນເປັນທີ່ຮັບຮູ ້ ແລະ ຍອມຮັບແລ້ວວ່ າ ໃນລະຫວ່າງການບັນຈຸ ແມ່ ນບໍ່ສາມາດຄວບ
ຄຸ ມອະນຸພາບຂະໜາດ

>5.0µm ໃຫ ້ມີປະລິມານຕໍ່ຢູ່ໃນບໍລເິ ວນການບັນຈຸ ເນື່ອງຈາກການເກີດ

ອະນຸພາບ ແລະ ເມັດລະອອງນ ້ອຍຈາກຜະລິດຕະພັນເອງ.
10.

ໄດ້ແນະນໍາໃຫ ້ໃຊ້ລະບົບທີ່ຄືກນ
ັ ສໍາລັບ ລະດັບເຂດ B ເຖິ່ງແມ່ ນວ່າ ຄວາມທີ່ຂອງຕົວຢ່ າງອາດຫລຸ ດ
ລົງກໍ່ຕາມ. ຄວາມສໍາຄັນຂອງລະບົບການຕິດຕາມອະນຸພາບຝຸ່ ນ ຂຶນຢູ
້ ່ ກັບຄວາມມີປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງ
ການແຍກບໍລເິ ວນລະຫວ່ງ ລະດັບ A ແລະ B ທີ່ຢູ່ຕິດກັນ. ເຂດລະດັບ B ຕ້ອງໄດ້ຕດ
ິ ຕາມຄວາມ

ສະອາດ ຢູ່ເລືອຍໆ
້
ແລະ ຂະໜາດຕົວຢ່ າງທີ່ເໝາະສົມ ທີ່ສາມາດກວດຈັບການປ່ ຽນແປງຂອງລະດັບ
ການປົນເປືອນ
້ ແລະ ການເຊື່ອມລົງຂອງລະບົບໃດໜຶ່ງ ຈະຕ້ອງຖືກກວດໄດ້ໂດຍສັນຍານແຈ ້ງເຕືອນ
ຖ້າອະນຸພາບຫາກເກີນຂອບເຂດ ທີ່ກໍານົດໄວ້.
11.

ລະບົບການຕິດຕາມອະນຸພາບຝຸ່ ນ ທີ່ມາກັບອາກາດ (airborn) ອາດຈະປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງນັບອະນຸ
ພາບຝຸ່ ນ ທີ່ມີຄວາມເປັ ນອິດສະຫລະ ຫລື ຈຸດຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງທີ່ເປັນລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ ຫລາຍຊຸ ດຕໍ່ເນື່ອງ
ກັນເຄື່ອງນັບເຄື່ອງດ່ ຽວ ຫລື ການປະສົມປະສານການນໍາໃຊ້ທັງ ສອງຮູບແບບ. ການເລືອກລະບົບ
ຕ້ອງເໝາະສົມສໍາລັບຂະໜາດຂອງອະນຸພາບຝຸ່ ນທີ່ຕ້ອງກວດຈັບ.

ໃນກໍລະນີທ່ ໃຊ້
ີ ບບ
ົ ການຊຸ່ ມ

ຕົວຢ່ າງໄລຍະໄກ ຕ້ອງພິຈາລະນາເບິ່ງຄວາມຍາວຂອງທໍ່ ແລະ ໄລຍະຂອງຄວາມໂຄ່ງຂອງທໍ່ ເຊິ່ງຈະ
ເຮັດໃຫ ້ອະນຸພາບຕົກຄ້າງຢູ່ທໍ່. ການເລືອກລະບົບການຕິດຕາມ ຄວນຄໍານຶງເຖິງ ຄວາມສ່ ຽງ ທີ່ຈະເກີດ
ຂຶນຈາກ
້
ວັດຖຸ ດບ
ິ ທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດ, ຕົວຢ່ າງ ບັນດາວັດຖຸ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງຈຸລນ
ິ ຊີມຊ
ີ ວ
ີ ດ
ິ ນອ້ ຍໆ
(live organism) ແລະ ລັງສີທ່ ໃຊ
ີ ້ກັບຢາຕ່າງໆ.
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ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

12.

ຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງສໍາລັບຕິດຕາມ

ທີ່ໄດ້ໃຊ້ລະບົບອັດຕະໂນມັດ

ຂຶນກັ
້ ບອັດຕາສ່ວນການຊຸ ມ

ຕົວຢ່ າງຂອງລະບົບທີ່ໃຊ້ຢູ່. ປະລິມານຂອງຕົວຢ່ າງທີ່ຊຸ່ ມ ບໍ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງ ເທົ່າກັບປະລິມານ ທີ່ໃຊ້
ໃນການແບ່ ງ ປະເພດຂອງຫ ້ອງສະອາດ ແລະ ອຸ ປະກອນສໍາລັບອາກາດສະອາດ.
13.

ໃນບໍລເິ ວນເຂດສະອາດລະດັບ A ແລະ B,

ການຕິດຕາມຈໍານວນອະນຸພາບຝຸ່ ນທີ່ມີຂະໝາດ

>5.0µm ເປັນຕົວຊີບອກທີ
້
່ ສໍາຄັນທີ່ບອກເຖິງ ຄວາມຫລົມເຫລວ
້
ຂອງລະດັບຄວາມສະອາດ ແຕ່
ແຕ່ ເບືອງຕົ
້ ນ.
້ ບາງເທື່ອຜົນຂອງການກວດກາຈໍານວນອະນຸພາບຂະໜາດ >5.0µm ອາດນັບຜິດພາດ
ເນື່ອງຈາກສັນຍານລົບກວນທາງໄຟຟ້າຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງແສງ ຫລື ການລວມຕົວຂອງອະນຸ
ພາບຝຸ່ ນນ ້ອຍໆເປັນ ຕົນ.
້ ເຖິງຢ່ າງໃດກໍ່ຕາມ ການກວດພົບປະລິມານອະນຸພາບນ ້ອຍ ຢ່ າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫລື

ເປັນປະຈໍາ ເປັນສິ່ງບົ່ງບອກຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປົບເປືອນ
້ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ສບ
ື ຫາສາເຫດ. ກໍ່ລະນີ
ດັ່ງກ່ າວ

ອາດບົ່ງບອກເຖິງຄວາມລົມເຫລວຂອງລະບົ
້
ບອາກາດ,

ຄວາມລົມເຫລວຂອງເຄື
້
່ ອງບັນຈຸ

ຫລື ການປະຕິບດ
ັ ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງການຕັງເຄື
້ ່ ອງ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ງານປະຈໍາວັນ.
14.

ຫລັງຈາກການປະຕິບດ
ັ ງານສໍາເລັດ ແລະ ໃນບໍລເິ ວນນັນ້ ບໍ່ມີຜູປ
້ ະຕິບດ
ັ ງານ ຈໍານວນອະນຸພາບຕ້ອງ
ກັບຄືນສູ່ ສະພາວະ (ບໍ່ມີການປະຕິບດ
ັ ງານ) ຕາມທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດຢູ່ໃນຕາຕະລາງ ພາຍໃນຊ່ ວງເວລາສັນໆ
້
ໂດຍມີຄ່າແນະນໍາຄື 15-20 ນາທີ

15.

ການກວດສອບຕິດຕາມສະຖານທີ່ສະອາດລະດັບ C ແລະ D

ໃນຂະນະການກໍາລັງດໍາເນີນງານ

ຄວນປະຕິບດ
ັ ສອດຄ່ອງ ກັບຫລັກການຂອງການຄຸ ມ
້ ຄອງຄວາມສ່ ຽງ. ຂໍກໍ້ ານົດ ແລະ ຂອບເຂດຈໍາ
ກັດການເຕືອນ/ຂີດຈໍາກັດການປະຕິບດ
ັ ງານ ແຕ່ຕ້ອງສາມາດກັບຄືນສູ່ ສະພາວະ (ບໍ່ມີການປະ ຕິບດ
ັ
ງານ) ພາຍໃນເວລາທີ່ແນະນໍາ.
16.

ການກໍານົດລັກຊະນະອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ອຸ ນຫະພູ ມ ແລະ ກັບຄວາມຊຸ່ ມ ຂຶນກັ
້ ບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ລັກ
ຊະນະຂອງການປະຕິບດ
ັ ງານທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ ເຊິ່ງຄ່ າຕ່າງໆ(parameters)ເຫລົ່ານີ ້ ຕ້ອງບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບ
ຕໍ່ມາດຕະຖານຄວາມສະອາດທີ່ກໍານົດໄວ້.

17.

ຕົວຢ່ າງຂອງການປະຕິບດ
ັ ງານຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ ໃນແຕ່ ລະດັບຄວາມສະອາດ ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸ ຢ່ ໃນ
ູ
ຕາຕະລາງດັ່ງລຸ່ ມນີ (ເບິ
້ ່ ງຕື່ມຢູ່ໃນຮູ ບພາບທີ 28 ແລະ 35):
ລະດັບ

ຕົວຢ່ າງຂອງການປະຕິບດ
ັ ງານສໍາລັບຜະລິດຕະພັນປາດສະຈາກເຊືອໃນຂັ
້
ນຕອນສຸ
້
ດ
ທ ້າຍ(ເບິ່ງ ຂໍທີ້ 28-30)

A

ການບັນຈຸຜະລິດຕະພັນ, ເມື່ອມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍກວ່າປົ ກກະຕິ

B

ການກະກຽມນໍາສານລະລາຍ
້
ເມື່ອມີຄວາມສ່ຽງຜິດປົກກະຕິ ແລະ ການບັນຈຸ
ຜະລິດຕະພັນ

C

ການກະກຽມນໍາສານລະລາຍ
້
ແລະ ສ່ ວນປະສົມສໍາລັບການບັນຈຸ
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ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

ລະດັບ

ຕົວຢ່ າງຂອງການປະຕິບດ
ັ ງານ

ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ກຽມໂດຍລະບົບປາສະຈາກ

ເຊືອ້ (ເບິ່ງ ຂໍທີ້ 31-35)
A

ການກະກຽມ ແລະ ບັນຈຸຜະລິດຕະພັນປາສະຈາກເຊືອ້

B

ການກະກຽມນໍາສານລະລາຍກ່
້
ອນການຕອງ

C

ການປະຕິບດ
ັ ກັບສ່ ວນປະສົມ ຫລັງຈາກການລ້າງ

18. ການປະຕິບດ
ັ ງານກັບກິດຈະກໍາປາດສະຈາກເຊືອ້ ຕ້ອງດໍາເນີນການກວດສອບຕິດຕາມເປັ ນປະຈໍາ ເຊິ່ງ
ສາມາດເຮັດໄດ້ຫລາຍວິທ ີ ເຊັ່ນ ການວາງຈານພູ ມປູກເຊືອ,
້ ການຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງຈາກອາກາດ ແລະ ການ

ຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງຢູ່ພືນໜ
້ າ້ ພຽງຕ່ າງໆ ເຊັ່ນ: ວິທສ
ີ ະວອບ ແລະ ການໃຊ້ຈານສໍາພັດ. ວິທຊ
ີ ຸ່ ມຕົວ ຢ່ າງທີ່ໃຊ້
ຕ້ອງບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບຄວາມສະອາດຂອງບໍລເິ ວນທີ່ຊຸ່ ມ.

ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຈາກການຕິດ

ຕາມ

ກວດກາ ຕ້ອງໄດ້ນາໍ ເອົາມາພິຈາລະນາ. ເມື່ອປະຕິບດ
ັ ການທົບທວນບັນທຶກການຜະລິດ ສໍາລັບ ການ
ປ່ ອຍຜະລິດຕະພັນຢາສໍາເລັດຮູ ບແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ກວດຕິດຕາມບໍລເິ ວນພືນໜ
້ າ້ ພຽງ ແລະ ຜູ ປ
້ ະຕິບດ
ັ
ງານ ຫລັງຈາກການປະຕິບດ
ັ ໃນບໍລເິ ວນທີ່ມີສໍາຄັນ. ຕ້ອງມີການກວດກາຕິດຕາມຈຸລນ
ິ ຊີ ເພີ່ມເຕີມ
ນອກຈາກການປະຕິບດ
ັ ການຜະລິດ.

ຢົກຕົວຢ່ າງ

ຫລັງຈາກການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ

ລະບົບການທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ການກໍາຈັດເຊືອພະຍາດ.
້
19. ຂອບເຂດຈໍາກັດທີ່ແນະນໍາສໍາລັບການຕິດ ຕາມຈຸລນ
ິ ຊີ

ຢູ່ສະຖານທີ່ສະອາດລະຫວ່ າງການປະຕິບດ
ັ

ງານ:
ຂອບເຂດແນະນໍາສໍາລັບການປົນເປືອນຈຸ
້ ລນ
ິ ຊີ (a)
ລະດັບ

ຕົວຢ່ າງການ

ວິທກ
ີ ານວາງຈານ settle

ວິທກ
ີ ານໃຊ້ຈານສໍາພັດ

ພິມຖົງມື (Glove print)

ຊຸ່ ມອາກາດ

plates (diam. 90 mm)

Contact plates

ຈໍານວນຫ້ານິວ

cfu/m

cfu/4 hours

(diam. 55 mm)

cfu/glove

3

(b)

cfu/plate

A

<1

<1

<1

<1

B

10

5

5

5

C

100

50

25

-

D

200

100

50

-

ໝາຍເຫດ:

20.

(a)
(b)

ແມ່ ນ ຄ່ າສະເລ່ ຽ
ວາງຈານພູ ມປູກ ແຕ່ລະຈານໃຫ ້ສໍາພັດກັບອາກາດຢ່ າງໜ ້ອຍ 4 ຊົ່ວໂມງ

ການເຕືອນທີ່ເໝາະສົມ (alert) ແລະ ຂອບເຂດການປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການ(action limit)

ຕ້ອງໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ ເພື່ອຜົນໄດ້ຮບ
ັ ໃນການຕິດຕາມຈຸລນ
ິ ຊີ ແລະ ອະນຸພາບຝຸ່ ນ. ຖ້າຂອບເຂດແມ່ ນ
ຫລາຍກວ່າວິທກ
ີ ານ ປະຕິບດ
ັ ຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍມາດຕະຖານການແກ ້ໄຂ.
ເທັກໂນໂລຍີ ໄອໂຊເລເຕີ (Isolator Technology)
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ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

21. ການນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີໄອໂຊເລເຕີ

ເພື່ອລົດຜ່ອນການປະຕິບດ
ັ ງານທີ່ຕ້ອງເຂົາໄປຢູ
້ ່ ໃນສະຖານທີ

ການດໍາເນີນການຜະລິດ ຈະມີຜົນເຮັດໃຫ ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດ ໂດຍຂະບວນການປາສະຈາກເຊືອ້
ສາມາດລົດຄວາມສ່ ຽງ ຈາກການປົ ນເປືອນທາງດ້
້
ານຈຸລນ
ິ ຊີ , ຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ. ໄອໂຊເລເຕີ ແລະ
ອຸ ປະກອນສໍາລັບສົ່ງວັດຖຸ ດບ
ິ ເຂົາ້ ແລະ ອອກຈາກ ໄອໂຊເລເຕີ ເພື່ອລຸ ດຜ່ ອນການປົນ ເປືອນ
້ ແມ່ ນມີ
ຫລາຍແບບ. ໄອໂຊເລເຕີ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ ຕ້ອງອອກແບບ ເພື່ອໃຫ ້ຄຸ ນນະພາບ
ຂອງອາກາດສອດຄ່ອງກັບຂໍກໍ້ ານົດຂອງບໍລເິ ວນດັ່ງກ່ າວ.

ໄອໂຊເລເຕີ

ຖືກສ້າງຈາກວັດຖຸ ຫລາຍໆ

ຊະນິດ ເຊິ່ງອາດຈະມີການແຕກຮົ່ວໄດ້ຫລາຍຫລືໜອ້ ຍຕ່ າງກັນ. ອຸ ປະກອນສໍາລັບສົ່ງວັດຖຸ ທີ່ເຂົາ້
ແລະ ອອກຈາກ ໄອໂຊເລເຕີ

ມີຫລາຍແບບ ທັງປະຕູ ດຽວ ແລະ ສອງປະຕູ ອອກແບບໃຫ ້ເປັນ

ລະບົບປິດແໜນ້ ໜາ ພອ້ ມກົນໄກເຮັດການເຮັດການປາສະຈາກເຊືອ.
້
22.

ການຂົນຖ່າຍວັດຖຸ ເຂົາ້ ແລະ ອອກຈາກ ໄອໂຊເລເຕີ ແມ່ ນໜຶ່ງໃນສາເຫດຂອງແຫລ່ ງ ຂອງ

ການປົນເປືອນ
້ ຫລາຍທີ່ສຸ ດ. ໂດຍທົ່ວໄປ ພືນທີ
້ ່ ພາຍໃນຂອງ ໄອໂຊເລເຕີ

ແມ່ ນເຂດບໍລເິ ວນທີ່ມີ

ຄວາມສ່ຽງສູງເພາະວ່າບໍລະເວນປະຕິບດ
ັ ງານທັງໝົດນີ່ອາດມີການໄຫລຂອງອາກາດທີ່ບໍ່ມີລາມີນາ
(laminar air flow).
23.

ລະດັບຄວາມສະອາດຂອງອາກາດ ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ ຂອງໄອໂຊເລເຕີ ທີ່ຕັງ້

ຢູ່ ຂຶນຢູ
້ ່ ກັບຢູ່ກັບການອອກແບບ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂອງ ໄອໂຊເລເຕີ. ສໍາລັບຂະບວນການປາສະຈາກ
ເຊືອ້ ຢ່ າງໜ້ອຍຕ້ອງມີຄວາມສະອາດ ຢູ່ໃນເຂດລະດັບ D.
24.

ມີພຽງແຕ່

ໄອໂຊເລເຕີ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງເທົ່ານັນທີ
້ ່ ໄດ້ນາໍ ເຂົາມາໃຊ້
້
.

ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ

ຕ້ອງໄດ້ພຈ
ິ າລະນາເຖິງປັດໄຈທັງໝົດທີ່ສໍາຄັນຂອງເທັກໂນໂລຍີຂອງ

ເຄື່ອງ ຕົວຢ່າງ ຄຸ ນນະພາບຂອງອາກາດພາຍໃນ ແລະ ນອກ. ການເຮັດອະນາໄມ ໄອໂຊເລເຕີ,
ຂະບວນການຂົນຍ ້າຍ ແລະ ຄວາມສົມບູນຂອງເຄື່ອງແຍກດ່ ຽວ.
25.

ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ການກວດກາຕິດຕາມເປັນປະຈໍາ ແລະ ຕ້ອງທົດສອບການຮົ່ວຂອງ ໄອໂຊເລເຕີ

ລະບົບຖົງມື ແລະ ສາຍຮັດແຂນ ຢ່ າງສະໝໍ່າສະເຫນີ (glove and sleeve system)
ເທັກໂນໂລຍີການຈອດ, ການບັນຈຸ ແລະ ການເປົ່ າ
26.

ເຄື່ອງເປົາຈອດ/ບັ
້
ນຈຸ/ປິດ

ເນື່ອງກັນພາຍໃນເຄື່ອງດຽວ
ແລະ

ເປັນເຄື່ອງຈັກ ສ້າງຂຶນເພື
້ ່ ອຈຸດປະສົງໃຫ້ມີກນປະຕິບດ
ັ ຢ່ າງຕໍ່

ນັບແຕ່ ການນໍາເມັດຢ່າງມາເປົ່ າເປັນ ວັດຖຸ ບນ
ັ ຈຸ

ຫລັງຈາກນັນຕໍ
້ ່ ດ້ວຍການຈອດ,

ແລ້ວເຮັດການບັນຈຸ

ເຊິ່ງທຸກໆຢ່ າງໄດ້ດໍາເນີນໂດຍເຄື່ອງຈັກອັດຕະໂນມັດໜ່ ວຍ

ດຽວ. ເຄື່ອງເປົາຈອດ/ບັ
້
ນຈຸ/ປິດ ໄດ້ຖກ
ື ໃຊ້ສໍາລັບການຜະລິດທີ່ປາສະຈາກເຊືອ້ ເຊິ່ງມີຫົວບົວທີ່ຜົ່ນ
ອາກາດ (air shower) ເຊິ່ງມີປະສິດທິພາບໃນ ລະດັບ A ອາດຕິດຕັງໃສ່
້ ຫ ້ອງທີ່ມີຄວາມສະອາດ
ຢ່ າງໜອ້ ຍຢູ່ໃນ ລະດັບ C, ເຊິ່ງຜູປ້ ະຕິບດ
ັ ງານໃຫ ້ນຸ່ ງເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ສໍາລັບຫ ້ອງລະດັບ A/B. ຈໍານວນ
ເຊືອ້ ແລະ ອະນຸພາບໃນສະພາບແວດລ້ອມໃນຂະນະ (ບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບດ
ັ ງານ at rest) ຕ້ອງຢູ່ໃນ
ຂອບເຂດຈໍາກັດ ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມ ໃນຂະນະ ( ກໍາລັງ ປະຕິບດ
ັ ງານ in operation). ສະ
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ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

ເພາະຈໍານວນເຊືອເທົ
້ ່ ານັນທີ
້ ່ ຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດທີ່ກໍານົດ. ເຄື່ອງອຸ ປະກອນເປົ່ າ/ບັນຈຸ/ຈອດ ທີ່
ໃຊ້ສໍາລັບການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຂາ້ ເຊືອໃນຂັ
້
ນຕອນສຸ
້
ດທ ້າຍ ຕ້ອງໄດ້ຕດ
ິ ຕັງຢ
້ ່ າງໜອ້ ຍ
ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມຫ ້ອງສະອາດ ລະດັບ D.
27.

ຍ ້ອນເປັນເທັກໂນໂລຍີ ສະເພາະ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ພິເສດ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ: ້

 ການອອກແບບອຸ ປະກອນ ແລະ ການຢັງຢື
້ ນ ຮັບຮອງຄຸ ນນະພາບທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງເຄື່ອງ;
 ຕ້ອງກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ການທົດສອບຄືນກ່ ຽວກັບການອະນາໄມ ແລະ ການ
ເຮັດໃຫ ້ປາສະຈາກເຊືອ;
້

 ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຫ ້ອງສະອາດສະອາດທີ່ເຄື່ອງມືໄດ້ຕດ
ິ ຕັງ;້
 ການອົບຮົມ ແລະ ການນຸ່ ງເຄື່ງຂອງບຸ ກຄະລາກອນ;
 ການນໍາເອົາອຸ ປະກອນເຂົາໄປລວມທັ
້
ງ ການປະກອບສິນສ
້ ່ ວນອຸ ປະກອນຕ່າງໆຕ້ອງປະຕິບດ
ັ
ດ້ວຍວິທກ
ີ ານທີ່ປາດສະຈາກເຊືອ້ ກ່ ອນເລີ່ມຕົນໃນການບັ
້
ນຈຸ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຂ້າເຊືອໃນຂັ
້
ນຕອນທ
້
້າຍ (Terminally sterilised product)
28.

ການກະກຽມສ່ວນປະກອບ ແລະ ທຸກຜະລິດຕະພັນ ຢ່ າງໜ້ອຍຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ ສະພາບ

ແວດລ້ອມຄວາມສະອາດລະດັບ D ເພື່ອໃຫ ້ມີຄວາມສ່ ຽງໜອ້ ຍ ໃນການປົນເປືອນທາງດ້
້
ານຈຸລນ
ິ ຊີ
ແລະ ອະນຸພາບຝຸ່ ນ, ລວມທັງຄວາມເໝາະສົມໃນການເຮັດການຕອງ ແລະ ການເຮັດການປາສະຈາກ
ເຊືອ.
້

ຖ້າມີຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການປົນເປືອນທາງດ້
້
ານຈຸລນ
ິ ຊີ

ຫລາຍກວ່າປົກກະຕິ

(ຕົວຢ່າງ ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດໃຫ ້ຈຸລນ
ິ ຊີມກ
ີ ານຂະຫຍາຍຕົວດີ ຫລື ຍອ້ ນມີການປະຄ້າງໄວ້ດນ
ົ
ກ່ ອນການຂ້າເຊືອ້ ຫລື ຂະບວນການຜະລິດທີ່ບໍ່ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ຢ່ ູໃນພາຊະນະປິດ ຕ້ອງເຮັດຢູ່ໃນສະພາບ
ແວດລ້ອມ ລະດັບ C)
29.

ການບັນຈຸຜະລິດຕະພັນສໍາລັບຜະລິດຕະພັນປາສະຈາກເຊືອຂັ
້ ນຕອນສຸ
້
ດທ ້າຍ

30.

ບ່ອນທີ່ຜະລິດຕະພັນມີຄວາມສ່ຽງໃນການປົນເປືອນຈາກ
້
ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມລະດັບ C.

ຢ່ າງໜອ້ ຍ

ຫລາຍກວ່າປົກຕິ

ຕົວຢ່ າງ ຍ ້ອນການປະຕິບດ
ັ ການບັນຈຸຊາ້ ຫລື ຫລື ພາຊະນະບັນຈຸມຄ
ີ ທ
ໍ່ກ
ີ ້ວາງ ຫລື ພາຊະນະບັນຈຸທ່ ີ
ຈໍາເປັນ ຈະຕ້ອງເປີດ ຝາເຊິ່ງແກ່ ຍາວໄລຍະເວລາຫລາຍກວ່າ 2-3 ນາທີ ກ່ ອນການຈອດຕິດ, ການ
ບັນຈຸຈະຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ຢູ່ໃນເຂດລະດັບ

A

ແລະ

ຢ່ າງໜ້ອຍສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງຕ້ອງມີ

ຄວາມສະອາດລະດັບ C. ການກະກຽມ ແລະ ການບັນຈຸຢາຂີເຜິ
້ ງ້ (ointment), ກຣິມ, ນໍາແຂວນ
້
ຕະກອນ ແລະ ອີມູນຊັນ ໂດຍທົ່ວໄປ ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ຢູ່ ສະພາບແວດລ້ອມສະອາດລະດັບ C ກ່ ອນ
ການປາດສະຈາກເຊືອຂັ
້ ນສຸ
້ ດທ ້າຍ.
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ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ກະກຽມໂດຍການປາສະຈາກເຊືອ້ (Aseptic preparation)
31. ສ່ວນປະກອບຕ່ າງໆ ພາຍຫລັງສໍາເລັດການລ້າງແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ເກັບໄວ້ຢ່ ູໃນສະພາບແວດລ້ອມສະອາດ
ລະດັບ D. ວັດຖຸ ດບ
ິ ຢາ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງຢາທີ່ປາດສະຈາກເຊືອ້

ຖ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ ້ມີການ

ປາສະຈາກເຊືອ້ ຫລື ຕອງຜ່ ານແຜ່ ນຕອງຈຸລນ
ິ ຊີ(micro-organism-relating) ໃນຂະບວນ ການ
ຕໍ່ໄປ ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມສະອາດລະດັບ A ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງຂອງ
ລະດັບ B.
32.

ການກະກຽມນໍາສານລະລາຍທີ
້
່ ມີການເຮັດໃຫ ້ປາສະຈາກເຊືອໂດຍການຕອງ
້

ໃນລະຫວ່າງ

ການດໍາເນີນ ຕ້ອງເຮັດຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມສະອາດລະດັບ C; ຖ້າບໍ່ໄດ້ຜ່ານການຕອງ, ຕ້ອງດໍາ
ເນີນການກະກຽມວັດຖຸ ດິບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ໃນສະພາບແວດລ້ອມສະອາດລະດັບ A ໂດຍສະ
ພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງຕ້ອງເປັນ ລະດັບ B.
33.

ການດໍາເນີນການບັນຈຸຜະລິດຕະພັນຢາທີ່ອະເຊືອ້

34.

ການດໍາເນີນການປິດຝາ,

ສະອາດລະດັບ A ເຊິ່ງສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງຕ້ອງແມ່ ນ B.

ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ສະພາບແວດລ້ອມ

ການເຄື່ອງຍ ້າຍຜະລິດຕະພັນທີ່ບັນຈຸໃນພາຊະນະຍັງປິດບໍ່ແຈບດີ

ຕົວຢ່ າງ ການແຊ່ເຢັນ ແບບແຫ ້ງ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຢູ່ສະພາບແວດລ້ອມສະອາດລະດັບ A ໂດຍໃຫ ້ຢູ່

ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດລະດັບ B ຫລື ໃນກາເຄື່ອງຍ ້າຍພາຊະນະທີປດິ ແຈ ້ບແລ້ວ ກໍ່ຕ້ອງ
ປະຕິບດ
ັ ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມສະອາດລະດັບ B.
35.

ການກະກຽມ ແລະ ການບັນຈຸຢາທີ່ເປັນຂີເຜິ
້ ງ,້ ກຣິມ, ຢານໍາແຂວນຕະກອນ
້
ແລະ ອີມູນຊັນ

ທີ່ປາດສະຈາກເຊືອ້

ຖ້າຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖກ
ື ເປີດເບີຍສໍາພັດກັບອາກາດ

ແລະ

ບໍ່ມີການຕອງ

ພາຍຫລັງ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດລະດັບ A ໂດຍມີສະພາບແວດລ້ອມ
ອ້ອມຂ້າງທີ່ສະອາດລະດັບ B.
ບຸ ກຄະລາກອນ (Personnel)
36.

ຈໍານວນຜູ ປ
້ ະຕິບດ
ັ ງານໃນບໍລເິ ວນທີ່ສະອາດຕ້ອງກໍານົດໃຫ ້ໜ້ອຍທີ່ສຸ ດໂດຍສະເພາະຢ່ າງ

ຍິ່ງໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນການຜະລິດທີ່ອະເຊືອ້ ການກວດກາ ແລະ ການຄວບຄຸ ມຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນ
ຢູ່ທາງນອກ ໄກຈາກເຂດສະອາດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້.
37.

ບຸ ກຄະລາກອນທຸກໆຄົນ (ລວມທັງຜູ ທ
້ ່ ເຮັ
ີ ດວຽກກ່ ຽວຂ້ອງກັບການອະນາໄມ ແລະ ການ

ສ້ອມບໍາລຸ ງຮັກສາ)

ທີ່ໄດ້ບນ
ັ ຈຸເຂົາປະຕິ
້
ບດ
ັ ໜາ້ ທີ່ຢູ່ເຂດສະອາດ

ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການອົບຮົມຢ່ າງເປັນ

ປົກກະຕິ ໃນດ້ານລະບຽບວິໃນກ່ ຽວກັບການຜະລິດທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບຜະລິດພັນຢາປາສະຈາກເຊືອ.
້
ການອົບຮົມນີຕ້້ ອງກວາມເອົາຄວາມຮູ ດ້ າ້ ນສຸ ຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມຮູ ພ
້ ນຖານກ່
ື້
ຽວກັບຈຸລນ
ິ ຊີ
ວິທະຍາ. ຖ້າມີຜູປ
້ ະຕິບດ
ັ ງານພາຍນອກ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ການອົບຮົມ ດັ່ງກ່ າວ (ຕົວຢ່ າງ ທີ່ມາຮັບຈ ້າງກໍ່
ການສ້າງ ຫລື ການບໍາລຸ ງຮັກສາ) ທີຕອ້ ງການເອົາເຂົາໄປໃນ
້
ບໍລເິ ວນທີ່ສະອາດດັ່ງກ່ າວ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່
ເປັນພິເສດໃນການໃຫ ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄວບຄຸ ມເບິ່ງແຍງພວກເຂົາ.
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ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

38.

ຫ ້າມພະນັກງານ ທີ່ມີການປະຕິບດ
ັ ງານ ກັບວັດຖຸ ເນືອເຍື
້ ່ ອສັດ ຫລື ພູ ມປູກເຊືອຈຸ
້ ລນ
ິ ຊີ ທີ່ບໍ່

ໄດ້ໃຊ້ເຂົາໃນຂະບວນການຜະລິ
້
ດທີ່ດໍາເນີນການຢູ່

ບໍ່ໃຫ ້ເຂົາສະຖານທີ
້
່ ຜະລິດຕະພັນປາດສະຈາກ

ເຊືອ້ ນອກຈາກໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມຂັນຕອນການເຂົ
້
າໄປຢ
້ ່ າງຊັດເຈນ.
39.

ຕ້ອງມີມາດຕະການສູງກ່ ຽວກັບການອະນາໄມ ແລະ ສຸ ຂະອະນາໄມຂອງຜູ ປ
້ ະຕິບດ
ັ ງານ. ບຸ ກ

ຄະລາກອນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດຜະລິດຕະພັນທີ່ປາສະຈາກເຊືອ້ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການແນະນໍາໃຫ ້

ລາຍງານທຸກເງ່ ອນໄຂທີ
ື
່ ອາດຈະເປັນສາເຫດທີ່ມີການປົດ ປ່ ອຍສິ່ງປົນເປືອນທີ
້ ່ ມີຈາໍ ນວນ ຫລື ຊະນິດ
ຂອງການປົນເປືອນ
້ ຫລາຍກວ່ າປົກກະຕິ ລວມທັງມີການກວດສຸ ຂະພາບໃນກໍລະນີດ່ ງກ່
ັ າວ ຢ່ າງເປັນ
ໄລຍະ. ຕ້ອງມີມາດຕະການສໍາລັບຜູ ປ
້ ະຕິບດ
ັ ງານ ທີ່ອາດຈະສາມາດນໍາເຊືອຈຸ
້ ລນ
ິ ຊີ ທີ່ຫລາຍເກີນ
ເຊິ່ງອາດກໍ່ໃຫ ້ເກີດຄວາມສ່ ຽງ ໂດຍການຕັດສິນຂອງຜູທ
້ ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ການແຕ່ ງຕັງ.້
40.

ບໍ່ໃຫ ້ໃສ່ໂມງ, ແຕ່ ງໜາ້ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບ ຢູ່ໃນເຂດສະອາດ.

41. ການປ່ ຽນເຄື່ອງ ,ການລ້າງ ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕາມຂັນຕອນວິ
້
ທກ
ີ ານທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ ເຊິ່ງໄດ້ອອກແບບເພື່ອ
ຫລຸ ດການປົນ ເປືອນ
້ ໂດຍການນຸ່ ງເຄື່ອງຢູ່ເຂດທີ່ສະອາດ ຫລື ຈໍາກັດການນໍາສິ່ງປົນ ເປືອນຜ
້ ່ ານເຂົາໄປ
້
ໃນເຂດສະອາດ.
42.

ເຄື່ອງນຸ່ ງ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງເຄື່ອງນຸ່ ງ ຕ້ອງເໝາະສົມສໍາລັບການດໍາເນີນງານ ແລະ

ລະດັບເຂດສະຖານທີ່ດໍາເນີນງານ. ຕ້ອງໄດ້ນຸ່ງເຄື່ອງໃນວິທທ
ີ າງເພື່ອປົກ ປ້ອງຜະລິດຕະພັນຈາກການ
ປົນເປືອນ.
້
43.

ລາຍລະອຽດຂອງຊຸ ດປະຕິບດ
ັ ງານ ທີ່ກໍານົດສໍາລັບແຕ່ ລະດັບຄວາມສະອາດ ມີດ່ ງລຸ່
ັ ມນີ: ້
 ລະດັບເຂດ D: ຜົມ ແລະ ບ່ອນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ, ຫນວດ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ປົກປິດ. ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຊຸ ດ
ປົກ ປ້ອງທົ່ວໄປ ແລະ ເກີບທີ່ເໝາະສົມ ຫລື ເກີບຫຸ ້ມຄໍ່. ຕ້ອງມີມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ
ເພື່ອຫລີກຫລ້ຽງການ ປົນເປືອນເຊິ
້ ່ ງຈະເຂົາມາຈາກທາງນອກເຂດສະອາດ.
້
 ລະດັບເຂດ C: ຜົມ ແລະ ນວດ ແລະ ເຄົາ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ປົກປິດ. ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໂສ້ງ ຫລື ໂສ້ງທີ່
ເປັນສອງສ່ວນ, ພອ້ ມກັບຮັດຂໍມື້ ແລະ ຄໍສູງ ແລະ ເກີບຫຸ ້ມຄໍ່ທີ່ເໝາະສົມ. ພວກມັນຕ້ອງບໍ່
ປ່ ອຍເສັນໃຍ
້
ຫລື ວັດຖຸ ອະນຸພາບຝຸ່ ນອອກມາ.

44.

ລະດັບເຂດ A/B: ໃສ່ໝວກຄຸ ມຫົວ ແລະ ກົມເອົາຜົມໜວດ ແລະ ໝວດເຄົາ. ສ່ວນປາຍ

ຂອງໝວກຕ້ອງສອດເຂົາໃນເສື
້
ອ,
້ ໃສ່ຜ້າປິດປາກ ແລະ ດັງ, ໃສ່ ຖົງມືປາສະຈາກເຊືອ້ ທີ່ເປັນຢາງ ຫລື
ຢາງທີ່ບໍ່ມີແ ປ້ງ. ໃສ່ ເກີບທີ່ຫຸ ້ມຕີນ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຂ້າເຊືອ້ ຫລື ເຮັດໃຫ ້ປາສະຈາກເຊືອ.
້ ສ່ວນທາງ
ປາຍຂອງໂສ້ງ ຕ້ອງສອດເຂົາໃນເກີ
້
ບ ແລະ ສ່ ວນທາງປາຍຂອງແຂນເສືອ້ ຕ້ອງສອດເຂົາ້ ໃນຖົງມື.
ເຄື່ອງນຸ່ ງຕ້ອງບໍ່ມີປ່ ອຍເສັນໃຍ
້
ຫລື ອະນຸພາບອອກມາ ແລະ ຍັງສາມາດເກັບ ອະນຸພາບ ທີ່ປ່ ອຍອອກ
ມາຈາກຮ່ າງກາຍ.ໄດ້
45.

ຊຸ ດຄຸ ມສໍາລັບບໍລກ
ິ ານຢູ່ສະຖານທີ່ພາຍນອກບໍ່ໃຫ ້ເອົາເຂົາມາປ
້ ່ ຽນຢູ່ຫ ້ອງປ່ຽນເຄື່ອງ ທີ່ເຂົາ້

ໄປສູ່ ຫ ້ອງສະອາດ B ແລະ C. ຜູ ປ
້ ະຕິບດ
ັ ງານຢູ່ຫ ້ອງສະອາດ A/B ຕ້ອງປ່ ຽນເຄື່ອງທີ່ສະອາດ
ປາສະຈາກເຊືອ້ ຫລື ຂ້າເຊືອຢ
້ ່ າງພຽງພໍ ທຸກຄັງທີ
້ ່ ເຂົາໄປປະຕິ
້
ບດ
ັ ງານ. ຖົງມືຕອ້ ງໃຊ້ນໍາຢາຂ້
້
າເຊືອ້
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ເປັນ ໄລຍະ. ລະຫວ່າງການປະຕິບດ
ັ ງານ ໃຫ ້ໃສ່ ຜ້າປິດ ປາກດັງ ແລະ ຖົງມືຢ່ າງໜອ້ ຍໃຫປ້ ່ ຽນທຸກໆຄັງ້
ທີ່ເຂົາໄປປະຕິ
້
ບດ
ັ ງານ.
46.

ຊຸ ດສໍາລັບການປະຕິບດ
ັ ງານຢູ່ເຂດສະອາດຕ້ອງທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ຕ້ອງຄວບຄຸ ມດ້ວຍ

ວິທທ
ີ າງທີ່ບໍ່ກໍ່ໃຫ ້ເກີດສິ່ງປົນເປືອນ
້

ເຊິ່ງສາມາດປົດປ່ ອຍອອກມາ.

ການດໍາເນີນງານຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້

ປະຕິບດ
ັ ຕາມຂັນຕອນວິ
້
ທທ
ີ ່ ໄດ້
ີ ກາໍ ນົດໄວ້. ຕ້ອງໄດ້ແຍກອາຄານສະຖານທີ່ສໍາລັບຊັກເຄື່ອງຕ່າງຫາກ.

ວິທກ
ີ ານຊັກເຄື່ອງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຈະທໍາລາຍພາ້ ແລະ ອາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການປົດປ່ ອຍອະນຸພາບ
ຝຸ່ ນອອກມາ.
ອາຄານສະຖານທີ່ຕ່າງໆ (Premises)
47.

ຢູ່ເຂດສະອາດ, ພືນໜ້
້ າພຽງຕ່າງໆ ຕ້ອງລຽບພຽງ, ທົນທານ ແລະ ບໍ່ແຕກເພື່ອລົດຄວາມສ່ ຽງ

ຂອງການປົດປ່ ອຍ ຫລື ການສະສົມອະນຸພາບຝຸ່ ນ ຫລື ຈຸລນ
ິ ຊີ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ນາຢາອະນາໄມ
ໍ້
ແລະ ຢາຂ້າເຊືອຊໍ
້ າຫລາຍໆຄັ
້
ງ.້
48.

ເພື່ອຫລຸ ດຜ່ ອນການສະສົມຝຸ່ ນ ແລະ ເພື່ອສະດວກໃນການອະນາໄມ ຕ້ອງບໍ່ໃຫມ
້ ສ
ີ ່ ວນທີ່

ມູມ ທີ່ບໍ່ສາມາດທໍາຄວາມສະອາດໄດ້ ແລະ ຂອບທີ່ເດອອກມາຈາກຝາ, ຖ້ານວາງປືມ້ ຕູຖ
້ ວ
້ ຍບ່ວງ,
ຕູ ້ ແລະ ອຸ ປະກອນຕ່ າງໆ. ປະຕູ ຕອ້ ງໄດ້ອອກແບບເພື່ອຫລີກລ້ຽງ ຊອກມູມຕ່າງໆທີ່ບໍ່ສາມາດອະນາ
ໄມໄດ້, ປະຕູແບບເລື່ອນ ບໍ່ໃຫ ້ນໍາໃຊ້ໃນເຂດການຜະລິດ.
49.

ເພດານຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມຈອດ ສະຈິດ ເພື່ອປ້ອງກັນສິ່ງປົນເປືອນຈາກ
້
ເບືອງເທິ
້
ງ.

50.

ການຕິດຕັງທໍ
້ ່ ນໍາສົ່ງ, ທໍ່ລົມ, ທໍ່ປາກເປີດອື່ນໆ ໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ ້ມີຊອກມູມ. ຊ່ ອງເປີດທີ່ປິດ ບໍ່

ແຈບດີ ແລະ ບໍ່ໃສ່ວັດຖຸ ທ່ ບໍ
ີ ່ ມີພນຜິ
ື ້ ວທີ່ເຮັດການອະນາໄມໄດ້ຍາກ.
51. ອ່າງ ຫລື ທໍ່ລະບາຍນໍາຕ້
້ ອງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ມຢ
ີ ່ ູໃນ ເຂດສະອາດລະດັບ A/B ທີ່ໄດ້ໃຊ້ສໍາລັບການ
ຜະລິດທີ່ປາສະຈາກເຊືອ.
້ ສ່ວນບໍລເິ ວນອື່ນໆ ຕ້ອງໃຊ້ອຸ ປະກອນກັກອາກາດ (air breaking)
ລະຫວ່າງເຄື່ອງຈັກ ຫລື ອ່າງ ແລະ ຖໍ່ລະບາຍນໍາຕ່້ າງໆ. ໃນບໍລເິ ວນທີ່ລະດັບຄວາມສະອາດຕໍ່າກວ່ າ
A/B ທໍ່ນໍາເສຍຢູ
້
່ ພືນ້ ຕ້ອງຕິດຕັງອຸ
້ ປະກອນ ເພື່ອປ້ອງກັນການໄຫລຍ ້ອນຄືນ .
52.

ຫ ້ອງປ່ ຽນເຄື່ອງຕ້ອງໄດ້ອອກແບບໃຫ ້ເປັນແອລ໋ ອກ

ທີ່ມີການແຍກແຕ່ລະຂັນຕອນຂອງ
້

ປ່ ຽນເຄື່ອງ ແລະ ຍັງຈໍາກັດການປົນເປືອນທາງດ້
້
ານຊຸ ລນ
ິ ຊີ ແລະ ອະນຸພາບຝຸ່ ນໂດຍເຄື່ອງປ້ອງກັນ.
ຕ້ອງມີລະບົບການໄລ່ອາກາດພາຍໃນຫ ້ອງຢ່າງ ມີປະສິດທິພາບໂດຍມີເຄື່ອງຕອງອາກາດ. ຫ ້ອງປ່ ຽນ
ເຄື່ອງໃນຂັນຕອນທ
້
້າຍ ຕ້ອງຄວາມສະອາດໃນສະພາວະຂອງ “ບໍ່ມີການປະຕິບດ
ັ ງານ at rest” ເຊິ່ງ
ເທົ່າກັບບໍລເິ ວນທີ່ຈະເຂົາໄປປະຕິ
້
ບດ
ັ ງານ. ໃນບາງກໍລະນີອາດຕ້ອງແຍກທາງເຂົາ້ ແລະ ທາງອອກຂອງ
ຫ ້ອງປ່ ຽນເຄື່ອງຈາກກັນ ແລະ ອຸ ປະກອນລ້າງມືກ່ ຄວນໃຫ
ໍ
້ມີໄວ້ໃຫ ້ປ່ ຽນເຄື່ອງ ຂັນຕອນທໍ
້
າອິດເທົ່າ
ນັນ.
້
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53.

ຫ ້າມບໍ່ໃຫ ້ປະຕູຂອງແອລ໋ ອກທັງສອງດ້ານພອ້ ມກັນ. ການນໍາໃຊ້ລະບົບ ອິນເຕີລ໋ອກ ຫລື

ລະບົບເຕືອນທີ່ເບິ່ງເຫັນ ແລະ/ຫລື ລະບົບເຕືອນດ້ວຍສຽງ ເພື່ອປ້ອງກັນການເປີດປະຕູທງັ ສອງພອ້ ມ
ກັນບາດດຽວ.
54.

ອາກາດທີ່ຜ່ານການຕອງ ແລະ ສະໜອງເຂົາໃນຫ
້
້ອງ ເພື່ອຮັກສາລະດັບຄວາມດັນຂອງຫ ້ອງ

ໃຫ ້ສູງກ່ າວ ຕ້ອງມີທດ
ິ ທາງການໄຫລຂອງອາກາດໄປສູ່ ບໍລເິ ວນອ້ອມຮອບ ທີ່ມີລະດັບຄວາມສະອາດ
ຕໍ່ກວ່ າ ໃນທຸກສະພາວະ ທີ່ມີການປະຕິບດ
ັ ງານ ແລະ ຕ້ອງໄລ່ ອາກາດໃນຫ ້ອງອອກໄປໄດ້ຢ່ າງມີປະ
ສິດທິພາບ. ຫ້ອງທີ່ຕິດຕໍ່ກັນທີ່ມີລະດັບຄວາມສະອາດແຕກຕ່ າງກັນ ຕ້ອງມີຄວາມດັນອາກາດແຕກ
ຕ່າງກັນ 10-15 ປາສການ (ຕາມຄູ່ມືກ່ຽວກັບຄ່ າມາດຕະຖານ) ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພິເສດຕໍ່ການປົກ
ປ້ອງເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸ ດ

ໂດຍສະເພາະສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງທີ່ຈະສໍາພັດໂດຍກົງ

ຕໍ່

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສ່ວນປະກອບຕ່ າງໆທີ່ສະອາດທີ່ໄດ້ເປີດເບີຍອອກ. ຂໍແນະນໍ
້
າ ກ່ ຽວກັບອາ ກາດ
ທີ່ສະໜອງ ແລະ ຄວາມດັນແຕກຕ່ າງ ອາດຕ້ອງມີການປັບປ່ ຽນ ຕາມຄວາມຈໍາເປັ ນເພື່ອໃຫ ້ສອດຄ່ ອງ
ກັບຜະລິດຕະພັນວັດຖຸ ສະເພາະເຊັ່ນ: ຜະລິດຕະພັນພະຍາດ (Pathogenic), ທາດເບື່ອສູງ, ສານ
ລັງສີ ແລະ ໄວຣັສ ຫລື ຈຸລນ
ິ ຊີທ່ ມີ
ີ ຊວ
ິ ດ
ັ . ອາດຈໍາເປັນຕ້ອງມີການດໍາເນີນການ ເພື່ອກໍາຈັດ ສິ່ງປົນ
ເປືອນ
້ ຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ບໍາບັດອາກາດເຊິ່ງ ປ່ ອຍຈາກບໍລິ ເວນສະອາດ.
55.

ຕ້ອງໄດ້ສະແດງໃຫ ້ເຫັນວ່າແຜນຜັງຮູ ບແບບການໄຫລຂອງອາກາດ

ບໍ່ໄດ້ກ່ ໃຫ
ໍ ້ເກີດຄວາມ

ສ່ຽງຂອງການປົນເປືອນ
້ ຕົວຢ່ າງ: ຕ້ອງລະວັງເພື່ອໃຫ້ຮບ
ັ ປະກັນວ່າການໄຫລຂອງອາກາດ ຈະບໍ່ກໍ່ໃຫ ້
ເກີດການກະຈາຍຂີຝຸ່້ ນ ທີ່ເກີດຈາກການບຸ ກຄະລາກອນ, ຈາກການປະຕິບດ
ັ ງານ ຫລື ເຄື່ອງຈັກ ຕໍ່
ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ຜະລິດຕະພັນ.
56.

ຕ້ອງຈັດໃຫ ້ມີລະບົບການເຕືອນການເຮັດ ວຽກທີ່ຜິດປົ ກກະຕິຂອງຂອງອາກາດທີ່ປ່ ອຍເຂົາ້

ມາ. ຕ້ອງຕິດຕັງເຄື
້ ່ ອງວັດຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງຄວາມດັນ ອາກາດລະຫວ່ າງ ບໍລເິ ວນທີ່ຄວາມແຕກ
ຕ່າງຂອງຄວາມດັນມີຄວາມສໍາຄັນ. ຄວາມແຕກຕ່ າງຂອງຄວາມດັນຕ້ອງໄດ້ບນ
ັ ທຶກຢ່ າງເປັນປົກກະຕິ .
ອຸ ປະກອນ (Equipment)
57.

ສາຍການຂົນສົ່ງ ບໍ່ໃຫ ້ຜ່ ານຝາກັນລະຫວ່
້
າງ ບໍລເິ ວນຄວາມສະອາດລະດັບ A ຫລື B ແລະ

ບໍລເິ ວນການດໍາເນີນການຜະລິດ ທີ່ມີຄວາມສະອາດຕໍ່າກວ່າ, ຍົກເວັນສາຍພານການຂົ
້
ນສົ່ງນັນຜ່
້ ານ
ການເຮັດການປາສະຈາກເຊືອຢ
້ ່ າງຕໍ່ເນື່ອງ(ຕົວຢ່ າງ ໃນອຸ ໂມງຂອງການປາສະຈາກເຊືອ)
້
58.

ຄວນອອກແບບ ແລະ ຕິດຕັງເຄື
້ ່ ອງມືອຸປະກອນ ຕໍ່ເຊື່ອມ ແລະ ລະບົບການບໍລກ
ິ ານ ໃຫ ້ສາ

ມາດສ້ອມບຸ າລຸ ງຮັກສາ ໄດ້ຢ່ ູພາຍນອກບໍລເິ ວນທີ່ສະອາດ ເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້. ຖ້າຕ້ອງການເຮັດການ
ປາສະຈາກເຊືອ້

ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຕອ
້ ງປະກອບເຂົາກັ
້ ນ

ການປາສະຈາກເຊືອ.
້

ດ້ວຍການເຮັດໃຫ ້ມັນສົມບູນກ່ ອນນໍາໄປເຮັດ
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59.

ການບໍາລຸ ງຮັກສາອຸ ປະກອນເຄື່ອງມືໃນສະຖານທີ່ຫ ້ອງທີ່ສະອາດ

ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດຮັກສາຄວາມ

ສະອາດຕາມມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດໄດ້ລະຫວ່າງການ ເຮັດການບໍາລຸ ງຮັກສາ ຕ້ອງເຮັດຄວາມສະອາດຢູ່
ບໍລເິ ວນນັນ,
້ ຂ້າເຊືອ້ ແລະ/ຫລື ເຮັດໃຫ ້ປາສະຈາກເຊືອກ່
້ ອນ ການເລີ່ມຕົນການປະຕິ
້
ບດ
ັ ງານຕໍ່ໄປ.
60.

ລະບົບການຜະລິດນໍາ້ ແລະ ລະບົບການຈ່ າຍ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ອອກແບບ ແລະ ຕິດຕັງ້ ແລະ ເກັບຮັກສາ

ເພື່ອຮັບປະກັນການຜະລິດນໍາໄດ້
້ ຄຸນນະພາບທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ໃຫ ້ໃຊ ້ງານເກີນຂີດຄວາມສາມາດ
ຂອງເຄື່ອງຈັກຕາມລະບົບທີໄດ້ອອກແບບໄວ້.

ນໍາສໍ
້ າລັບຢາສັກ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ຜະລິດ, ເກັບຮັກສາ

ແລະ ແຈກຢາຍໃນລັກຊະນະທີ່ ປ ້ອງກັນການເຕີບໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊືອຈຸ
້ ລນ
ິ ຊີ ຢົກຕົວຢ່ າງ ມີ
ການໝູນວຽນຂອງນໍຢ່້ າງສະໝໍ່າສະເໜີໃນອຸ ນຫະພູມສູງກວ່ າ 70ອົງສາ.
61.

ອຸ ປະກອນທຸກຢ່ າງ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຂ້າເຊືອ,
້ ລະບົບການຕອງ ແລະ ການຄວບຄຸ ມອາກາດຕ່ າງໆ ລະບົບ
ລະບາຍອາກາດ, ແຜ່ນຕອງອາຍແກສ, ເຄື່ອງຈັກບໍາບັດນໍາ,້ ເຄື່ອງກໍາເນີດ, ລະບົບເກັບຮັກສາ ແລະ
ລະບົບຈ່ າຍ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີແຜນການບໍາລຸ ງສ້ອມແປງ ແລະ
ການນໍາກັບຄືນມາໃຊ້ຕອ້ ງໄດ້ຮບ
ັ ການອະນຸມດ
ັ .

ການອະນາໄມ (Sanitation)
62.

ການອະນາໄມສະຖານທີ່ສະອາດ ແມ່ ນມີຄວາມສໍາຄັນ . ສະຖານທີ່ຕ້ອງໄດ້ອະນາໄມຢ່ າງທົ່ວເຖິງ
ໂດຍອີງຕາມແຜນງານທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້. ບ່ອນໃດມີຄວາມຕ້ອງການນໍາຢາຂ້
້
າເຊືອຫລາຍກວ່
້
າໜຶ່ງຊະນິດ
ກໍ່ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້. ມີການຕິດຕາມກວດກາຢ່ າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອໃຫ ້ໝັນໃຈວ່
້
າບໍ່ມີການພັດທະນາ
ຂອງພະຍາດຕໍ່ການດືຕໍ່້ ນໍາຢາຂ້
້
າເຊືອ.
້

63.

ນໍາຢາຂ້
້
າເຊືອ້ ແລະ ສານທໍາຄວາມສະອາດຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ກວດກາຕິດຕາມວ່າ ບໍ່ມີການປົນ ເປືອນທາງ
້
ດ້ານຈຸລນ
ິ ຊີ; ນໍາຢາທີ
້ ່ ເຈືອຈາງແລ້ວ ກໍ່ຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່ ູພະຊະນະບັນຈຸທ່ ສະອາດກ່
ີ
ອນ ແລະ
ຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາ ໃນເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ເທົ່ານ ້ນ. ນໍາຢາຂ້
້
າເຊືອ້ ແລະ ສານທໍາຄວນສະອາດທີ່ໄດ້ໃຊ້

64.

ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສະອາດລະດັບ A ແລະ B ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ຂ້າເຊືອກ່
້ ອນການນໍາໃຊ້.

ການອົບຄວັນຂ້າເຊືອຢູ
້ ່ ສະຖານທີ່ສະອາດ ອາດມີປະໂຫຍດສໍາລັບການຫລຸ ດການປົນເປືອນທາງດ້
້
ານ
ຈຸລນ
ິ ຊີ ໃນບໍລເິ ວນທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົາເຖິ
້ ງ ການເຮັດການອະນາໄມໄດ້.

ການດໍາເນີນການຜະລິດ (Processing)
65.

ຕ້ອງລະມັດລະວັງເພື່ອໃຫ້ການປົນ ເປືອນ
້ ມີໜອ້ ຍທີ່ສຸ ດລະຫວ່ າງທຸກຂັນຕອນຂອງຂະບວນການ
້
ລວມທັງຂັນຕອນກ່
້
ອນການເຮັດການປາສະຈາກເຊືອ.
້

66.

ຫ ້າມຜະລິດ ຫລື ບັນຈຸຜະລິດຕະພັນທີ່ມາຈາກຈຸລນ
ິ ຊີ ໃນບໍລເິ ວນດຽວກັນກັບ ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບຂະບວນ
ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນ ຢາຊະນິດອື່ນ; ຖ້າເປັນ ວັກແຊງຂອງຈຸລນ
ິ ຊີທ່ ຕາຍແລ້
ີ
ວ ຫລືສານສະກັດ

ຈາກຈຸລນ
ິ ຊີ ຫລັງຈາກເຮັດໃຫ ້ຈຸລນ
ິ ຊີໝດ
ົ ລິດແລ້ວ ອາດເຮັດການບັນຈຸຢ່ ູບໍລເິ ວນດຽວກັນກັບຜະລິດ
ຕະພັນ ຢາປາສະຈາກເຊືອຊະນິ
້
ດອື່ນໄດ້.
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67.

ການທົບສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂະບວນການປາສະຈາກເຊືອຕ້
້ ອງລວມທັງທົດສອບຈໍາລອງຂະ
ບວນການໂດຍການນໍາໃຊ້ພູ ມປູກ(media fill). ການເລືອກພູ ມປູກ ຕ້ອງເລືອກຕາມຮູ ບແບບຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄວາມສະເພາະເຈາະຈົງ, ຄວາມໃສ, ຄວາມເຂັມຂຸ
້ ນ້ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມສໍາ

68.

ລັບການເຮັດໃຫ ້ການປາສະຈາກເຊືອພູ
້ ມປູກ.

ການທົດສອບການຈໍາລອງຂອງຂະບວນການ ຕ້ອງເຮັດການຮຽນແບບໃຫ້ໃກ ້ຄຽງເທົ່າທີ່ຈະເຮັດ ກັບ
ຂະບວນການຜະລິດທີ່ອະເຊືອທີ
້ ່ ໄດ້ດໍາເນີນໂດຍເປັນປະຈໍາ ແລະ ລວມທັງຂັນຕອນການຜະລິ
້
ດທີ່ສໍາ
ຄັນຕ່ າງໆ.

ຕ້ອງລວມທັງສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ ້ເກີດການຢຸ ດສະງ ັກ

ກໍລະນີທ່ ຂີ
ີ ຮ້້ າຍທີ່ສຸ ດ (worst-case).
69.

ລະຫວ່າງການຜະລິດປົກກະຕິ

ແລະ

ການທົດສອບແບບຈໍາລອງການດໍາເນີນງານເທື່ອທໍາອິດ ຕ້ອງເຮັດການທົດສອບຈໍາລອງຂະບວນການ
ຕິດຕໍ່ກັນສາມຄັງ້ ຕໍ່ການສັບປ່ ຽນການດໍາເນີນງານ ຈົນໄດ້ຜນ
ົ ຮັບທີ່ພໍໃຈ ແລະ ເຮັດຊໍາຄື
້ ນໃນເວລາ
ທີ່ກໍານົດ

ແລະ ຮວມທັງພາຍຫລັງທີ່ມີການປັບປຸ ງ, ແກ ້ໄຂລະບົບລະບາຍອາກາດ (HVAC),

ເຄື່ອງມືອຸປະກອນ, ຂະບວນການ ແລະ ການປ່ ຽນແປງຂະບວນການ. ຕາມປົກກະຕິການທົດສອບ
ການຈໍາລອງການດໍາເນີນງານ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ເຮັດຊໍາຄື
້ ນສອງຄັງຕໍ
້ ່ ປີຕ່ ການຊັ
ໍ
ບປ່ ຽນການເຮັດວຽກ ແລະ
ຕໍ່ການດໍາເນີນງານ.
70.

ຈໍານວນຂອງພາຊະນະບັນຈຸພູມປູກຕ້ອງພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ ້ສາມາດເຮັດການປະເມີນທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້. ສໍາ
ລັບຊຸ ດຜະລິດທີ່ມີປະລິມານນ ້ອຍ,

ຈໍານວນຂອງພາຊະນະສໍາລັບພູ ມປູກຢ່ າງໜ້ອຍຕ້ອງເທົ່າກັບຂະ

ໜາດຂອງຊຸ ດຜະລິດ. ເປົາ ້ ໝາຍຕ້ອງບໍ່ພົບເຊືອພະຍາດ
້
ໂດຍໃຊ້ຄ່າດັ່ງລຸ່ ມນີ: ້
 ເມື່ອມີການບັນຈຸ ໜ້ອຍກວ່າ 5,000 ຫົວໜ່ ວຍ, ບໍ່ມີຫວ
ົ ໜ່ ວຍທີ່ປົນເປືອນ
້ ຖືກກວດພົບ.
 ເມື່ອມີການບັນຈຸ 5,000-10,000 ຫົວໜ່ ວຍ:
a) ໜຶ່ງ(1) ຫົວໜ່ ວຍທີ່ປົນເປືອນ
້ ຜົນຕ້ອງໄດ້ເຮັດການສືບສວນຫາສາເຫດ ເຊິ່ງລວມ
ເອົາທັງການພິຈາລະນາໃນການເຮັດພູ ມປູກຊໍາອີ
້ ກ.
b) ສອງ(2) ຫົວໜ່ ວຍທີ່ປົນເປືອນ
້ ຕ້ອງພິຈາລະນາເຮັດການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ
ຄືນ (revalidation) ແລະ ຕິດຕາມໂດຍການສືບສວນສາເຫດ.
 ເມື່ອມີການບັນຈຸຫລາຍກວ່າ 10,000 ຫົວໜ່ ວຍ:
a) ໜຶ່ງ(1) ຫົວໜ່ ວຍທີ່ປົນເປືອນ
້ ຜົນຕ້ອງໄດ້ເຮັດການສືບສວນຫາສາເຫດ
b) ສອງ(2)

ຫົວໜ່ ວຍທີ່ປົນ ເປືອນ
້

ຕ້ອງໄດ້ເຮັດການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຄືນ

(revalidation) ແລະ ຕິດຕາມໂດຍການສືບສວນສາເຫດ1.

71. ການເກີດການປົນ ເປືອນສໍ
້ າລັບ ຂະໜາດການຜະລິດໃດໆ (run size) ໃນບາງຊ່ ວງຂອງການກວດ
ສອບ ໂດຍພູ ມປູກມີເດຍຟິມ ອາດສະແດງເຖິງການປົນເປືອນຢູ
້ ່ ໃນລະດັບຕໍ່າ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ສືບ
ສວນຫາສາເຫດ. ການສືບສວນການເຮັດ ພູ ມປູກມີເດຍ ທີ່ບໍ່ຜ່ ານຕ້ອງຮວມທັງແນວໂນມ
້ ທີ່ມີຜນ
ົ
1

ສ ໍາລ ັບລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕີມກ ່ຽວກ ັບການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ສ ໍາລ ບ
ັ ການດ ໍາເນີນການອະເຊືອ
້ , ໃຫ້ເບິ່ ງຄ ໍາແນະນ ໍາຂອງ

PIC/S ກ ່ຽວກ ັບການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງການດາເນີ
ໍ ນການອະເຊື ້ ອ
ື (PI007)
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ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

ການກະທົບຕໍ່ ການຮັບປະກັນຄວາມປາສະຈາກເຊືອຂອງຊຸ
້
ດຜະລິດ ນັບຕັງແຕ່
້ ການເຮັດ ພູ ມປູກ ທີ່
ຜ່ານ ໃນຄັງລ້
້ າສຸ ດ.
72.

ຄວນລະມັດລະວັງໃນການເຮັດການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງໃດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຂະ

ບວນການ.

73.

ແຫລ່ ງນໍາ,້ ເຄື່ອງອຸ ປະກອນການຜະລິດນໍາ້ ແລະ ນໍາທີ
້ ່ ຜະລິດແລ້ວຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ຕິດຕາມຢ່າງ

ເປັນປົກກະຕິ ສໍາລັບການປົນ ເປືອນດ້
້ ານຈຸລນ
ິ ຊີ ແລະ ເຄມີ ຮວມທັງ endotoxin. ບັນທຶກກ່ ຽວກັບ
ຜົນຂອງການຕິດຕາມ ຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາ ແລະ ລວມທັງຜົນຂອງການປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການຕ່ າງໆ.

74.

ກິດຈະກໍາຕ່ າງໆໃນບໍລເິ ວນທີ່ສະອາດ ແລະ ໂດຍສະເພາະເມື່ອມີການປະຕິບດ
ັ ການປາສະ

ຈາກເຊືອ້ ທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ນັນ້ ຕ້ອງໄດ້ ຈໍາກັດໃຫ ້ນ ້ອຍທີ່ສຸ ດ ແລະ ການເຄື່ອນເໜັງຂອງບຸ ກຄະລາ
ກອນຜູປ
້ ະຕິບດ
ັ ງານ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ຄວບຄຸ ມ ແລະ ມີລະບຽບ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການປົດປ່ ອຍອະນຸພາບ
ຝຸ່ ນ ແລະ ຈຸລນ
ິ ຊີ ອອກມາຫລາຍ ເນື່ອງຈາກກິດຈະກໍາທີ່ມີຄວາມຟ້າວຝັ່ ງຫລາຍ ແລະ ລວມທັງ
ອຸ ນຫະພູ ມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ ມທີ່ອ້ອມຕົວ ເຊິ່ງເຮັດບໍ່ໃຫ ້ສະດວກສະບາຍ ຍ ້ອນລັກຊະນະຂອງຊຸ ດຄຸ ມ
້
ທີ່ມີຄວາມຮ້ອນອົບເອົາ.້
75.

ການປົນເປືອນທາງດ້
້
ານຈຸລນ
ິ ຊີໃນວັດຖຸ ດບ
ິ ຕ້ອງໜອ້ ຍທີ່ສຸ ດ. ສໍາລັບຂອບເຂດມາດຕະຖານ

ທີ່ກໍານົດໄວ້ ຂອງວັດຖຸ ດບ
ິ ຕ້ອງມີການກໍານົດສໍາລັບຄຸ ນນະພາບທາງດ້ານຈຸລນ
ິ ຊີ ແລະ ຊີບົ້່ ງບອກ
ໂດຍການກວດສອບຕິດຕາມ.
76.

ພາຊະນະບັນຈຸ ແລະ ວັດຖຸ ໃນບໍລເິ ວນທີ່ສະອາດ ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດເສັນໃຍອອກມາ
້
ກໍ່

ຕ້ອງໜ້ອຍທີ່ສຸ ດ.
77.

ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຫລຸ ດຜ່ ອນໃຫ ້ໜອ້ ຍທີ່ສຸ ດ

ການປົນ ເປືອນ
້

ອະນຸພາບຝຸ່ ນໃນຜະລິດຕະພັນສຸ ດທ ້າຍ.
78.

ສ່ວນປະກອບ, ພາຊະນະບັນຈຸ ແລະ ອຸ ປະກອນ ພາຍຫລັງ ທີ່ດໍາເນີນການອະນາໄມສິນສຸ
້ ດ

ແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ຄວບຄຸ ມຕາມວິທ ີ ທີ່ຈະບໍ່ມັນກັບມາປົນເປືອນອີ
້ ກ.
79.

ໄລຍະຊ່ວງການລ້າງແລະ ການເຮັດໃຫ ້ແຫ ້ງ ແລະ ການອົບຂ້າເຊືອ້ ສ່ ວນປະກອບ, ພາຊະນະ

ບັນຈຸ ແລະ ອຸ ປະກອນ ແລະ ລວມທັງ ໄລຍະລະຫ່ ວາງການຂ້າເຊືອ້ ແລະ ການໃຊ້ນໍາ ຕ້ອງເຮັດໃຫ ້
ສັນທີ
້ ່ ສຸ ດ ແລະ ຕ້ອງກໍານົດຂີດຈໍາກັດເວລາທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບ ການເກັບຮັກສາ.

80.

ໄລຍະເວລາລະຫວ່າງການເລີ່ມການກະກຽມນໍາສານລະລາຍ
້
(solution) ແລະ ການຂ້າເຊືອ້

ຫລື ນໍາສານລະລາຍທີ
້
່ ໄດ້ຈາກການຕອງຜ່ານແຜ່ນຕອງຈຸລນ
ິ ຊີ ຕ້ອງສັນທີ
້ ່ ສຸ ດ. ຕ້ອງໄດ້ກາໍ ນົດຂອບ
ເຂດເວລາທີ່ດົນທີ່ສຸ ດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນແຕ່ລະຊະນິດ ໂດຍພິຈາລະນາສ່ວນປະກອບ
ໃນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ແນະນໍາກ່ ຽວກັບວິທກ
ີ ານເກັບຮັກສາ.
81. ຕ້ອງໄດ້ຕດ
ິ ຕາມ ເຊືອທີ
້ ່ ມີຢ່ ູ (Bioburden) ກ່ ອນການປາສະຈາກເຊືອ.
້ ຕ້ອງກໍານົດຂອບເຂດຈໍາ
ກັດສໍາລັບເຊືອທີ
້ ່ ມີຢ່ ູ ກ່ ອນການເລີ່ມປາສະຈາກເຊືອ້ ເຊິ່ງມັນຂຶນກັ
້ ບປະສິດທິພາບຂອງວິທກ
ີ ານຈະ
ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການປາສະຈາກເຊືອ.
້ ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ການກວດຫາເຊືອທີ
້ ່ ມີຢ່ ູ (Bioburden) ໃນແຕ່
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ລະຊຸ ດແຕ່ລະຊຸ ດ ທັງຜະລິດຕະພັນທີ່ບັນຈຸແບບປາສະຈາກເຊືອ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ປາສະຈາກ
ເຊືອໃນຂັ
້
ນຕອນສຸ
້
ດທ ້າຍ. ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດໃຫ ້ປາສະຈາກເຊືອ້ ໃນຂັນຕອນສຸ
້
ດທ ້າຍ ທີ່
ເຮັດໃຫ ້ປາສະຈາກກເຊືອເກີ
້ ນຄວາມຈໍາເປັນ ອາດຕ້ອງໄດ້ກວດຕິດຕາມເຊືອທີ
້ ່ ມີຢ່ ູ (Bioburden)
ໃນຊ່ ວງເວລາທີ່ເໝາະສົມຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້. ສໍາລັບລະບົບການອະນຸມດ
ັ ປ່ ອຍ ປາລາເມທຣິກ ການ

ປະຕິບດ
ັ ການທົດສອບຕິດຕາມຫາເຊືອທີ
້ ່ ມີຢ່ ູ (Bioburden) ຕ້ອງເຮັດທຸກຊຸ ດຜະລິດ ແລະ ຕ້ອງຖື
ວ່າເປັນ ການທົດສອບລະຫວ່າງຂະບວນການຜະລິດ. ຕ້ອງໄດ້ຕດ
ິ ຕາມກວດສອບລະດັບ endotoxin
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ນໍາສານລະລາຍທຸ
້
ກຊະນິດ ໂດຍສະເພາະນໍາຢາສັ
້
ກສົ່ງທີ່ມີປະລິມານຫລາຍ
ຕ້ອງໄດ້ຕອງຜ່ານແຜ່ນຕອງເຊືອຈຸ
້ ລະຊີບ (micro-organism). ຖ້າເປັນ ໄປໄດ້ຕອ້ ງຕອງຢູ່ຕໍາແໜ່
ງທີ່ໃກ ້ກັບການບັນຈຸໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸ ດ.
82.

ສ່ວນປະກອບ, ພະຊະນະບັນຈຸ, ອຸ ປະກອນ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆ ທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ໃນສະຖານທີ່

ສະອາດ ບ່ອນທີ່ໄດ້ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານທີ່ປາສະຈາກເຊືອ້ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ຂ້າເຊືອ້ ແລະ ສົ່ງເຂົາໃນບໍ
້
ລເິ ວນ
ນັນໂດຍຜ
້
່ ານເຄື່ອງອົບຂ້າເຊືອແບບມີ
້
ປະຕູສອງດ້ານ ເຊິ່ງໄດ້ຕດ
ິ ຝັງຕິດຢູ່ກັບຝາ ຫລື ໂດຍວິທກ
ີ ານອື່ນ
ທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນຕາມຈຸດປະສົງ ໃນການທີ່ບໍ່ມີການນໍາສິ່ງປົນເປືອນເຂົ
້
າມາ.
້
ສິ່ງທີ່ເປັ ນ ແກສ ທີ່ບໍ່ຕິດໄຟທີ່
ຜ່ານເຂົາໃປໃຊ້
້
ຕ້ອງໄດ້ຕອງຜ່ານແຜ່ ນຕອງຈຸລະຊີບ.
83.

ວິທກ
ີ ານໃໝ່ ໆໃດໜຶ່ງທີ່ມີປະສິດທິຜນ
ົ ທີ່ນໍາມາໃຊ້

ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການທົດສອບຄວາມ

ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ກວດສອບ ຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດ ອີງ
ຕາມປະຫວັດການກ່ ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງປະຕິບດ
ັ ງານ ຫລື ເມື່ອໄດ້ເຮັດການປ່ ຽນແປງໃດໜຶ່ງທີ່
ສໍາຄັນ (Change) ໃນຂະບວນການ ຫລື ອຸ ປະກອນເຄື່ອງມື.
ການເຮັດການຂ້າເຊືອ້ (Sterilisation)
84.

ທຸກການດໍາເນີນງານຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ກວດສອບ. ຕ້ອງໄດ້ໃຫ ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ເປັນພິເສດ ເມື່ອ

ວິທກ
ີ ານຂ້າເຊືອທີ
້ ່ ໄດ້ນາໍ ມາໃຊ້ຫາກບໍ່ໄດ້ຖກ
ື ພັນລະນາຢູ່ໃນປະທານຸກມ
ົ ການຢາຂອງຍູຣບ
ົ ສະບັບລ່ າ

ສຸ ດ (European Pharmacopoeia) (ຫລື ປະທານຸກມ
ົ ການຢາອື່ນໆທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ) ຫລື ເມື່ອໄດ້
ໃຊ້ມັນ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ ມີລກ
ັ ຊະນະບໍ່ເປັນນໍາງ່້ າຍ(oily solution) ຫລື
ນໍາມັ
້ ນ ແລະ ຖ້າເປັນ ໄປໄດ້ຕອ້ ງໄດ້ເລື່ອກໃຊ້ວິທ ີ ການປາສະຈາກເຊືອດ້
້ ວຍຄວາມຮ້ອນ. ໃນກໍລະນີ
ໃດໜຶ່ງ

ເຊິ່ງຂະບວນການປາສະຈາກເຊືອທີ
້ ່ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມລະບຽບຫລັກການກ່ ຽວກັບການ

ອະນຸຍາດຜະລິດ ແລະ ຈໍາໜ່ າຍຜະລິດຕະພັນຢູ່ທ ້ອງຕະຫລາດ.
85.

ກ່ ອນຂະບວນການປາສະຈາກເຊືອໃດໜຶ
້
່ ງຖືກນໍາມາໃຊ້,

ຕ້ອງພິສູດວ່ າຂະບວນການນັນມີ
້

ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ໃນການເຮັດການປາສະຈາກເຊືອຢ່
້ າງທົ່ວເຖິງສໍາລັບສິ່ງຂອງ
ແຕ່ ລະປະເພດຕາມເງ່ ອນໄຂທີ
ື
ຕອ້ ງການ ໂດຍການວັດຄ່າ ກາຍຍະພາບ ແລະ ໂດຍຕົວຊີບອກທາງ
້
ດ້ານຊີວະວິທະຍາ(biological indicator) ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂະບວນ
ການຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ກວດສອບ ຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດ ຢ່ າງນ ້ອຍປີລະຄັງ້ ແລະ ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມ ທີ່ມີ
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ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

ການປັບປຸ ງ ແກ ້ໄຂຕ່ າງໆທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ໄດ້ປະຕິບດ
ັ ກັບອຸ ປະກອນ ຕອງ້ ໄດ້ບນ
ັ ທຶກຜ່ນ
ົ ໄດ້ຮບ
ັ ຕ່ າງໆ ແລະ
ເກັບມ ້ຽນຜົນໄດ້ຮບ
ັ ນັນໄວ້
້ .
86.

ການເຮັດການປາສະຈາກເຊືອທີ
້ ່ ມີປະສິດທິພາບ, ວັດຖຸ ທງັ ໝົດຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການ ເຮັດໃຫ ້

ປາສະຈາກເຊືອຕາມຂະບວນການທີ
້
່ ກໍານົດ ແລະ ຕ້ອງອອກແບບຂະບວນການ ທີ່ແນ່ ໃຈວ່ າສາມາດ
ເຮັດການຂ້າເຊືອໄດ້
້ ຕາມຕ້ອງການ.
87.

ຕ້ອງໄດ້ສາ້ ງຮູ ບແບບການຈັດລຽງສິ່ງຂອງ (loading) ຕາມທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຄວາມ

ຖືກຕ້ອງ ສໍາລັບທຸກຂະບວນການເຮັດການປາສະຈາກເຊືອ.
້

88.

ຕົວຊີບອກທາງດ້
້
ານຊີວະວິທະຍາ (biological indicator) ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ພິຈາລະນາເປັນ

ວິທກ
ີ ານເພີ່ມເຕີມອັນໜຶ່ງ ສໍາລັບການຕິດຕາມການຂ້າເຊືອ.
້ ພວກມັນຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ເກັບ ແລະ ໃຊ້ຕາມ
ຄໍາແນະນໍາຂອງໂຮງງານຜະລິດ, ແລະ ຄຸ ນນະພາບຂອງຕົວຊີວດ
ັ ທາງດ້ານຊີວະ ທີ່ໄດ້ກວດນັນ້ ເຊິ່ງ
ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຕ້ອງເປັນຜົນບວກ.

ຖ້າຕົວຊີວັ້ ດທາງດ້ານຊີວັ້ ດໄດ້ຖກ
ື ນໍາໃຊ້,

ຕ້ອງໄດ້ໃຫ ້ການແນະນໍາ

ປະຕິບດ
ັ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການຂົນສົ່ງການປົນ ເປືອນຈາກ
້
ຕົວຊີວັ້ ດທາງດ້ານຊີວະນັນ.
້
89.

ຕ້ອງມີວທ
ິ ທ
ີ າງທີ່ຈະແຈ ້ງໃນການແຍກຜະລິດຕະພັນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານ ແລະ ໄດ້ຜ່ານ ການ

ປາສະຈາກເຊືອແລ້
້ ວ. ກະຕ່າ, ລາງ ຫລື ສິ່ງບັນທຸກຜະລິດຕະພັນ ຫລື ສ່ວນປະກອບອື່ນໆ ຕ້ອງໄດ້
ຕິດສະຫລາກຈະແຈ ້ງພອ້ ມກັບລະບຸ ຊ່ ,ື ຊຸ ດຜະລິດຂອງມັນ ແລະ ການບົ່ງບອກວ່າໄດ້ຖກ
ື ຂ້າເຊືອ້ ຫລື
ບໍ່ທັນໄດ້ຖກ
ື ຂ້າເຊືອ.
້ ຕົວຊີບອກ
້
ເຊັ່ນ: ເຈ ້ຍວັດແທກຕູອ້ ບ
ົ (autoclave tape) ອາດຖືກນໍາໃຊ້ຢ່ ູ
ບ່ອນທີ່ເໝະສົມ ເພື່ອຊີບອກວ່
້
າຊຸ ດຜະລິດ ຫລື ຊຸ ດຜະລິດຍ່ ອຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການປາສະຈາກເຊືອ້
ແຕ່ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວຊີບອກທີ
້
່ ໜ້າເຊືອຖື
້ ວ່າຊຸ ດຜະລິດນັນປາສະຈາກເຊື
້
ອ.
້
90.

ຕ້ອງໄດ້ ບັນທຶກທຸກໆການປາສະຈາກເຊືອ້ ທີ່ໄດ້ປະຕິບດ
ັ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸມດ
ັ ເຊິ່ງ

ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບ່ ອນອີງໃນການປ່ ອຍຜະລິດຕະພັນ.
ການປາສະຈາກເຊືອ້ ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ (Sterilisation by heat)
91. ແຕ່ ລະວົງຈອນຂອງການຂ້າເຊືອຕ້
້ ອງໄດ້ຖກ
ື ບັນທຶກ

ກ່ ຽວກັບເວລາ/ເສັນສະແດງອຸ
້
ນຫະພູ ມ ໂດຍ

ເຄື່ອງວັດທີ່ໃຫຍ່ ພຽງພໍ ຫລື ໂດຍອຸ ປະກອນອື່ນໆທີເໝາະສົມ ມີຄວາມທ່ ຽງຕົງ ແລະ ແໝ້ນຍໍາ. ຕ້ອງ
ໄດ້ກາໍ ນົດຕໍາແໜ່ ງ ຂອງຕົວກວດຈັບ ອຸ ນຫະພູມ (temperature probes) ທີ່ໃຊ້ ສໍາລັບການ
ຄວບຄຸ ມແລະ/ຫລື ການບັນທຶກ ລະຫວ່າງການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ບ່ ອນທີ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງ
ໄດ້ໃຊ້ ຕ້ອງໄດ້ທດ
ົ ສອບ ປຽບທຽບກັບ ຕົວກວດຫາອຸ ຫະພູ ມທີ່ເປັນ ອິດສະຫລະ ຕັງຢູ
້ ່ ຕໍາແໜ່ ງ ເດີມ.
92.

ຕົວຊີບອກທາງເຄມີ
້
ຫລື ທາງຊີວະ ອາດຖືກນໍາໃຊ້ ແຕ່ ບໍ່ໃຫ ້ເອົາຢູ່ບ່ ອນ ການວັດແທກທາງ

ດ້ານວັດຖຸ .
93.

ຕ້ອງມີ ເວລາພຽງພໍ ທີ່ສິ່ງຂອງທັງໝົດ (load) ມີອຸຫະພູ ມບັນລຸ ໄດ້ຕາມບັນລຸ ຕາມທີ່ກໍານົດ.
ກ່ ອນການເລີ່ມນັບເວລາຂອງ ຊວງເວລາຂອງການປາສະຈາກເຊືອ້ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຫາເວລານີ ້ ສໍາລັບສິ່ງ

ຂອງ(laod) ແຕ່ລະປະເພດ ທີ່ນໍາມາຜ່ານຂະບວນການ.
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ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

94.

ການເຮັດໃຫ ້ເຢັນ ລົງ

ຫລັງຈາກຜ່ານໄລຍະເວລາສູງສຸ ດ ໃນຮອບຂອງການເຮັດການປາສະ

ຈາກເຊືອ້ ຕ້ອງລະມັດລະວັງ ບໍ່ໃຫ ້ສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ປາສະຈາກເຊືອ້ ມີການປົນເປືອນຄື
້ ນ. ຂອງແຫລວ ລື
ກາສ ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບເຮັດໃຫ ້ເຢັນ ທີ່ສໍາພັດກັບຜະລິດຕະພັນ ຕ້ອງປາສະຈາກເຊືອ້ ນອກຈາກມັນສະແດງ
ໃຫ ້ເຫັນພາຊະນະບັນຈຸໃດທີ່ຮົ່ວ ເຊິ່ງຈະບໍ່ອະນຸຍາດສໍາລັບການນໍາໃຊ້.
ຄວາມຮ້ອນຊຸ່ ມ (Moist Heat)
95.

ການກວດກາຕິດຕາມຂະບວນການປາສະຈາກເຊືອ້ ຕ້ອງໄດ້ວດ
ັ ແທກທັງອຸ ນຫະພູມ ແລະ

ຄວາມດັນໂດຍ ເຄື່ອງມືຄວບຄຸ ມທີ່ເປັ ນອິດສະຫລະຈາກອຸ ປະກອນຕິດຕາມ ແລະ ການບັນທຶກທີ
ເປັນຮູ ບພາບສະແດງ. ຖ້າໃຊ້ລະບົບການຄວບຄຸ ມທີ່ເປັນອັດຕະໂນມັດຈະຕ້ອງໄດ້ກວດສອບຮັບຮອງ
ຄວາມຖືກຕ້ອງ

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່ າມັນໄດ້ມຄ
ີ ວາມສອດຄ່ອງກັບຂໍຮຽກຮ້
້
ອງການດໍາເນີນການທີ່ສໍາ

ຄັນ. ຕະຫລອດເວລາຂອງການເຮັດການປາສະຈາກເຊືອ້ ຕ້ອງມີການກວດສອບຄ່າທີ່ອ່ານໄດ້ຈາກຕົວ

ຊີບອກອຸ
້
ນຫະພູ ມ ທີ່ເປັນ ອິດສະຫລະເປັນ ໄລຍະ ທຽບກັບ ຄ່າທີ່ບັນທຶກໄດ້ຢ່ ູແຜ່ນບັນທຶກ. ສໍາລັບ
ເຄື່ອງເຮັດການປາສະຈາກເຊືອທີ
້ ່ ມີທ່ ໍລະບາຍນໍາຢູ
້ ່ ທາງລຸ່ ມຂອງຕູ ້

ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການບັນທຶກ

ອຸ ນຫະພູ ມທີ່ຕໍາແໜ່ ງນີ ້ ຕະຫລອດຊ່ວງເວລາຂອງການເຮັດການປາດສະຈາກເຊືອ.
້
96.

ສິ່ງຂອງທີ່ຈະຂ້າເຊືອ,
້ ນອກຈາກຜະລິດຕະພັນຢາທີ່ປິດຈອດຢູ່ໃນພະຊະນະບັນຈຸ, ຕ້ອງໄດ້

ຫຸ ້ມຫໍ່ໃນວັດຖຸ ເຊິ່ງວັດຖຸ ທ່ ຫຸ
ີ ້ມຫໍ່ສາມາດປ່ ອຍໃຫ ້ການເຄື່ອນຍ ້າຍຂອງອາກາດ ແລະ ການລອດຜ່ ານ
ຂອງອາຍນໍາໄດ້
້
ແຕ່ຕ້ອງປ້ອງກັນການກັບມາປົນ ເປືອນຄື
້ ນ ໄດ້ພາຍຫລັງການຂ້າເຊືອ.
້

ທຸກໆສ່ວນ

ຂອງ ສິ່ງຂອງຕ່າງໆ (laod) ຕ້ອງສໍາພັດກັບນໍາ້ ຫລື ອາຍນໍາ້ (sterilising agent) ໃນອຸ ນຫະພູມ
ແລະ ເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້.
97.

ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອາຍນໍາທີ
້ ່ ໃຊ້ສໍາລັບການຂ້າເຊືອແມ່
້
ນມີຄຸນນະພາບທີເໝາະ

ສົມ ແລະ ບໍ່ບັນ ຈຸທາດກັນບູດ ໃນລະດັບເຊິ່ງສາມາດກໍ່ໃຫ ້ເກີດການປົນ ເປືອນ
້ ໃນຜະລິດຕະພັນ ຫລື
ອຸ ປະກອນ.
ຄວາມຮ້ອນແຫ້ງ (Dry Heat)
98.

ຂະບວນການທີ່ໃຊ້ຕອ້ ງປະກອບດ້ວຍການໜູນວຽນຂອງອາກາດພາຍໃນຕູ ້

ຄວາມດັນບວກ

ເພື່ອປ້ອງກັນການເຂົາພາຍ
້
ໃນຂອງອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ.

ແລະ

ຮັກສາ

ອາກາດທີ່ດູດເຂົາມາຕ້
້
ອງ

ລອດຜ່ ານແຜ່ ນຕອງ HEPA. ຖ້າໃຊ້ຂະບວນການນີໄດ້
້ ປະສົງເພື່ອກໍາຈັດ pyrogen ອອກ, ການ
ທົດສອບໂດຍການນໍາໃຊ້ endotoxin ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ໃຊ້ ເຊິ່ງເປັນສ່ ວນໜຶ່ງຂອງການທົດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ.
ການຂ້າເຊືອດ້
້ ວຍ ລັງສີ (Sterilisation by Radiotion)
99.

ການຂ້າເຊືອດ້
້ ວຍລັງສີ ແມ່ ນໄດ້ຖກ
ື ໃຊ້ສ່ ວນໃຫຍ່ ສໍາລັບການຂ້າເຊືອວັ
້ ດຖຸ ຫລື ຜະລິດຕະ

ພັນທີ່ມີຄວາມອ່ ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ. ຫລາຍໆຜະລິດຕະພັນຢາ ແລະ ວັດຖຸ ຫຸມ
້ ຫໍ່ບາງສະນິດທີ່ໄວ
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ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

ຕໍ່ກັບລັງສີ, ສະນັນ້ ວິທນ
ີ ແມ່
ີ ້ ນໃຊ້ໄດ້ ຖ້າມີການທົດລອງຢືນຢັນ ວ່ າ ລັງສີບ່ ມີ
ໍ ຜນ
ົ ຕໍ່ການສະຫລາຍຕົວ
ຂອງຜະລິດຕະພັນ. ການສາຍແສງລັງສີສມ
ີ ວ້ ງ (ultraviolet irradiation) ໂດຍປົກກະຕິ ເປັນວິທທ
ີ່ີ
ຍອມຮັບໃນການເຮັດໃຫ ້ຂ້າເຊືອ.
້
100.

ຕ້ອງວັດແທກປະລິມານລັງສີໃນລະຫວ່າງຂັນຕອນການປາສະຈາກເຊື
້
ອ້

ໂດຍໃຊ້ຕວ
ົ ຊີແວດ

ວັດແທກລັງສີ (dosimetry indicator) ເຊິ່ງຂຶນກັ
້ ບອັດຕາປະລິມານລັງສີທ່ ໃຊ້
ີ
ແລະ ເປັນ ການ

ວັດແທກປະລິມານລັງທີ່ຜະລິດຕະພັນໄດ້ຮບ
ັ . ຕົວວັດແທກລັງສີ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ສອດຢູ່ ໃນ ພາຊະນະ
ບັນຈຸຜະລິດຕະພັນ (laod) ໃນຈໍານວນທີ່ພຽງພໍ ແລະ ໃກ ້ໆກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ມີເຄື່ອງວັດແທກ

ລັງສີ ຢູ່ຕະຫລອດຂອງການສາຍແສງ. ອຸ ປະກອນວັດແທກປະລິມານລັງສີທ່ ເປັ
ີ ນ ຊະນິດຢາງ ຕ້ອງນໍາ
ໃຊ້ມນ
ັ ພາຍໃນເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງສອບທຽບຄວາມຖືກຕ້ອງ (calibration). ການດູດຊັບຂອງ
ເຄື່ອງວັດແທກຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ອ່ ານຜົນພາຍໃນໄລະຍະເວລາສັນ້ ພາຍຫລັງເປີດອອກ.
101.

ຕົວຊີວັ້ ດທາງດ້ານຊີວະ (Biochemical indicator)ອາດຖືກໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸ ມເພີ່ມເຕີມ.

102.

ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ປະກັນວ່ າວິທກ
ີ ານທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ໄດ້ພຈ
ິ າລະນາເຖິງຜົນຂອງຄວາມແປ

ຜັນໃນຄວາມແໜ້ນໜາຂອງຫີບຫໍ່.
103.

ຕ້ອງມີວທ
ິ ກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການປົນ ເປ

ລະຫວ່າງວັດຖຸ ຈາໍ ພວກທີ່ໄດ້ຖກ
ື ສາຍ

ລັງສີ ແລະ ບໍ່ທັນໄດ້ຖກ
ື ສາຍລັງສີ ໂດຍອາດໃຊ້ແຜ່ ນສີ ທີ່ໄວຕໍ່ການສາຍລັງສີ ຕິດຢູ່ແຕ່ລະພາຊະນະ
ຫີບຫໍ່ ເພື່ອໃຫ ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຈໍາພວກຫີບຫໍ່ທີ່ຜ່ານການສາຍລັງສີ ແລະ ຈໍາພວກທີ່ບໍ່
ໄດ້ຖກ
ື ສາຍລັງສີ.
104.

ປະລິມານຂອງລັງສີງທັງ ໝົດ ຕ້ອງສາຍພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້.

ການຂ້າເຊືອໂດຍ
້
ເອຕິແລນ ອົກໄຊ (Sterilisation with Ethylene Oxide)
105.

ຕ້ອງໄດ້ນາໍ ໃຊ້ວິທນ
ີ ີ ້ ຖ້າຫາກວ່າວິທກ
ີ ານອື່ນບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້. ໃນລະຫວ່າງການທົບສອບ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂະບວນການ ມັນຕ້ອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ າ ບໍ່ມີຜນ
ົ ກະທົບເສຍຫາຍກັບຜະລິດ
ຕະພັນ ແລະ ສະແດງໃຫ ້ເຫັນວ່າເງ່ ອນໄຂ
ື
ແລະ ເວລາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ ້ ສ່ໍາລັບການດູດແກສອອກ

ເຊັ່ນ: ເພື່ອຫລຸ ດຜ່ອນ ອາຍແກສທີ່ຍັງເຫລືອ ແລະ ຜົນກະທົບຄືນຜະລິດຕະພັນ ຕໍ່ຂອບເຂດທີ່
ຍອມຮັບທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ ສໍາລັບສະນິດຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫລື ວັດຖຸ .
106.

ການສໍາພັດໂດຍກົງ ລະຫວ່າງ ອາຍແກສ ກັບຈຸລງັ ຂອງຈຸລນ
ິ ຊີແມ່ ນຈໍາເປັນ ຫລາຍ; ຕ້ອງ

ລະວັງຫລີກລ້ຽງ ບໍ່ໃຫ ້ຈຸລນ
ິ ຊີຖກ
ື ຫຸ ້ມຫໍ່ຢູ່ໃນ ວັດຖຸ ບາງຊະນິດເຊັ່ນ: ເມັດເປັນມະນີ ຫລື ໂປຣເຕອິນ
ແຫ ້ງ. ຊະນິດ ແລະ ປະລິມານຂອງວັດຖຸ ບັນຈຸມຜ
ີ ນ
ົ ຕໍ່ຂະບວນການເຊິ່ງເປັ ນບັນຫາສໍາຄັນ.
107.

ກ່ ອນວັດຖຸ ສໍາພັດກັບອາຍແກສ,

ຕ້ອງໄດ້ນາໍ ໄປເຮັດການດຸ່ ນດ່ຽງ

ກັບອຸ ນຫະພູ ມ

ແລະ

ຄວາມດັນທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດຕາມຂັນຕອນ.
້
ເວລາທີ່ກໍານົດສໍາລັບຂະບວນການນີ ້ ຕ້ອງໄດ້ດຸ່ນດ່ ຽງສົມທຽບ
ກັບຄວາມຮ້ອນການທີ່ກົງກັນຂ້າມ ເພື່ອລົດເວລາລົງ ກ່ ອນການຂ້າເຊືອ.
້
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ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

108.

ແຕ່ ລະຮອບຂອງການຂ້າເຊືອຕ້
້ ອງໄດ້ຖກ
ື ຕິດຕາມໂດຍຕົວຊີວັ້ ດທາງດ້ານຊີວະ(biological

indicator)ທີ່ເໝາະສົມ, ເຊິ່ງຕ້ອງນໍາໃຊ ້ຈໍານວນແຜນທົດສອບພຽງພໍ ແຈກຍາຍຢູ່ ລາງບັນທຸກ
(load)ໃຫ ້ທົ່ວເຖິງ.
ຜະລິດ.

109.

ຂໍມູ້ ນການຂ້າເຊືອທີ
້ ່ ໄດ້ມານັນຕ້
້ ອງປະກອບເປັນສ່ ວນໜຶ່ງຂອງການບັນທຶກຊຸ ດ

ລະຫວ່າງການປາສະຈາເຊືອແຕ່
້ ລະຮອບຕ້ອງບັນທຶກເວລາທີ່ໃຊ້, ຄວາມດັນ, ອຸ ນຫະພູ ມ

ແລະ ຄວາມຊຸ່ ມ ພາຍໃນຫ້ອງຕູອ້ ບ
ົ ແລະ ບັນທຶກຄວາມເຂັມຂຸ
້ ນ້ ຂອງແກສ ແລະ ຈໍານວນທັງໝົດ
ຂອງແກສທີ່ໄດ້ຖກ
ື ໃຊ້. ອຸ ນຫະພູ ມ ແລະ ຄວາມດັນ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ບັນທຶກຕະຫລອດວົງຈອນໂດຍເສັນ້
ສະແດງ. ບັນທຶກ(ຕ່ າງໆ) ເປັນ ສ່ວນປະກອບຂອງການບັນທຶກຊຸ ດຜະລິດ(batch record).
110.

ຫລັງຈາກເຮັດການປາສະຈາກເຊືອ້ ສິ່ງຂອງນັນ(load)
້
ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ເກັບຮັກສາ ໂດຍວິທ ີ

ຄວບຄຸ ມ ພາຍໃຕ້ເງ່ ອນໄຂທີ
ື
່ ລະບາຍ ເພື່ອໃຫ ້ອາຍແກສທີ່ຍັງເຫລືອ ແລະ ການປະຕິກລ
ິ ຍ
ິ າຕໍ່ຜະລິດ
ຕະພັນ ຫລຸ ດຜ່ອນຕາມລະດັບທີ່ກໍານົດໄວ້. ຂະບວນການດັ່ງກ່ າວ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ທົດສອບ.
ການຕອງຜະລິດຕະພັນຢາ ທີ່ບໍ່ສາມາດຖືກຖືກປາກສະຈາກໃນພາຊະນະບັນຈຸສຸດທ ້າຍຂອງຢາ (Filtration of
medicinal products which cannot be sterilised in thier final container)
111. ການໃຊ້ວິທກ
ີ ານຕອງພຽງຢ່ າງດຽວບໍ່ພຽງພໍ ຖ້າຫາກຜະລິດຕະພັນສາມາດເຮັດໃຫ ້ປາສະຈາກເຊືອໃນ
້
ພາຊະນະບັນຈຸສຸດທ ້າຍ. ການເຮັດໃຫ ້ປາສະຈາກຂ້າເຊືອດ້
້ ວຍອາຍນໍາ້ ເປັນວິທທ
ີ ່ ນິ
ີ ຍມ
ົ ໃນປະຈຸບນ
ັ
ຖ້າຜະລິດຕະພັນ ຫາກບໍ່ສາມາດຖືກຂ້າເຊືອໃນພາສະນະບັ
້
ນຈຸສຸດທ ້າຍ, ນໍາສານລະລາຍ
້
ຫລື ປະ
ເພດນໍາ້ ກໍ່ສາມາດຖືກຕອງຜ່ ານແຜນຕອງທີ່ປາສະຈາກເຊືອ້ ທີ່ມີຮູຂະໜາດ 0.22 ໄມກຣອນ (ຫລື
ນ ້ອຍກວ່າ),

ຫລື

ຢ່າງໜອ້ ຍເທົ່າກັບຄຸ ນລັກຊະນະຂອງຈໍາພວກສິ່ງທີ່ມີຊວ
ີ ດ
ິ ນ ້ອຍໆ

(micro-

organism), ໂດຍຕອງໃສ່ ພາຊະນະບັນຈຸທ່ ຜ
ີ ່ ານການເຮັດໃຫ ້ປາສະຈາກເຊືອແລ້
້ ວ. ແຜ່ນຕອງ
ເຫລົ່ານັນ້ ສາມາດກໍາຈັດທຸກເຊືອຈຸ
້ ລນ
ິ ຊີ (bacteria), ເຊືອລາ
້
(molds), ແຕ່ບໍ່ແມ່ ນທຸກເຊືອຈຸ
້ ລະ
ໂລກ (virus) ເຊືອໄມໂຄປລາສມາ.
້
ຕ້ອງພິຈາລະນາໃຊ້ ຂະບວນການຕອງ ຮ່ວມກັບການໃຊ້ດບ
ັ
ຄວາມຮ້ອນ.
112.

ວິທກ
ີ ານຕອງມີຄວາມສ່ ຽງຫລາຍກວ່ າ ຂະບວນການເຮັດໃຫ ້ປາສະຈາກເຊືອວິ
້ ທອ
ີ່ ນ
ື ຈຶ່ງ

ຄວນມີການຕອງຄັງທີ
້ ່ ສອງໂດຍແຜ່ ນຕອງທີ່ສອງອີກຕື່ມທັນທີ. ການຕອງສຸ ດທ ້າຍນັນ້ ຕ້ອງໃຫຢ້ ່ ູໃກ ້
ທີ່ສຸ ດ ກັບຈຸດເຮັດການບັນຈຸສຸດທ ້າຍ.
113.

ລັກຊະນະການປົດປ່ ອຍເສັນໃຍອອກຈາກແຜ່
້
ນຕອງຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ຈໍາກັດລົງ.

114.

ຕ້ອງໄດ້ກວດພິສູດຄວາມສົມບູນຂອງແຜ່ ນຕອງກ່ ອນການນໍາໃຊ ້

ແລະ

ຕ້ອງຢືນຢັນ ໂດຍ

ທັນທີພາຍຫລັງ ການໃຊ້ ໂດຍວິທກ
ີ ານທີ່ເໝາະສົມ ເຊັ່ນ: ຈຸດທີ່ເກີດເປັນຝອດ, ການທົດສອບການ
ແຜ່ ກະຈາຍຂອງອາກາດ ຫລື ການທົດສອບການຮັກສາຄວາມດັນ. ລະຫວ່າງການທົດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ຕ້ອງຫາເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຕອງ ແລະ ຫາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມດັນລະຫວ່າງແຜ່ນ
ຕອງທີ່ໃຊ້ໃນການຕອງ ໂດຍການຜະລິດທີ່ເຮັດເປັນປະຈໍາ. ຖ້າພົບວ່າລະຫວ່າງການຕອງ ຄ່າເຫລົ່ານີ ້
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ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

ແຕກຕ່ າງຈາກທີ່ກໍານົດທີ່ເປັນ ວິກດ
ິ ຕ້ອງໄດ້ບນ
ັ ຖືກ ແລະ ສືບຫາສາເຫດ.

ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຂອງການ

ກວດກສອບ ຕ້ອງຮວມໄວ້ຢ່ ູໃນບັນທຶກຊຸ ດຜະລິດ (batch record). ຄວາມສົມບູນຂອງແຜ່ນຕອງ
ແກສ ແລະ ຮູ ລະບາຍອາກາດ ທີ່ຈຸດສໍາຄັນ ຕ້ອງກວດກສອບຢືນຢັນ ຫລັງ ຈາກການໃຊ້ສໍາລັບແຜ່ນ
ຕອງອື່ນ ຄວນກວດສອບຢືນຢັນ ໃນລະຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມ.

115.

ຫ ້າມໃຊ້ແຜ່ ນຕອງອັນດຽວກັນເຮັດການຕອງນານກວ່າໜຶ່ງມື ້

ນອກຈາກມີການທົດສອບ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ.
116.

ແຜ່ ນຕອງ ຕ້ອງບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜະລິດຕະພັນ ໂດຍການຕອງສ່ ວນປະກອບຂອງ ຜະລິດຕະ

ພັນອອກໄປ ຫລື ປົດ ປ່ອຍວັດຖຸ ໃສ່ຜະລິດຕະພັນ.

ຂັນຕອນສຸ
້
ດທ ້າຍຂອງຜະລິດຕະພັນປາສະຈາກເຊືອ
ຶ ້ (Finishing of sterile products)
117.

ຊິນສ່
້ ວນດອນອັດຫລອດແກ ້ວທີ່ໄດ້ແຊ່ ແຂງແຫ ້ງ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ເກັບຮັບສາພາຍໃນ ເງ່ ອນໄຂ
ື

118.

ພາຊະນະບັນຈຸຕອ້ ງໄດ້ອດ
ັ ໃຫ ້ແຈບດີ ໂດຍວິທ່ ການທີ
ີ
່ ໄດ້ຖກ
ື ກວດກສອບຮັບຮອງຢ່ າງເໝາະ

ລະດັບສະອາດ A ຕະຫລອດເວລາ ຈົນກວ່ າດອນອັດ ອັດແໜນ້ ໜາ.

ສົມ. ພາຊະນະບັນຈຸທ່ ອັ
ີ ດໂດຍ ເຊື່ອມຈອດເຊັ່ນ: ແກສ ຫລື ຫລອດຢາງ ຕ້ອງທົດສອບຄວາມຄົງ ທົນ
100%. ຕົວຢ່ າງຂອງພາຊະນະບັນຈຸອ່ ນໆ
ື
ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ກວດສອບ ສໍາລັບຄວາມທົນທານ ດ້ວຍວິທ ີ
ກ່ ານທີ່ເໝາະສົມ.
119.

ລະບົບການອັດພາຊະນະບັນຈຸ ສໍາລັບຫລອດຢາ ທີ່ບັນຈຸດວ້ ຍຂະບວນການປາສະຈາກເຊືອ້

ທີ່ຍັງບໍ່ສົມບູນ ຈົນກວ່ າ ການປິດ ຝາອະລຸ ມນ
ີ ຽມ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ທັນທີຫລັງຈາກອັດດອນຢາງ.
120.

ອຸ ປະກອນ ເຄື່ອງມີທ່ ໃຊ້
ີ ໃນການໜີບກີບຝາກ່ ອງບັນຈຸຢາສາມາດກໍ່ໃຫ ້ເກີດອະນຸພາບຝຸ່ ນຈໍາ

ນວນຫລາຍທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່ າ,

ອຸ ປະກອນຕ້ອງໄດ້ຕງຢູ
ັ ້ ່ ສະຖານທີ່ທີ່ແຍກ

ແລະ

ຕິດຕັງ້

ອຸ ປະກອນການກັ່ນຕອງອາກາດ ທີ່ເໝາະສົມ.
121.

ການໜີບກີບກ່ ອງບັນຈຸຢາ ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ພາຍໃຕ້ຂະບວນການທີ່ປາສະຈາກເຊືອ້ ໂດຍນໍາໃຊ້

ກີບທີ່ປາດສະຈາກເຊືອ້ ຫລື ຂະບວນການການອະນາໄມຂ້າງນອກ ໂດຍຖືເອົາການອະເຊືອເປັນ
້

ໃຈກາງ. ຖ້າຢູ່ຂັນຕອນນີ
້
ແມ່
້ ນມີຄວາມຊັກຊ້ານັນ້ ຫລອດບັນຈຸຢາ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ປົກປ້ອງໂດຍເງ່ ອນໄຂ
ື
ຄວາມສະອາດລະດັບ A ຂຶນຢູ
້ ່ ກັບຈຸດຂອງການປະຄ້າງໄວ້ຢ່ ູເຂດການດໍາເນີນການອະເຊືອ,
້ ແລະ ໃນ
ຄະນະດຽວກັນດອນອັດຫລອດບັນຈຸຢາ (Vial) ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ປົກ ປ້ອງໂດຍການສະໜອງອາກາດ
ສະອາດລະດັບ A ຈົນກວ່ າ ຝາໄດ້ຖກ
ື ອັດດ້ວຍກິບ ອະລຸ ມນ
ີ ຽມ.
122.

ກ່ ອງບັນຈຸຢາ (Vial) ທີ່ໄຫລ່ອອກມາໂດຍບໍ່ມີດອນອັດ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ຄັດອອກ ໃນລະຫວ່າງ

ການໜີບກີບອະລູມນ
ີ ຽມ. ບ່ອນໃດທີຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ມີ ຄົນເຂົາແຊກແຊງ
້
ຢູ່ສະຖານທີ່ການຫນີບກິບ
ອະລູມນ
ີ ຽມ, ຕ້ອງໄດ້ນາໍ ໃຊ້ວທ
ິ ະຍາການ (technology)ທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອປ້ອງກັນ ການສໍາພັດ
ໂດຍກົງ ຕໍ່ຫລອດ ແລະ ເພື່ອລົດຜ່ ອນຄວມສ່ຽງໃຫ ້ໜອ້ ຍທີ່ສຸ ດຈາກການປົນເປືອນດ້
້ ານທາງດ້ານຈຸ
ລິນຊີ.

ໜ້າ 71

ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

123.

ຕ້ອງມີລະບົບ ເຣສະຕຣິກ ແອກເຊດ ບາຣິເອີ ເຊິ່ງເປັນ ເທັກໂນໂລຍີທ່ ທັ
ີ ນສະໄໝ ແລະ ໄອ

ໂຊເລເຕີ (isolators) ອາດເປັນປະໂຫຍດ ໃນການຮັບປະກັນ ຕໍ່ເງ່ ອນໄຂຂໍ
ື
ຮຽກຮ້
້
ອງດັ່ງກ່ າວ ແລະ
ຫລຸ ດຜ່ ອນການສໍາພັດໂດຍກົງ ຂອງຜູ ປ
້ ະຕິບດ
ັ ງານ ເຂົາໃນບໍ
້
ລະເວນອັດຝາອະລຸ ມນ
ີ ຽມ
124.

ການອັດຈອດ ເພື່ອໃຫ ້ ພາຍໃນຂອງພາຊະນະບັນຈຸ ເປັນສູນອາກາດ (Vaccum) ຕ້ອງໄດ້

125.

ພາຊະນະບັນຈຸສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຢາສັກ

ທົດສອບ ສໍາລັບສະພາບການສູນອາກາດຕາມໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມ.

ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ກວດກາທັງໝົດ

ສໍາລັບການປົນ

ເປືອນ
້ ຫລື ຂໍບົ້ ກຜ່ອງຕ່າງໆ. ເມື່ອໄດ້ປະຕິບດ
ັ ການກວດກາໂດຍຕາເປົາ ້ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ພາຍໃຕ້

ເງ່ ອນໄຂທີ
ື
່ ເໝາະສົມ ແລະ ກວດກາພາຍພາຍໃຕ້ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ
(Background)ທີ່ຄວບຄຸ ມຢ່ າງເໝາະສົມ. ບຸ ກຄະລາກອນທີ່ປະຕິບດ
ັ ການກວດກາ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານ
ການກວດສາຍຕາຢ່ າງເປັນ ປົກກະຕິ ,

ຖ້າຜູປ
້ ະຕິບດ
ັ ງານທີ່ໃສ່ແວ່ ນຕາ

ຄວນແຍກອອກຈາກການ

ປະຕິບດ
ັ ການກວດກາ. ຖ້າໃຊ ້ວິທອ
ີ ່ ນໃນການກວດສອບ
ື
ສະຖານນະຂອງເຄື່ອງມືອຸ ປະກອນ ຕ້ອງໄດ້
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດ. ຜົນຂອງການກວດກາຕ້ອງໄດ້ບນ
ັ ທຶກໄວ້.
ການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ Quality Control
126.

ການທົດສອບຄວາມປາສະຈາກເຊືອ້ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ກບ
ັ ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ ຕ້ອງຖືວ່າເປັນ

ມາດຕະການສຸ ດທ ້າຍຂອງການຄວບຄຸ ມ ເພື່ອການຮັບປະກັນຄວາມປາສະຈາກເຊືອ.
້ ການທົດສອບວິ
ໄຈ ຜະລິດຕະພັນແຕ່ລະຊະນິດ ຕ້ອງຜ່ ານການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ.
127.

ໃນກໍລະນີການອະນຸມດ
ັ ໃຫ ້ໃຊ້ການປ່ ອຍຊຸ ດຜະລິດ ໂດຍລະບົບ ປາຣາເມຕຣິກ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້

ເອົາໃຈໃສ່ພິເສດ ຕໍ່ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຕິດຕາມ ຂະບວນການຜະລິດທັງໝົດ.
128.

ຕົວຢ່ າງທີ່ເກັບສໍາລັບການທົດສອບການປາສະຈາກເຊືອ້

ຕ້ອງເປັນຕົວແທນໃຫ ້ທັງໝົດຂອງ

ຊຸ ດຜະລິດ ແຕ່ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຕົວຢ່ າງທີ່ເກັບຈາກພາກສ່ວນຕ່ າງໆ ຂອງຊຸ ດຜະລິດ ເຊິ່ງໄດ້ຖກ
ື
ພິຈາລະນາວ່າຈະເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸ ດ ຂອງການປົນເປືອນ
້ ຕົວຢ່ າງ:

a) ສໍາລັບຕົວຢ່ າງທີ່ໄດ້ບນ
ັ ຈຸແບບອະເຊືອ,
້ ຕົວຢ່ າງຕ້ອງປະກອບດ້ວຍພາຊະນະທີ່ໄດ້ບນ
ັ ຈຸ ນັບ
ແຕ່ ການເລີ່ມ ຕົນ້ ແລະ ຊິນສຸ
້ ດຂອງຊຸ ດຜະລິດ ແລະ ຫລັງຈາກການແຊກແຊງໃດໜຶ່ງທີ່ສໍາ
ຄັນ;
b) ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຂາ້ ເຊືອດ້
້ ວຍຄວາມຮ້ອນໃນພາຊະນະບັນຈຸສຸດທ ້າຍ,

ຕ້ອງໄດ້

ພິຈາລະນາເພື່ອເກັບຕົວຢ່ າງຈາກສ່ວນທີ່ວາງໄວ້ ຢູ່ບໍລເິ ວນທີ່ມີອຸນນະພູມຕໍ່ທີ່ສຸ ດໃນຕູ.້
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ເອກະສານຄັດຕິ 7
ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນຢາສະໝູນໄພ (Manufacturing of Herbal
Medicinal Product)
ຫລັກການ:
ເນື່ອງຈາກມີຄວາມສັບຊ້ອນ ແລະ ທໍາມະຊາດທີ່ປ່ ຽນແປງເລືອຍໆ,
້
ແລະ ຈໍານວນ ແລະ ປະລິມານທີ່
ໜອ້ ຍຂອງຕົວຢາ, ການຄວບຄຸ ມວັດຖຸ ດບ
ິ , ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການດໍາເນີນງານ ເຊິ່ງຖືວ່າມີຄວາມສໍາຄັນ
ພິເສດໃນການຜະລິດຜະລິດຕະພັນຢາສະໜູນໄພ.

ອາຄານສະຖານທີ່ (Premise)
ສະຖານທີ່ເກັບຮັກສາ
1. ຈໍາພວກພືດດີບ (ພືດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ)(crude plants) ຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາໃນສະຖານ
ທີ່ທີ່ແຍກ. ສະຖານທີ່ເກັບຮັກສາຕ້ອງມີການລະບາຍອາກາດ ແລະ ຕິດຕັງອຸ
້ ປະກອນທີ່ດີ ໂດຍວິທ ີ
ການ ໃນການໃຫ ້ປົກປ້ອງປ້ອງ ກັນ ການເຂົາຂອງແມງໄມ
້
້ ຫລື ສັດອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະໜູ. ຕ້ອງມີ
ມາດຕະການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ ຂະຫຍາຍຂອງສັດ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊວ
ິ ດ
ິ ນອ້ ຍໆ
(microrganism) ທີ່ໄດ້ນາໍ ມາພອ້ ມກັບພືດດິບ (crude plant) ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນການປົນ
ເປືອນ.
້ ພາຊະນະຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ຕັງໃນແນວທີ
້
ປ່ ອຍໃຫ ້ອາກາດປ່ ຽນຖ່າຍຢ່ າງອິດສະຫລະ.
2. ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ພິເສດຕໍ່ຄວາມສະອາດ ແລະ ການບໍາລຸ ງຮັກສາສະຖານທີ່ເກັບຮັກສາ
ໂດຍສະເພາະເມື່ອ ມີການກໍ່ໃຫ ້ເກີດຝຸ່ ນ.

3. ການເກັບຮັກສາພືດ, ນໍາຖອດຮີ
້
ດ, ນໍາຢາດອງເຫລົ
້
າ້ (tincture), ແລະ ຢາອື່ນໆ ອາດຮຽກຮ້ອງ
ເງ່ ອນໄຂພິ
ື
ເສດກ່ ຽວກັບຄວາມຊຸ່ ມ, ອຸ ນຫະພູ ມ ຫລື ການປ້ອງກັນແສງສະຫວ່າງ; ເງ່ ອນໄຂເຫລົ
ື
່ ານີ ້
ຕ້ອງໄດ້ຈດ
ັ ໃຫ ້ມີແລະ ມີການຕິດຕາມ.
ສະຖານທີ່ຜະລິດ (Production area)
4. ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມລະບຽບການສະເພາະລະຫວ່າງການເກັບຕົວຢ່ າງ, ການຕິດຊັ່ງ, ການປະສົມ
ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ການດໍາເນີນການຜະລິດພືດດີບ (ພືດທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ) ເມື່ອໃດກໍ່
ຕາມທີມກ
ີ ານກໍ່ໃຫ ້ເກີດມີຝຸ່ນ, ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກການອະນາໄມ ແລະ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງ ການ
ປົນເປືອນໄຂ
້
່ ວ, ເຊັ່ນຕົວຢ່ າງ, ຕ້ອງມີການຕອງຂີຝຸ່້ ນ, ການກໍານົດອາຄານສະເພາະ.
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ເອກະສານ (Documentation)
ຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ ສໍາລັບ ວັດຖຸ ດບ
ິ (Specification for starting meterials)
5. ນອກຈາກຂໍມູ້ ນທີ່ໄດ້ພນ
ັ ລະນາ ໃນຄູ່ ມືທ່ ວໄປ
ົ
ຂອງ GMP (ໃນພາກທີ 4, ຂໍ ້ 4.11) ແລ້ວ, ຂອບ
ເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນພືດຕົນໄມ
້
້ທີ່ເປັນ ຢາທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ
(medicinal crude plant) ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ ຂໍມູ້ ນດັ່ງລຸ່ ມນີ: ້
 ຊື່ວິທະຍາສາດ (ລວມທັງ ຊື່ຂອງຜູລ້ ເິ ລີ່ມໃນການຈັດປະເພດ ຕົວຢ່ າງ: linnaeus);
 ລາຍລະອຽດຂອງແຫລ່ ງທີ່ມາຂອງພືດ (ປະເທດ ຫລື ຂົງ ເຂດຂອງຕົນກໍ
້ າເນີດ ແລະ ຖ້າເປັນ
ໄປໄດ້ ການປູກ, ເວລາໃນການເກັບກ່ ຽວ, ວິທກ
ີ ານຄັດເລືອກ, ລວມທັງການໃຊ້ຢາປາບ
ສັດຕູພດ
ື , ອື່ນໆ);
 ທຸກຊິນສ
້ ່ ວນ ຫລື ພຽງແຕ່ ສ່ວນທີ່ໄດ້ຖກ
ື ນໍາໃຊ້;
 ເວລາ ພືດແຫ ້ງໄດ້ຖກ
ື ຈັດຊື,້ ລະບົບການເຮັດໃຫ ້ແຫ້ງຕ້ອງໄດ້ລະບຸ ;
 ພັນລະນາກ່ ຽວກັບພືດ, ການກວດກາແບບເບິ່ງໄດ້ດວ້ ຍຕາເປົ່ າ ແລະ/ຫລື ການເບິ່ງໂດຍກ ້ອງ
ຈຸລະທັດ (Macro/microscopical);
 ມີການວິໄຈພິສູດ ທີ່ເໝາະສົມ (indentification test), ຖ້າເຫັນວ່າເໝາະສົມ ການກວດ
ໄຈແຍກເພື່ອໃຫ ້ຮູ ຕ້ ວ
ົ ຢາທີ່ອອກລິດ(active

ingredients),

ຫລື

ສັນຍາລັກ

(markers). ຕ້ອງມີສານຕົວຢ່ າງອ້າງອີງ (reference authentic specimen) ເພື່ອຈຸ
ດປະສົງໃນການກວດສອບພິສູດ;

 ການວິໄຈ ສ່ວນປະກອບທີ່ເປັນຢາ ຫລື ເຄື່ອງໝາຍ (markers);
 ວິທກ
ີ ານທີ່ເໝາະສົມເພື່ອກໍານົດ ການປົນ ເປືອນຂອງຢາປາບສັ
້
ດຕູພດ
ື

ແລະ

ຂອບເຂດທີ່

ຍອມຮັບໄດ້;

 ການທົດສອບ ເພື່ອກໍານົດ ເຊືອລາ
້
ແລະ/ຫລື ການປົນ ເປືອນທາງດ້
້
ານຈຸລນ
ິ ຊີ ເຊິ່ງລວມທັງ
ການປົນ ເປືອນຂອງ
້
ເຊືອລາ
້ ອາຟລາຕົກຊິນ, ສັດ ຫລື ແມງໄມ ້ທີ່ອາດເປັ ນພິດໄພຕ່ າງໆ;
 ການທົດສອບຫາໂລຫະໜັກຕົກຄ້າງ ແລະ ການປົນເປືອນ
້ ແລະ ສິ່ງເຈືອປົນ;
 ການທົດສອບສໍາລັບວັດຖຸ ແປກປອມ.
ການບໍາບັດໃດນຶ່ງທີ່ໄດ້ໃຊ້ ເພື່ອຫລຸ ດຜ່ອນການປົນເປືອນຈາກເຊື
້
ອລາ/ຈຸ
້
ລນ
ິ ຊີ ຫລື ສັດ ຫລື
ແມງໄມ ້ທີ່ອາດເປັນພິດໄພ ຕ້ອງໄດ້ກາໍ ນົດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍາ
ນົດ ສໍາລັບຂັນຕອນການປະຕິ
້
ບດ
ັ ເລົ່ານັນ້ ຕ້ອງໃຫ ້ມີ ແລະ ປະກອບດ້ວຍລາຍລະອຽດຂອງຂະ
ບວນການຜະລິດ, ການທົດສອບ ແລະ ການຈໍາກັດ ສໍາລັບສານຕົກຄ້າງ.

ຂໍແນະນໍ
້
າການດໍາເນີນການຜະລິດ (Processing instructions)
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6. ຂໍແນະນໍ
້
າກ່ ຽວກັບການດໍາເນີນການຜະລິດ ຕ້ອງໄດ້ພນ
ັ ລະນາ ການປະຕິບດ
ັ ງານຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ປະຕິບດ
ັ
ກັບພືດດີບ ເຊັ່ນ: ການເຮັດໃຫ ້ແຫ ້ງ, ການບົດ (crushing) ແລະ ການຮ່ ອນ ແລະ ລວມທັງໄລຍະ
ເວລາຂອງການເຮັດໃຫ ້ແຫ ້ງ ແລະ ອຸ ນຫະພູມ ແລະ ວິທກ
ີ ານທີ່ໄດ້ໃຊ້ ເພື່ອແຍກ ຫລື ຂະຫນາດຂອງ
ຝຸ່ ນ. ນອກຈາກນີຍັ້ ງຕ້ອງໄດ້ພນ
ັ ລະນາຄວາມປອດໄພຂອງການຮ່ອນ ຫລື ວິທກ
ີ ານອື່ນໆ ເພື່ອແຍກ
ວັດຖຸ ແປກປອມອອກ.

ສໍາລັບການຜະລິດຜະລິດຕະພັນພືດພັນທີ່ເປັນຢາ, ການແນະນໍາຕ່ າງໆ ຕ້ອງລວມເອົາລາຍ
ລະອຽດກ່ ຽວກັບທາດທີ່ເປັນພູ ມດ່າງ (base) ຫລື ນໍາຢາສໍ
້
າລັບການລະລາຍ (solvent), ເວລາ
ແລະ ອຸ ຫະພູ ມ ຂອງການຖອດຮີດ, ລາຍລະອຽດຂອງໄລຍະຂັນຕອນການເຮັ
້
ດໃຫ ້ເຂັມຂຸ
້ ນ້ ແລະ ວິ
ທີການຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ໃຊ້.

ການເກັບຕົວຢ່ າງ (Sampling)
7. ຍ ້ອນຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່ າ ພືດຕົນໄມ
້
້ທີ່ເປັນຢາ ແມ່ ນ ການລວບລວມແຕ່ ລະພືດພັນດຽວ ແລະ ບັນຈຸອງົ

ປະກອບ ພາວະຈຸລງັ ສືບພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ການເກັບຕົວຢ່ າງຂອງພວກມັນ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ດ້ວຍ
ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ໂດຍບຸ ກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານສະເພາະ. ແຕ່ ລະຊຸ ດຜະລິດ
ຕ້ອງໄດ້ຊບອກໂດຍ
ີ້
ເອກະສານສະເພາະຂອງມັນເອງ.

ການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ (Quality Control)
8. ບຸ ກຄະລາກອນຫ ້ອງວິໄຈ ຕ້ອງມີຄວາມຊໍານານສະເພາະກ່ ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຢາສະໝູນໄພ ເພື່ອ
ໃຫ ້ສາມາດປະຕິບດ
ັ ການວິໄຈພິສູດ ແລະ ຮູ ກ
້ ່ ຽວກັບການເຈືອປົນ, ການມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ
ເຊືອລາ,
້

ການມີສດ
ັ ຫລື

ແມງໄມ ້ທີ່ເປັນພິດ ,

ການບໍ່ເປັນຮູ ບລັກສະນະອັນດຽວກັນ

(non

uniformity) ໃນໄລຍະການຂົນສົ່ງພືດດີບ (crude plant).
9. ລັກຊະນະສະເພາະ ແລະ ຄຸ ນນະພາບຂອງການກະກຽມຢາຈາກພືດ ແລະ ຂອງຢາສໍາເລັດຮູ ບ ຕ້ອງໄດ້
ຖືກກວດວິໄຈ ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງລຸ່ ມນີ: ້
-

ການທວດສອບຄວບຄຸ ມ ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ ຕ້ອງຍອມຮັບຕາມການກໍານົດກ່ ຽວກັບຄຸ ນ
ນະພາບ ແລະ ປະລິມານຂອງສ່ວນປະກອບຂອງຕົວຢາ ແລະ ຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ
ເຊິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ ້ຮູ ້ ໂດຍການນໍາໃຊ ້ ເຄື່ອງໝາຍ (markers) ກໍ່ໄດ້ ຖ້າຫາກສ່ວນປະກອບ
ອອກລິດໃນການປິ່ ນປົວແມ່ ນບໍ່ຮູ ຈ້ ກ
ັ . ໃນກໍລະນີຂອງພືດພັນທີ່ເປັນຢາ (vegetable drug)
ຫລື ການກະກຽມຢາຈາກພືດ (vegetable drug preparation) ເຊິ່ງສ່ວນປະກອບໃນການ

ປິ່ ນປົວແມ່ ນຕ້ອງເປັ ນທີ່ຮູ ຈ້ ກ
ັ ດີ, ເຊິ່ງສ່ ວນປະກອບເຫລົ່ານີ ້ ຕ້ອງໄດ້ລະບຸ ແລະ ປະລິມານທີ່ວັດ
ແທກໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ກໍານົດອອກ.
-

ຖ້າຢາ ສະໜູນໄພ ປະກອບດ້ວຍ ຫລາຍໆພືດພັນທີເປັນຢາ ຫລື ການຜະລິດໃຊ້ ພືດພັນຫລາຍ

ຊະນິດເຂົາກັ
້ ນ ແລະ ມັນເປັນ ໄປບໍ່ໄດ້ທ່ ປະຕິ
ີ
ບດ
ັ ການກໍານົດກ່ ຽວກັບປະລິມານຂອງແຕ່ລະຕົວຢາ
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ຫລັກ, ການກໍານົດຕົວຢາ ອາດປະຕິບດ
ັ ຮ່ວມກັນ ສໍາລັບຫລາຍໆຕົວຢາຫລັກ. ຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາ
ລັບວິທນ
ີ ີ ຕ້
້ ອງໄດ້ຖກ
ື ພິສູດຄວາມຖືກຕ້ອງ.
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ເອກະສານຄັດຕິດ 8
ການຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງວັດຖຸ ດບ
ິ ແລະ ວັດຖຸ ບນ
ັ ຈຸຫຸມ
້ ຫໍ່ (Sampling of starting
and packaging materials)
ຫລັກການ:
ການຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງແມ່ ນການປະຕິບດ
ັ ງານໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ເຊິ່ງເປັນ ພຽງສ່ ວນນ ້ອຍຂອງຊຸ ດຜະລິດ
ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ເກັບ. ບົດສະຫລຸ ບທັງໝົດ ແມ່ ນຈະບໍ່ສາມາດເປັ ນບ່ອນອີງໄດ້ ຖ້າການວິໄຈທົດສອບທີ່ໄດ້ປະຕິບດ
ັ
ກັບຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ເປັນ ຕົວແທນໃຫ ້ໄດ້. ດ້ວຍເຫດນີ ້ ການຊຸ່ ມຕົວຢ່າງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແມ່ ນສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຈໍາເປັນ
ຂອງລະບົບຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ.
ໝາຍເຫດ: ການຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງແມ່ ນກ່ ຽວຂ້ອງກັບ ພາກທີ 6 ຂອງຄູ່ມີ GMP, ຂໍທີ້ 6.11 ເຖິງ 6.14. ຄູ່ ມືເພີ່ມ
ເຕີມສະບັບນີ ໄດ້
້ ແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ ກ່ ຽວກັບການຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງ ວັດຖຸ ດບ
ິ ຢາ ແລະ ວັດຖຸ ບນ
ັ ຈຸຫຸມ
້ ຫໍ່.

ບຸ ກຄະລາກອນ (Personnel)
1. ບຸ ກຄະລາກອນຜູ ທ
້ ່ ເຮັ
ີ ດການຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການອົບຮົມແຕ່ ເບືອງຕົ
້ ນ້ ແລະ ການອົບຮົມຢ່ າງ
ຕໍ່ເນື່ອງ ໃນດ້ານຫລັກການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການຊຸ່ ມທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການອົບຮົມນີ ຕ້
້ ອງປະກອບດ້ວຍ:
 ແຜນການຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງ;
 ຂັນຕອນການປະຕິ
້
ບດ
ັ ການຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງທີ່ເປັນ ລາຍລັກອັກສອນ;
 ວິທກ
ີ ານ (technique) ແລະ ເຄື່ອງມືອຸ ປະກອນ ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບຊຸ່ ມຕົວຢ່າງ;
 ຄວາມສ່ຽງໃນການປົນເປືອນໄຂ
້
່ ວ;
 ຂໍຄວນລະມັ
້
ດລະວັງ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ກ່ ຽວກັບ ຄວາມບໍ່ໝັນຄົ
້ ງ ແລະ/ຫລື ສານທີ່ປາດສະຈາກ
ເຊືອ;
້

 ຄວາມສໍາຄັນໃນການເອົາໃຈໃສ່ກ່ ຽວກັບການກວດເບິ່ງຮູ ບພາຍນອກຂອງວັດຖຸ ຂອງ ຫລື ພາຊະນະ
ບັນຈຸ ແລະ ສະຫລາກ;
 ຄວາມສໍາຄັນໃນການບັນທຶກ ກໍລະນີຜດ
ິ ປົກກະຕິ ຫລື ບໍ່ຄາດຫວັງ ;

ໜ້າ 77

ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

ວັດຖຸ ດບ
ິ (Starting Meterials)
2. ການພິສູດຢ່ າງຄົບຖ້ວນໃນຊຸ ດຜະລິດໜຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ໄດ້ເກັບຕົວຢ່ າງທຸກໆ
ຖັງບັນຈຸວດ
ັ ຖຸ ດບ
ິ ແລະ ຕົວຢ່ າງທີ່ເກັບກໍ່ຕ້ອງ ໄດ້ກວດພິສູດເອກະລັກ ສາມາດກວດສ່ວນໃດໜຶ່ງ
ຂອງຈໍານວນຖັງບັນຈຸວດ
ັ ຖຸ ດບ
ິ ແຕ່ຕ້ອງຂຽນຂັນຕອນການຮັ
້
ບຮອງໄວ້ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຖັງ
ບັນຈຸວດ
ັ ຖຸ ດບ
ິ ໄດ້ຜ່ານການກວດພິສູດ.
3. ການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງ (varidation) ຕ້ອງຄໍານືງ ຢ່ າງໜອ້ ຍຕາມຮູ ບການດັ່ງລຸ່ ມນີ: ້
 ປະເພດ ແລະ ສະພາບຂອງໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ຜູສ້ ະໜອງ ແລະ ຄວາມເຂົາໃຈຂອງ
້
ໂຮງງານກ່ ຽວກັບຂໍກໍ້ ານົດທາງ GMP ສໍາລັບອຸ ດສາຫະກໍາການຢາ;
 ລະບົບຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບຂອງໂຮງງານຜະລິດວັດຖຸ ດບ
ິ ;
 ປະເພດຂອງ ວັດຖຸ ດບ
ິ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ ເຊິ່ງວັດຖຸ ດບ
ິ ຈະໄດ້ຖກ
ື ນໍາໃຊ້;
ພາຍໃຕ້ການ ຈັດກຽມການຄືແນວນັນ,
້ ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າ ວິທກ
ີ ານທີ່ໄດ້ກວດສອບຮັບຮອງ
ເຊິ່ງຍົກເວັນ້ ການທົດສອບພິສູດ ແຕ່ລະຖັງບັນຈຸຂອງວັດຖຸ ດບ
ິ ທີ່ເຂົາມາ
້
ທີ່ສາມາດຖືກຍອມຮັບ
ໄດ້ສໍາລັບ:
 ວັດຖຸ ດບ
ິ ມາຈາກ ຜູ ຜ
້ ະລິດຜະລິດຕະພັນ ຫລື ໂຮງງານດຽວ;
 ວັດຖຸ ດບ
ິ ທີ່ນໍາເຂົາມາໂດຍກົ
້
ງ ຈາກຜູ ຜ
້ ະລິດ ຫລື ຜູ ຜ
້ ະລິດທີ່ທີ່ມີປະຫວັດຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ
ໄດ້ຖກ
ື ກວດສອບກ່ ຽວກັບລະບົບການຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນໂດຍຜູສ້ ່ ງຊື
ັ ້ (ຜູ ້
ຜະລິດຜະລິດຕະພັນຢາ ຫລື ໂດຍອົງການກວດສອບທີ່ຖືກຮັບຮູຢ້ ່ າງເປັນ ທາງການ).
ມັນຄົງຈະບໍ່ເປັນໄປໄດ້ ໂດຍວິທກ
ີ ານໜຶ່ງ ສາມາດຮັບຮອງເປັນທີ່ໜາ້ ພໍໃຈ ສໍາລັບ:
 ວັດຖຸ ດບ
ິ ໄດ້ຖກ
ື ສະໜອງໂດຍ ຄົນກາງ ເຊັ່ນ: ຕົວແທນ ບໍ່ຮູ ແ້ ຫລ່ງຜະລິດ ຫລື ບໍ່ໄດ້ຖກ
ື ກ
ວດສອບ;
 ວັດຖຸ ດບ
ິ ທີ່ໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນຢາສັກ.
4. ຄຸ ນນະພາບຂອງຊຸ ດຜະລິດວັດຖຸ ດບ
ິ ອາດຈະຖືກປະເມີນໂດຍ ການເອົາ ຫລື ທົດສອບວິໄຈ ຕົວຢ່ າງ
ທີ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນ.

ຕົວຢ່ າງທີ່ໄດ້ນາໍ ເອົາໄປທົດສອບວິໄຈເອກະລັກ

ສາມາດຖືກໃຊ້ສໍາລັບວັດຖຸ

ປະສົງນີ. ້ ຈໍານວນຕົວຢ່ າງທີ່ເກັບ ສໍາລັບການກະກຽມຕົວຢ່ າງ ທີ່ເປັນຕົວແທນ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ກໍານົດ
ເປັນປະລິມານ ແລະ ຕ້ອງລະບຸ ລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງ. ຈໍານວນງຕົວຢ່ າງແຕ່ລະອັນ
ອາດເປັນຮູ ບແບບຢາປະສົມ ຕ້ອງໄດ້ກາໍ ນົດຄືກນ
ັ ເຊິ່ງຄໍານຶງເຖິງ ປະເພດ ຂອງວັດຖຸ ດບ
ິ , ຄວາມຮູ ້
ຂອງຜູ ສ
້ ະໜອງ ແລະ ຄວາມເປັນ ເນືອດຽວກັ
້
ນຂອງຕົວຢ່າງທີ່ມີສ່ວນປະສົມຫລາຍຢ່າງ.
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ວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່ (Packaging Meterial)
5. ແຜນການຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່ ຢ່ າງໜ້ອຍ ຕ້ອງພິຈາລະຈາ: ປະລິມານທີ່ໄດ້ຮບ
ັ , ຄຸ ນນະພາບທີ່ກໍາ
ນົດ ປະເພດຂອງວັດຖຸ (ຕົວຢ່ າງ: ວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່ເບືອງຕົ
້ ນ້ (primary packaging material),
ແລະ/ຫລື ວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່ທີ່ສອງ)), ວິທກ
ີ ານຜະລິດ, ແລະ ຄວາມຮູ ກ
້ ່ ຽວກັບລະບົບຮັບປະກັນຄຸ ນນະ
ພາບ ຂອງໂຮງງານຜະລິດວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່ ອີງໃສ່ ການກວດສອບ(audits). ຈໍານວນວັດຖຸ ຫຸ ້ມຫໍ່ທີ່ຊຸ່ ມ
ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ກໍານົດເປັນສະຖິຕິ ແລະ ລະບຸ ຢ່ ູໃນແຜນການຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງ(sampling plan).
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ເອກະສານຄັດຕິດ 9
ການຜະລິດຢາທີ່ເປັນນໍາ,້ ກຣິມ ແລະ ຂີເຜິ
້ ງ້ (Munufacture of liquids,
cream and ointment)
ຫລັກການ:
ຢາທີ່ເປັນ ນໍາ,້ ກຣິມ ແລະ ຂີເຜິ
້ ງ້ ອາດມີຄວາມຮູ ສ້ ກ
ຶ ໄວສະເພາະ ຕໍ່ການປົນ ເປືອນທາງຈຸ
້
ລນ
ິ ຊີ ແລະ
ການປົນເປືອນອື
້ ່ ນໆ ລະຫວ່າງການຜະລິດ. ດັ່ງນັນ,
້ ມາດຕະຖານພິເສດ ຕ້ອງໄດ້ ຖືກປະຕິບດ
ັ ເພື່ອປ້ອງກັນ
ການປົນເປືອນໃດນຶ
້
່ ງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶນ.
້
ໝາຍເຫດ:

ການຜະລິດຢານໍາ,້ ຄຣິມ ແລະ ຂີເຜິ
້ ງ້ ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ສອດຄ່ ອງ ຕາມຫລັກການ GMP ເຊິ່ງ
ໄດ້ພນ
ັ ລະນາ ຢູ່ໃນ ຄູ່ ມືຂອງ PIC ກ່ ຽວກັບການຜະລິດທີດ ີ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຄູ່ ມືເພີ່ມ
ເຕີມອື່ນໆ. ຄູ່ ມືນ ີ ້ ພຽງແຕ່ ເໜັນໃຫ
້
້ເຫັນເຖິງ ບາງຈຸດ ເຊິ່ງສະເພາະຕໍ່ການຜະລິດຢາດັ່ງປະ
ເພດນີ. ້

ອາຄານ ແລະ ອຸ ປະກອນ (Premise and Equipment)
1. ການນໍາໃຊ້
້ ລະບົບປິດໃນການດໍາເນີນການຜະລິດ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ໄດ້ຖກ
ື ແນະນໍາໃນຂະບວນການນີ ້
ເພື່ອປົກປ້ອງຜະລິດຕະພັນ ຈາກການປົນ ເປືອນ.
້ ສະຖານທີ່ຜະລິດ ບ່ອນທີ່ຜະລິດຕະພັນ ຫລື ພາຊະ
ນະບັນຈຸທ່ ສະອາດທີ
ີ
່ ເປີດ ເຊິ່ງໄດ້ເປີດເບີຍສໍາພັດ ຕ້ອງມີການລະບາຍອອກກາດຢ່ າງມີປະສິດທິພາບ
ໂດຍຜ່ານແຜ່ນຕອງອາກາດ.

2. ທຸກພາຊະນະບັນຈຸ, ທໍ່ ແລະ ປໍາ້ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ອອກແບບ ແລະ ຕິດຕັງ້ ໃນແນວທາງທີ່ສາມາດ ເຮັດ
ການອະນາໄມໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໃນການຂ້າເຊືອໄດ້
້
(ຖ້າຈໍາເປັນ). ໂດຍສະເພາະຢ່ າງຍິ່ງ ການອອກແບບ
ເຄື່ອງມືອຸປະກອນ ຄວນບໍ່ໃຫ ້ມີຈດ
ຸ ອັບ (dead-legs) ຫລື ບ່ ອນທີ່ສິ່ງປົນເປືອນ
້ ຕ່າງໆ ສາມາດສະ
ສົມ ແລະ ເປັນແຫລ່ ງແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງເຊືອຈຸ
້ ລນ
ິ ຊີ ນ ້ອຍທີ່ສຸ ດ.
3. ຖ້າເປັນ ໄປໄດ້ ຕ້ອງຫລີກລ້ຽງ ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງແກ ້ວ ຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້. ອຸ ປະກອນທີ່ສໍາພັດ
ກັບຜະລິດ ຕະພັນ ຄວາມໃຊ້ສະແຕນເລດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.
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ການຜະລິດ (Production)
4. ຄຸ ນນະພາບທາງດ້ານຈຸລນ
ິ ຊີ ແລະ ເຄມີຂອງນໍາທີ
້ ່ ໃຊ້ ໃນການຜະລິດ ຕ້ອງໄດ້ລະບຸ ລາຍລະອຽດ ແລະ
ໄດ້ຕດ
ິ ຕາມ.

ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການບໍາລຸ ງຮັກສາລະບົບນໍາ້

ເພື່ອຫລີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງຂອງການ

ຂະຫຍາຍຂອງເຊືອຈຸ
້ ລນ
ິ ຊີ. ຫລັງຈາກການຂ້າເຊືອລະບົ
້
ບນໍາໃດໜຶ
້
່ ງ, ຕ້ອງລ້າງດ້ວຍວິທ່ ການທີ
ີ
່ ໄດ້ທດ
ົ
ສອບຮັບຮອງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ນໍາຢາລ້
້
າງຕ່າງໆ ຖືກລ້າງອອກຢ່ າງມີປະສິດທິພາບ.
5. ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບຄຸ ນນະພາບຂອງນໍາທີ
້ ່ ຜະລິດທີ່ເຮັບຮັກສາໄວ້ຢ່ ູໃນຖັງ ກ່ ອນຈະຖືກຂົນສົ່ງເຂົາເກັ
້ ບ
ຮັກສາຢູ່ຖັງນໍາສໍ
້ າລັບຜະລິດ.
6. ຕ້ອງລະມັດລະວັງ

ເມື່ອມີການຂົນສົ່ງວັດຖຸ ດບ
ິ

ໂດຍຜ່ ານທໍ່

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່ າ

ໄດ້ຖກ
ື ຂົນສົ່ງ

ຖືກຕ້ອງຕາມເປົາໝາຍ.
້
7. ວັດຖຸ ທ່ ອາດຈະປົດປ
ີ
່ ອຍເສັນໃຍອອກມາ
້
ຫລື ສິ່ງປົນ ເປືອນອື
້ ່ ນໆ ເຊັ່ນ ເຈ ້ຍແຂງ ຫລື ຖ້ານຮອງທີ່ມີ
ລັກຊະນະເປັນໄມ ້ ບໍ່ຄວນເອົາເຂົາ້ ໃນສະຖານທີ່ ບ່ອນທີ່ຜະລິດຕະພັນ ຫລື ພາຊະນະບັນຈຸທ່ ສະອາດ
ີ
ໄດ້ເປີດ ເບີຍອອກ.
8. ຕ້ອງລະມັດລະວັງ ເພື່ອຮັກສາຄວາມຄົງຕົວຂອງນໍາສານລະລາຍ,
້
ນໍາແຂນຕະກອນ
້
ແລະ ອື່ນໆ
ລະຫວ່າງການບັນຈຸ. ຕ້ອງໄດ້ທດ
ົ ສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂະບວນການປະສົມ ແລະ ການບັນຈຸ.
ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ພິເສດ ນັບແຕ່ ການເລີມຕົ
້ ນຂອງຂະບວນການບັ
້
ນຈຸ, ຫລັງຈາກການອັດ ແລະ ຂັນ້
ຕອນສຸ ດທ ້າຍຂອງຂະບວນການ ເພື່ອຮັບປະກັນ ຄວາມຄົງຕົວຂອງຜະລິດຕະພັນ.
9. ຖ້າຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ ບໍ່ໄດ້ຖກ
ື ບັນຈຸມດ
ັ ຫໍ່ໂດຍທັນທີ, ຕ້ອງໄດ້ກາໍ ນົດເວລາຢ່ າງຊັດເຈນ ໃນ
ການເກັບຮັກສາ ແລະ ເງ່ ອນໄຂໃນການເກັ
ື
ບຮັກສາ.
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ເອກະສານຄັດຕິດ 15
ການກວດສອບຮັບຮອງ ແລະ ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງເຄື່ອງ
(Qualification and validation)
ຫລັກການ:
1. ເອກະສານຄັດຕິດນີ ້ ໄດ້ອະທິບາຍ ຫລັກການກ່ ຽວການກວດສອບ ແລະ ການທົດສອບຄວາມຖືກ
ຕ້ອງຂອງເຄື່ອງມືອຸ ປະກສໍາລັບການຜະລິດຜະລິດຕະພັນຢາ. ຂໍກໍ້ ານົດຂອງການຜະລິດທີດ ີ ທີ່ໂຮງງານ
ຜູ ຜ
້ ະລິດ ລະບຸ ວ່າການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ໃນທີ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ພສ
ິ ູດຄວບຄຸ ມກ່ ຽວກັບບັນຫາ

ທີ່ສໍາຄັນ (critical aspects) ຂອງການປະຕິບດ
ັ ງານ. ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການ
ປ່ ຽນແປງ ທີ່ສໍາຄັນ(significant change) ສໍາລັບຄານຕ່ າງໆ, ອຸ ປະກອນເຄື່ອງມື ແລະ ຂະບວນ
ການການຜະລິດຕ່ າງໆ ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ຄຸ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ແຜນງານ ສໍາລັບການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ (Planning for validation)
2. ຕ້ອງມີການວາງແຜນກິດຈະກໍາ ກ່ ຽວກັບະຕິບດ
ັ ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ. ຕ້ອງກໍານົດຢ່ າງຊັດ
ເຈນກ່ ຽວກັບອົງປະກອບຫລັກຂອງ ແຜນງານການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຮັດເປັນ ລາຍລັກ
ອັກສອນ

ຢູ່ໃນແຜນງານຫລັກຂອງການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ

(validation

master

programm-VMP).
3. VMP ຕ້ອງເປັນເອກະສານທີ່ມີລກ
ັ ຊະນະສັງລວມ, ໂດຍຫຍໍ,້ ຮັດກຸ ມ ແລະ ຈະແຈ ້ງ.
4. VMP ຕ້ອງປະກອບມີຂມູ
ໍ ້ ນດັ່ງລຸ່ ມນີ: ້

a) ນະໂຍບາຍກ່ ຽວກັບການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ;
b) ໂຄງປະກອບ ຂອງກິດຈະກໍາຂອງການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ;
c) ສັງ ລວມກ່ ຽວກັບ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ລະບົບ, ອຸ ປະກອນ ແລະ ຂະບວນການ ທີ່ຈະ
ຖືກທົດສອບ;
d) ຮູ ບແບບເອກະສານ: ຮູ ບແບບທີ່ໃຊ້ ສໍາລັບ ໂປຣໂຕໂຄນ ແລະ ການລາຍງານຕ່າງໆ;
e) ກໍານົດແຜນງານ ແລະ ກໍານົດຕາຕະລາງ;
f) ການຄວບຄຸ ມການປ່ ຽນແປງ;

g) ການອ້າງອີງ ຕໍ່ເອກະສານຕ່ າງໆທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ.
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5. ໃນກໍລະນີທ່ ມີ
ີ ໂຄງການໃຫຍ່

ແຜ່ ແມ່ ບົດກ່ ຽວກັບການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ອາດຖືກສ້າງແຍກ

ແຜນດັ່ງກ່ າວອອກຈາກກັນ.

ເອກະສານ (Documentation)
6. ໂປຣໂຕໂຄນ (writen protocol)

ຕ້ອງໄດ້ລະບຸ ວທ
ິ ່ ການກວດຮັ
ີ
ບຮອງ ແລະ ກວດສອບຄວາມ

ຖືກຕ້ອງ ທີ່ຈະໄດ້ຖກ
ື ດໍາເນີນ. ຂັນຕອນການປະຕິ
້
ບດ
ັ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງ. ໂປຣໂຕ
ໂຄນ ຕ້ອງລະບຸ ກ່ ຽວກັບບາດກ ້າວທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຂອບເຂດການຍອມຮັບ.
7. ຕ້ອງກະກຽມບົດລາຍງານ ໂດຍມີການການອ້າງອີງ ໃນໂປຣໂຕໂຄນ ກ່ ຽວກັບການກວດສອບ ແລະ/
ຫບື ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ການສະຫລຸ ບຜົນໄດ້ຮບ
ັ , ການປ່ ຽນແປງໃດຈາກ ໂປຣໂຕໂຄນ ຕ້ອງ
ໄດ້ບນ
ັ ທຶກ ແລະ ມີຄໍາເຫັນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
8. ພາຍຫລັງສໍາເລັດການກວດກສອບແຕ່ລະຂັນຕອນແລ້
້
ວ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດການຮັບຮອງ ການກວດສອບ
ແລະ ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ.

ການກວດກາຮັບຮອງ (Quallification)
ການກວດກາຮັບຮອງ ຂອງການອອກແບບ (Design qualification)
9. ການກວດກາຮັບຮອງ ການອອກແບບ ແມ່ ນຂັນຕອນທໍ
້
າອິດຂອງການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃໝ່ , ເຄື່ອງຈັກ, ລະບົບ ຫລື ອຸ ປະກອນໃໝ່

ເຊິ່ງຕ້ອງບັນລຸໄດ້ຕາມ

ຄຸ ນສົມບັດ ຂອງການອອກແບບ (DQ).
10. ຄວາມສອດຄ່ ອງ ຂອງການອອກແບບ ຕາມຫລັກການ GMP ຕ້ອງໄດ້ສະແດງໃຫ ້ເຫັນ ແລະ ເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ.
ການກວດກາຮັບຮອງ ການຕິດຕັງ້ (Installation qualification)
11. ຕ້ອງເຮັດການກວດສອບຮັບຮອງຂອງການຕິດຕັງ້ (IQ) ຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫຍ່ ຫລື
ເຄື່ອງທີ່ມີການປັບປຸ ງປ່ ຽນແປງ, ລະບົບ ແລະ ອຸ ປະກອນໃໝ່ .
12. ການເຮັດ IQ ຢ່ າງໜອ້ ຍ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ:
a) ການຕິດຕັງ້ ກ່ ຽວກັບອຸ ປະກອນ, ທໍ່, ສິ່ງບໍລກ
ິ ານຕ່ າງໆ ແລະ ເຄື່ອງມື, ກວດສອບແຜນຜັງທາງ
ດ້ານວິສະວະກໍາ ລວມທັງຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ (Specifications);
b) ການລວມລວມ ແລະ ການກວດສົມທຽບກັບຄູ່ ມືປະຕິບດ
ັ ແລະ ຂໍແນະນໍ
້
າກ່ ຽວກັບການເຮັດ
ການຕິດຕັງ້ ແລະ ຂໍກໍ້ ານົດໃນການບໍລຸງຮັກສາ;

c) ຂໍກໍ້ ານົດກ່ ຽວກັບການເຮັດການ ກວດສອບສົມທຽບ;
d) ການຢັງຢື
້ ນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງວັດຖຸ ທ່ ໃຊ້ໃນການກໍ
ີ
່ ສ້າງ.
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ການກວດກສອບ ຮັບຮອງການປະຕິບດ
ັ ງານ (Operation qualification (OQ))
13. ການກວດສອບການປະຕິບດ
ັ ງານຂອງເຄື່ອງ (OQ) ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຫລັງຈາກການກວດຮັບຮອງການຕິດ
ຕັງ.້

14. ການເຮັດ OQ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ:
a) ການທົດສອບ ທີ່ພັດທະນາ ຈາກຄວາມຮູ ຂ
້ ອງການດໍາເນີນການຜະລິດ,

ແລະ ລະບົບ ແລະ

ເຄື່ອງອຸ ປະກອນ;
b) ການທົດສອບ ທີ່ຮວມເຖິງສະພາວະ ຫລື ກຸ່ ມຂອງສະພາວະ ທີ່ຄວບຄຸ ມ ຂີດຈໍາກັດການປະຕິບດ
ັ
ງານສູງສຸ ດ ແລະ ຕໍ່າສຸ ດ ເຊິ່ງບາງຄັງໝາຍເຖິ
້
່ ງ ສະພາວະທີ່ຂີຮ້້ າຍທີ່ສຸ ດ “worst case”.
15. ເມື່ອງການກວດສອບ ຮັບຮອງການປະຕິບດ
ັ ງານ ສໍາເລດສົມບູນແລ້ວ ສາມາດໃຊ້ເປັນຂໍກໍ້ ານົດຂອງ
ການທົດສອບສົມທຽບ (calibration), ວິທກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ງານ ແລະ ຂັນຕອນການອະນາໄມ,
້
ການ
ອົບຮົມ ຜູປ້ ະຕິບດ
ັ ງານ ແລະ ຂໍກໍ້ ານົດກ່ ຽວກັບການບໍາລຸ ງຮັກສາເພື່ອປ້ອງກັນ ເຊິ່ງເປັນການອະນຸມດ
ັ
ໃຫ ້ນໍາໃຊ້ສ່ ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ລະບົບ ແລະ ອຸ ປະກອນ.
ການກວດຮັບຮອງ ຄວາມອາດສາມາດຂອງເຄື່ອງ (Performance qualification (PQ))
16. ການກວດສອບຮັບຮອງ ຄວາມອາດສາມາດຂອງເຄື່ອງ (PQ) ຕ້ອງເຮັດຕໍ່ຈາກ ການກວດຮັບຮອງ,
ການຕິດຕັງ້ ແລະ ການກວດສອບຮັບຮອງການປະຕິບດ
ັ ງານຂອງເຄື່ອງ.

17. ການເຮັດ PQ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ:

a) ການທົດສອບໂດຍ ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸ ດບ
ິ ການຜະລິດຕົວຈິງ, ວັດຖຸ ທ່ ມີ
ີ ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນຕົວແທນ
ຫລື ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄື, ເຊິ່ງໄດ້ຖກ
ື ພັດທະນາຈາກຄວາມຮູ ້ ກ່ ຽວກັບການດໍາເນີນການຜະລິດ
ແລະ ການນໍາໃຊ້ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ລະບົບ ແລະ ອຸ ປະກອນຕ່າງໆ;
b) ການທົດສອບ ທີ່ລວມທັງສະພາວະ ຫລື ຊຸ ດສະພາວະທີ່ກວມເອົາ ຂອບເຂດຈໍາກັດການເຮັດ
ວຽກສູງສຸ ດ, ຕໍ່າສຸ ດ.
18. ເຖິງວ່າ PQ ເປັ ນກິດຈະກໍາທີ່ແຍກຕ່ າງຫາກ ແຕ່ໃນບາງກໍລະນີ ສາມາດດໍາເນີນການປະຕິບດ
ັ ໄປພ້ອມ
ກັນກັບການເຮັດ OQ.
ການກວດສອບຮັບຮອງ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ລະບົບ ແລະ ອຸ ປະກອນ ທີ່ໃຊ້ວຽກຢູ່ (Qualification
of established (in-use) facilities, systems and equipment))
19. ຕ້ອງມີຫລັກຖານຕ່າງໆ ກ່ ຽວກັບການກວດສອບຮັບຮອງຂອງເຄື່ອງ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ແລະ ກວດກາຄືນການປະຕິບດ
ັ ທົດສອບຕ່າງໆ ແລະ ຂໍຈໍ້ າກັດ ສໍາລັບ ການປ່ ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນ ກ່ ຽວ
ກັບການປະຕິບດ
ັ ງານຂອງເຄື່ອງຈັກ ລວມທັງຫລັກຖານກ່ ຽວກັບການທົດສອບສົມທຽບ ຂອງເຄື່ອງ
ຈັກ (calibration), ການເຮັດການອະນາໄມ, ການບໍາລຸ ງຮັກສາເພື່ອປ້ອງກັນ (preventative
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maintenence), ຂັນຕອນການປະຕິ
້
ບດ
ັ ງານ ແລະ ຂັນຕອນການອົ
້
ບຮົມແກ່ ຜູ ປ
້ ະຕິບດ
ັ ງານ ແລະ
ການບັນທຶກຕ່ າງໆ ຕ້ອງເຮັດເປັນ ລາຍລັກອັກສອນ.
ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂະບວນການ (Process validation)
20.

ຂໍກໍ້ ານົດ ແລະ ຫລັກການຕ່ າງ ທີ່ລະບຸ ຢ່ ໃນພາກນີ
ູ
້ ໃຊ້ເພື່ອການຜະລິດຢາໃນຮູ ບແບບຕ່າງໆ

ເຊິ່ງກວມ ເອົາການທົດສອບແຕ່ ເບືອງຕົ
້ ນ້ ສໍາລັບຂະບວນການໃໝ່ ຫລື ພາຍຫລັງ ທີ່ໄດ້ປັບປຸ ງຂະ
ບວນການ ແລະ ການເຮັດການທົດສອບຄວບຖືກຕ້ອງຄືນ (revalidation).
21. ຕາມປົກກະຕິ ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂະບວນການ ແມ່ ນປະຕິບດ
ັ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດເລັດກ່ ອນ
ການແຈກຢາຍ ແລະ ຈໍາໜ່ າຍ ຜະລິດຕະພັນຢາ (ພຣົດສະເປັກທິບ ວາລີເດຊັນ).
້ ໃນບາງກໍລະນີ ເຊິ່ງ
ມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພື່ອເຮັດການທົດພອ້ ມກັບການຜະລິດປະຈໍາວັນ (Concurent validation). ຂະ
ບວນການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ເມື່ອເຮັດການຜະລິດໃນໄລຍະໜຶ່ງຄວນເຮັດການທົດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຍ ້ອນຫລັງ (Retrospective validation).
22.

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ (facilities), ລະບົບ ແລະ ອຸ ປະກອນ ທີຈະໃຊ ້ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານ

ການກວດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ ແລະ ວິທກ
ີ ານວິໄຈ ຕ້ອງໄດ້ທດ
ົ ສອບຮັບຮອງຮັບຄວາມຖືກຕ້ອງ.
ພະນັກງານ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງວຽກງານການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການອົບຮົມຢ່ າງເໝາະ
ສົມ.
23.

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ລະບົບ, ອຸ ປະກອນ ແລະ ການດໍາເນີນງານຕ່ າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ປະ

ເມີນ ເປັນແຕ່ ລະໄລຍະ ເພື່ອຢັງຢືນ
້ ວ່ າ ພວກມັນຍັງມີການປະຕິບດ
ັ ງານ ຕາມວິທທ
ີ ່ ໄດ້
ີ ກາໍ ນົດໄວ້.
ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ກ່ ອນການຜະລິດຈໍາໜ່ າຍ (Prospective validation)
24.

ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງກ່ ອນການຜະລິດຈໍາໜ່ ວຍ ຢ່ າງໜອ້ ຍຕ້ອງປະກອບ ດັ່ງລຸ່ ມນີ: ້

a) ພັນລະນາຫຍໍ ້ກ່ ຽວກັບຂະບວນການ;
b) ສັງລວມ ກ່ ຽວກັບບາດກ ້າວການດໍາເນີນງານທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ກວດກາສືບສວນ;
c) ບັນຊີອຸປະກອນ/ເຄື່ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່ າງໆ ທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ (ປະກອບມີອຸປະກອນການ
ຕິດຕາມ/ວັດແທກ/ອຸ ປະກອນການບັນທຶກ)

ພອ້ ມຢູ່ໃນສະຖານະການກວດສອບທຽບຂອງ

ເຄື່ອງ;
d) ຂອງເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ ຂອງຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ (Specification) ເພື່ອປ່ ອຍ
ຜະລິດຕະພັນ.
e) ບັນຊີລາຍການວິທກ
ີ ານວິໄຈ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ;

f) ການປະຕິບດ
ັ ການວິໄຈເພີມ້ ຕາມຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ຍອມຮັບ (acceptance criteria)
ແລະ ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງວິທກ
ີ ານວິໄຈ;
g) ແຜນການຊຸ່ ມຕົວຢ່ າງ;
h) ວິທກ
ີ ານຕ່າງໆ ສໍາລັບບັນທຶກ ແລະ ຜົນຂອງການປະເມີນ;
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i) ໜາ້ ທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ;
j) ຕະລາງເວລາປະຕິບດ
ັ ທີ່ໄດ້ສະເຫນີ.
25.

ການນໍາໃຊ້ຂະບວນການທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດຂ້າງເທິງນີ ້ (ລວມທັງ ອົງປະກອບທີ່ກໍານົດ) ຕ້ອງເຮັດ

ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ (series of batches of the final product) ຈໍານວຍ

ຫລາຍຊຸ ດພາຍໃຕ້ ເງ່ ອນໄຂ
ື
ການຜະລິດປະຈໍາວັນ. ໃນທາງທິດສະດີ ຈໍານວນຂອງຂະບວນການທີ່
ດໍາເນີນ ແລະ ຂໍສັ້ ງເກດ ທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ຕ້ອງພຽງພໍ ເພື່ອກໍານົດຂອບເຂດການບ່ ຽງເບນ ແລະ ແນວໂນມ
ແລະ ເພື່ອສະໜອງຂໍມູ້ ນພຽງພໍ ສໍາລັບການປະເມີນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ ນຍອມຮັບໃຫ ້ມີຈາໍ ນວນ

3 ຊຸ ດຜະລິດທີ່ຜະລິດຕໍ່ເນື່ອງກັນ ເຊິ່ງຜົນຜະລິດຕ້ອງຢູ່ ພາຍໃຕ້ ພາຣາເມເຕີ ທີ່ກໍານົດ ຫລື ປະຕິບດ
ັ
ຕາມລະບຽບການທີ່ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກວາງອອກ.
26.

ຊຸ ດຜະລິດທີ່ໄດ້ເຮັດ

ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂະບວນການຕ້ອງມີຂະໝາດດຽວ

ກັນກັບຂະໝາດຊຸ ດຜະລິດທີ່ດໍາເນີນຕົວຈິງ ໃນໂຮງງານ.
27.

ຖ້າຊຸ ດຜະລິດ ທີ່ໄດ້ທດ
ົ ສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ທີ່ມີຈດ
ຸ ປະສົງເພື່ອການຈໍາໜ່ າຍ ຫລື ສະໜອງ

ບັນດາເງ່ ອນໄຂຕ
ື
່ າງໆຂອງການຜະລິດ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຂໍກໍ້ ານົດຂອງ GMP ເຊິ່ງລວມທັງ ຜົນໄດ້
ຮັບທີ່ໜາ້ ເພິ່ງພໍໃຈ ຂອງການປະຕິບດ
ັ ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບ
ການ ກ່ ຽວກັບອະນຸຍາດຈໍາໜ່ າຍ.
ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງໄປພ້ອມກັບການຜະລິດ ເພື່ອຈໍາໜ່ າຍ (Concurent validation)
28.

ໃນກໍລະນີຍກ
ົ ເວັນອາດສາມາດຍອມຮັ
້
ບໄດ້

ເມືອບໍ່ທັນສໍາເລັດແຜນການທົດສອບຄວາມ

ຖືກຕ້ອງກ່ ອນເລີ່ມການຜະລິດປະຈໍາວັນ.
29.

ການຕັດສິນໃຈ

ເພື່ອປະຕິບດ
ັ ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງໄປພອ້ ມກັນກັບປະຕິບດ
ັ ການ

ຜະລິດ (concurrent validation) ຕ້ອງໄດ້ມອ
ີ ະທິບາຍໃຫ ້ເຫດຜົນ, ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ
ອະນຸມດ
ັ ໂດຍບຸ ກຄະລາກອນຜູ ທ
້ ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ການແຕ່ງຕັງ.້

30.

ຂໍກໍ້ ານົດໃນການສ້າງເອກະສານ ສໍາລັບການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ໂພຣສເປັກຕິບ ວາລີເດ

ຊັນ ພອ້ ມກັນກັບການຜະລິດ ແມ່ ນຄືກນ
ັ ກັບທີ່ໄດ້ ລະບຸ ສໍາລັບ ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຫລ່ ວງ
ໜາ້ (prospective validation).
ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຢ້ອນຄືນຫລັງ (retrospective validation)
31. ການທົດສອບຄືບຫລັງ ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ ສະເພາະຂະບວນການ ທີ່ໄດ້ຖກ
ື ກໍານົດ ເປັນຢ່ າງຊັດເຈນ
ເທົ່ານັນ້ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມກັບ ບ່ອນທີ່ກໍາລັງ ມີການປ່ ຽນແປງ ສ່ ວນປະກອບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຂັນ້
ຕອນການປະຕິບດ
ັ ງານ ຫລື ອຸ ປະກອນ.
32.

ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຍ ້ອນຄືນຫລັງຂອງຂະບວນການ

ຕ້ອງໄດ້ອງີ ໃສ່ຂໍມູ້ ນຄວາມ

ເປັນມາ. ບາດກາ້ ວຕ່າງໆ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃນການກະກຽມ ໂປຣໂຕຄອນ ສະເພາະ ແລະ
ການລາຍງານກ່ ຽວກັບຜົນຂອງການທົດທວນຂໍມູ້ ນ, ລວມທັງການສະຫລຸ ບ ແລະ ການແນະນໍາ.
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33.

ແຫລ່ ງຂໍມູ້ ນຂອງການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງນີ ້ ຢ່ າງໜ້ອຍຕ້ອງປະກອບມີການບັນທຶກການ

ດໍາເນີນການຜະລິດ, ການຫຸ ້ມຫໍ່, ແຜນການຄວບຄຸ ມຂະບວນການ, ປຶມບັ
້ ນທຶກການບໍາລຸ ງຮັກສາ,
ການບັນທຶກການປ່ ຽນບຸ ກຄະລາກອນ, ການສຶກສາຄວາມສາມາດຂອງການດໍາເນີນງານ, ຂໍມູ້ ນຜະລິດ
ຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ຜົນແນວໂນ ້ມ (Trend card) ແລະ ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຂອງຄວາມຄົງ
ທົນຈາກການເກັບຮັກສາ.
34.

ຊຸ ດຜະລິດທີ່ໄດ້ຖກ
ື ຄັດເລືອກ ເພື່ອການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຢ້ອນຄືນຫລັງ ຕ້ອງເປັນຕົວ

ແທນ ຂອງທຸກຊຸ ດຜະລິດ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດລະຫວ່າງ ໄລຍະການທົບທວນ ລວມທັງຊຸ ດໃດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ບັນລຸ

ຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ (specification) ແລະ ຕ້ອງມີຈາໍ ນວນທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ການດໍາ
ເນີນງານ ໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຢ່ າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການທົດສອບຕົວຢ່ າງເພີມເຕີ
້ ມ ອາດມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ ້ໄດ້ຈາໍ
ນວນ ຫລື ຊະນິດຂອງຂໍມູ້ ນ ເພື່ອທົດສອບຂະບວນການ ຄືນຫລັງ.
35.

ສໍາລັບການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຄືນຫລັງເພື່ອປະເມີນຄວາມສະໝໍ່າສະເໜີຂອງຂະບວນ

ການ ເຊິ່ງຕ້ອງໃຊ້ຂໍມູ້ ນ ແຕ່ 10 ຫາ 30 ຊຸ ດຜະລິດທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ ອາດໃຊ້ຊຸ ດຜະລິດຈໍານວນນ ້ອຍ
ກວ່ ານີໃນການທົ
້
ດສອບ ຖ້າຫາກວ່ າມີເຫດຜົນສະໜັບສະໜູນພຽງພໍ.
ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການອະນາໄມ (cleaning validation)
36.

ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການອະນາໄມ ເພື່ອຢືນຢັນ ເຖິງປະສິດທິ

ຜົນ ຂອງວິທກ
ີ ານອະນາໄມ. ເຫດຜົນພືນຖານ
້
ເພື່ອຄັດເລືອກ ຂອບເຂດຈໍາກັດ ຂອງຜະລິດຕະພັນ,
ນໍາຢາອະນາໄມ
້
ແລະ ການປົນເປືອນຂອງຈຸ
້
ລນ
ິ ຊີ ທີ່ຍັງເຫລືອ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ອງີ ໃສ່ ວັດຖຸ ດບ
ິ ທີ່
ກ່ ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງຂອບເຂດຈໍາກັດ ຈະຕ້ອງບັນລຸ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້.
37.

ຕ້ອງມີວທ
ິ ກ
ີ ານວິທວ
ີ ໄິ ຈ ທີ່ໄດ້ອະນຸມດ
ັ ຮັບຮອງ ເຊິ່ງມີຄວາມໄວ ເພື່ອກວດຫາສິ່ງຄົງຄ້າງ

ຫລື ສິ່ງປົນເປືອນ.
້
ຂອງເຂດການກວດພົບ ຫລື ວິທກ
ີ ານວິໄຈແຕ່ລະຢ່ າງ ຕ້ອງມີຄວາມໄວພຽງພໍ
ເພື່ອກວດພົບ ໃນລະດັບຂອບເຂດການຍອມຮັບ ຂອງສິ່ງຄົງຄ້າງ ຫລື ສິ່ງປົນເປືອນ
້ ຕາມທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດ
ໄວ້.
38.

ຕາມປົກກະຕິ ແລ້ວ ຂັນຕອນການທໍ
້
າຄວາມສະອາດ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມີການສໍາພັດ

ກັບອຸ ປະກອນ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ກວດສອບ ລວມທັງສ່ວນທີ່ບໍ່ໄດ້ສໍາພັດ ກໍ່ຕ້ອງຖືກກວດສອບເຊັ່ນດຽວ
ກັນ. ໄລຍະເວລາ ລະຫວ່າງການນໍາໃຊ້ ແລະ ການອະນາໄມ ລວມທັງ ການອະນາໄມ ແລະ ການໃຊ້
ຄືນ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ກວດສອບ.

ໄລຍະເວລາຂອງການທໍາຄວາມສະອາດ ແລະວິທກ
ີ ານຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ກໍາ

ນົດໄວ້.
39.

ສໍາລັບວິທກ
ີ ານທໍາຄວາມສະອາດ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂະບວນການ ທີ່ຄືກນ
ັ ,

ໄດ້

ພິຈາລະນາ ຍອມຮັບໄດ້ ເພື່ອເລືອກ ຂອບເຂດຕົວແທນ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂະບວນການທີ່ຄື
ກັນ. ການສຶກສາການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງເທື່ອດຽວ ໂດຍການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຂອງ ວິທກ
ີ ານ
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ວອດເຄດສ “worst case” ສາມາດປະຕິບດ
ັ ໂດຍຄໍານຶງກ່ ຽວກັບບັນຫາທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສເປັນ ພິ
ເສດ.
40.

ການນໍາໃຊ້ສາມວິທກ
ີ ານແບບຕໍ່ເນື່ອງ ໃນຂັນຕອນການອະນາໄມ
້
ຕ້ອງໄດ້ຕບ
ິ ບັດ ແລະ ສະ

ແດງ ເຖິງຜົນສໍາເລັດຂອງທັງສາມວິທ ີ ເພື່ອພິສູດໄດ້ວ່າ ວິທກ
ີ ານ ໄດ້ຖກ
ື ທົດສອບຮັບຮອງ.

41. “ການທົດສອບ ຈົນສະອາດ” ບໍ່ພິຈາລະນາ ເປັນ ທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມ ຕໍ່ການທົດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງການອະນາໄມ.
42.

ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສານທີ່ເປັນພິດ ຫລື ອັນຕະລາຍ ອາດໃຊ້ທ່ ມີ
ີ ຄຸນສົມບັດທາງເຄມີ ທີ່ຄ້າຍຄື

ກັນກັບສານ ທີ່ຕ້ອງການກໍາຈັດ ມາໃຊ້ແທນ.

ການຄວບຄຸ ມການປ່ ຽນແປງ (Change control)
43.

ຕ້ອງມີຂນຕອນການປະຕິ
ັ້
ບດ
ັ ເພື່ອກໍານົດ ມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ຈະປະຕິບດ
ັ ຖ້າມີການປ່ ຽນ

ແປງໃດນຶ່ງ ຕໍ່ກັບວັດຖຸ ດບ
ິ , ສ່ວນປະກອບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຂະບວນການຂອງອຸ ປະກອນ ແລະ

ການດໍາເນີນກັບສະພາບແວດລ້ອມ (ຫລື ສະຖານທີ່ໂຮງງານ), ວິທກ
ີ ານຜະລິດ ຫລື ການວິໄຈ ຫລື
ການປ່ ຽນແປງໃດນຶ່ງ ທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫລື ຜົນຜະລິດຈາກຂະ
ບວນການ. ຂັນຕອນການຄວບຄຸ
້
ມການປ່ ຽນແປງ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ມີຂມູ
ໍ ້ ນທີ່ພຽງພໍ ໄດ້ຖກ
ື ສ້າງ
ຂຶນ້ ເພື່ອສະແດງໃຫ ້ເຫັນວ່າ ຂະບວນການທີ່ໄດ້ປັບປຸ ງ ນັນ້ ຈະໄດ້ຮບ
ັ ຜົນ ກັບຜະລິດຕະພັນ ຢ່ າງໜ້າ
ພໍໃຈ, ກົງກັບຂອບເຂດມາດຕະຖານ ທີ່ໄດ້ອະນຸມດ
ັ ໄວ້ (specification).
44.

ທຸກການປ່ ຽນແປງ ທີ່ກະທົບຕໍ່ຄຸ ນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ຫລື ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງຂະ

ບວນການຜະລິດ ຕ້ອງໄດ້ຮຽກຮ້ອງ, ບັນທຶກ, ຍອມຮັບ ຢ່າງເປັນ ທາງການ. ຫາກຜົນກະທົບ ຂອງ
ການປ່ ຽນແປງ ອາຄານສະຖານທີ່, ລະບົບ ແລະ ອຸ ປະກອນ ກ່ ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ປະ
ເມີນ ເຊິ່ງລວມທັງ ການວິໄຈຄວາມສ່ຽງ. ຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອ/ແລະ ຂອບເຂດຂອງ ການກວດກາຄືນ
ຄຸ ນສົມບັດ

(Re-qualification)

validation) ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ກໍານົດ.

ແລະ

ການເຮັດຄືນ

ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ

(re-

ການເຮັດທົດສອບຄວາມຖືກຄືນ (Revalidation)
45.

ເຄື່ອງຈັກ, ລະບົບ, ອຸ ປະກອນ ແລະ ຂະບວນການຕ່ າງໆ ລວມທັງການເຮັດອະນາໄມ ຕ້ອງ

ໄດ້ເຮັດ ການທົດສອບຄືນ ເປັນໄລຍະ ເພື່ອຢືນຢັນ ວ່າ ມັນຍັງໃຊ້ການໄດ້, ບ່ ອນທີ່ມີການປ່ ຽນແປງທີ່
ບໍ່ສໍາຄັນ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ເຮັດ ເພື່ອກວດສອບສະຖານະພາບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ການທົບທວນຄືນ ພອ້ ມ
ກັບການສະແດງວ່ າ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ລະບົບ, ອຸ ປະກອນ ແລະ ຂະບວນການ ສອດຄ່ອງ
ກັບຂໍກໍ້ ານົດຕ່ າງໆ ບັນລຸ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງການທົດສອບຄວາມ ຖືກຕ້ອງຄືນ.
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ອະທິບາຍຄໍາສັບ (Glossary)
ບັນດາຄໍານິຍາມ

ຂອງຄໍາສັບຕ່ າງໆ

ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບ

ການກວດສອບຄຸ ນສົມບັດຂອງເຄື່ອງຈັກ

(qualification) ແລະ ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂະບວນການ (validation) ເຊິ່ງ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ ຢູ່
ໃນຄໍາສັບຂອງ PIC/S ຄູ່ມືກ່ຽວກັບ GMP ສະບັບລ້າສຸ ດ, ແຕ່ ໄດ້ໃຊ້ ໃນເອກະສານຄັດຕິດນີ ດັ
້ ່ ງລຸ່ ມນີ:
ການຄວບຄຸ ມການປ່ ຽນແປງ (Change control)
ແມ່ ນລະບົບອັນໜຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນ ທີ່ເໝາະສົມຂອງການຄວບຄຸ ມ ເຊິ່ງກວດສອບ ພິຈາລະນາ
ຫລື ການປ່ ຽນແປງ ທີ່ອາດກະທົບ ສະຖານະພາບຂອງ ເຄື່ອງຈັກ, ລະບົບ, ອຸ ປະກອນ ຫລື ຂະບວນການ
ຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ຮອງແລ້ວນັນ້ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງ ແມ່ ນເພື່ອກໍານົດ ຄວາມຕ້ອງການ ສໍາລັບມາດຕະການ ທີ່ຈະ
ຮັບປະກັນ ແລະ ຢັງຢື
້ ນວ່າ ລະບົບ ຍັງຮັກສາໄດ້ ຕາມສະພາບທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ຮອງໄວ້.
ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງການອະນາໄມ (Cleaning Validation)
ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງການອະນາໄມ ແມ່ ນຫັລກຖານຢັງຢືນ
້ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ວ່ າ
ຂັນຕອນການອະນາໄມທີ
້
່ ໄດ້ອະນຸມດ
ັ ຮັບຮອງນັນ້ ຈະສະໜອງ ອຸ ປະກອນ ທີ່ເໝາະສົມ ສໍາລັບຂະບວນການ
ຜະລິດຜະລິດຕະພັນຢາ.
ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງພ ້ອມກັບການຜະລິດ ເພື່ອການຈໍາໜ່ າຍ (Concurent Validation)
ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ໃນໄລຍະການຜະລິດຜະລິດຕະພັນ ປະຈໍາວັນ ເພື່ອ
ການຈໍາໜ່ າຍ.
ການກວດສອບຮັບຮອງ ການອອກແບບ (Design Qualification)
ການພິສູດທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ວ່ າການອອກແບບ ເຄື່ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ລະບົບ, ແລະ
ອຸ ປະກອນ ແມ່ ນເໝາະສົມ ສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້.
ການກວດສອບຮັບຮອງການຕິດຕັງ້ (Installation Qualification)
ການພິສູດ ທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ວ່າບັນດາເຄື່ອງມື, ລະບົບ ແລະ ອຸ ປະກອນ ທີ່ໄດ້ຕດ
ິ

ຕັງ,້ ໄດ້ປັບປຸ ງ , ບັນລຸ ຕາມການອອກແບບທີ່ໄດ້ອະນຸມດ
ັ ໄວ້ ແລະ ຕາມຂໍແນະນໍ
້
າຕ່າງໆ ຂອງໂຮງງານຜະລິດ.
ການກວດສອບຮັບຮອງການປະຕິບດ
ັ ງານ (Operational Qualification)

ການພິສູດທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດເປັນ ລາຍລັກອັກສອນ ວ່າບັນດາເຄື່ອງມື, ລະບົບ ແລະ ອຸ ປະກອນ ທີ່ໄດ້ຕດ
ິ ຕັງ້
ຫລື ປັບປຸ ງແລ້ວ ນັນ້ ເຮັດປະຕິບດ
ັ ງານ ຕາມຈຸດປະສົງໄວ້ທງັ ໝົດ ຕາມຂອບເຂດ ການປະຕິບດ
ັ ງານທີ່ໄດ້ຄາດ
ຄະເນໄວ້.
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ການກວດສອບຮັບຮອງຄວາມສາມາດ (Performce Qualification)
ການພິສູດທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດເປັນ ລາຍລັກອັກສອນວ່ າ ບັນດາເຄື່ອງມື, ລະບົບ, ແລະ ອຸ ປະກອນ ທີ່ໄດ້
ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ສາມາດປະຕິບດ
ັ ໜາ້ ທີ່ຢ່ າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ຕາມວິທກ
ີ ານການດໍາເນີນທີ່ໄດ້
ກໍານົດ ແລະ ຕາມຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ.
ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂະບວນການ (Process validation)
ຫລັກຖານທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເຊິ່ງຂະບວນການທີ່ໄດ້ປະຕິບດ
ັ ພາຍໃຕ້ ພາຣາແມັດເຕີ ທີ່ໄດ້ກາໍ
ນົດໄວ້ (parameter) ສາມາດປະຕິບດ
ັ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ
ເພື່ອຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນຢາ ບັນລຸ ຕາມຂອງເຂດມາດຕະຖານ ທີ່ກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ຄຸ ນລັກຊະນະທາງ
ດ້ານຄຸ ນນະພາບ.
ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງກ່ ອນການຜະລິດຈໍາໜ່ າຍ (Prospective Validation)
ການທົດສອບ ທີ່ໄດ້ປະຕິບດ
ັ ກ່ ອນການຜະລິດຜະລິດຕະພັນ ປະຈໍາວັນ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງເພື່ອການຈໍາ
ໜ່ າຍ.
ການທົດສອບທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຢ້ອນຄືນຫລັງ (Retrospective validation)
ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂະບວນການ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດຈໍາໜ່ າຍໃນ
ທ ້ອງຕະຫລາດແລ້ວ ອີງໃສ່ການຜະລິດທີ່ມີການເພີ່ມຂຶນ,
້ ການທົດສອບ ແລະ ຄວບຄຸ ມຂໍມູ້ ນຊຸ ດຜະລິດ.
ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຄືນ (Re-Validation)
ການລືມຄື
້ ນ ການທົດສອບຂະບວນການໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ ້ຄວາມໜັນໃຈ
້
ວ່າການປ່ ຽນແປງຕ່ າງໆ ໃນຂະ
ບວນການ/ອຸ ປະກອນ ສອດຄ່ອງກັບຂັນຕອນການຄວບຄຸ
້
ມການປ່ ຽນແປງ ເຊິ່ງບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ຄຸ ນລັກ
ຊະນະຂອງຂະບວນການ ແລະ ຄຸ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ການວິໄຈຄວາມສ່ ຽງ (Risk analysis)
ວິທກ
ີ ານ ເພື່ອປະເມີນ ພາຣາແມັດເຕີ ທີ່ວິກດ
ິ (critical parameters) ທາງດ້ານໜາ້ ທີ່ການຂອງ

ອຸ ປະກອນອັນໜຶ່ງ ຫລື ຂະບວນການໃດໜຶ່ງ.

ຜະລິດຕະພັນຈໍາລອງ (Simulated product)
ວັດຖຸ ໜ່ ງຶ ທີ່ເກືອບຈະໃກຄ້ ຽງ ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ໃນທາງປະຕິບດ
ັ , ຄຸ ນລັກຊະນະທາງດ້ານເຄມີ

(ຕົວຢ່ າງ ຄວາມໜຽວ, ຂະໜາດອະນຸພາບ, ຄ່າ PH ແລະ ອື່ນໆ) ຂອງຜະລິດຕະພັນ ພາຍໃຕ້ ການທົດສອບ
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ຄວາມຖືກຕ້ອງ. ໃນຫລາຍໆກໍລະນີ, ລັກຊະນະສະເພາະນີ ້ ອາດຈະເພິ່ງພໍໃຈໂດຍຊຸ ດຜະລິດຕະພັນຢາທີ່ບໍ່ມີ
ຕົວຢາແທ ້ຈິງ .
ລະບົບ (System)
ກຸ່ ມຂອງອຸ ປະກອນ ກັບຈຸດປະສົງດຽວກັນ
ວອດເຄດສ (Worst case)
ເງ່ ອນໄຂໜຶ
ື
່ ງ ຫລື ຊຸ ດຂອງເງ່ ອນໄຂເຊິ
ື
່ ງລວມຂອບເຂດການດໍາເນີນງານທີ່ສູງ ແລະ ຕໍ່າ ແລະ ສະພາບ

ແວດລ້ອມຕ່າງໆ ພາຍໃນຂອບເຂດມາດຕະຖານວິທກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ເຊິ່ງໄດ້ວາງ ການປ່ຽນແປງໃຫຍ່ ສຸ ດ ຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ ຫລື ຄວາມລົມເຫລວຂອງຂະບວນການ
້
ເມື່ອ ໄດ້ປຽບທຽບກັບ ເງ່ ອນໄຂການສົ
ື
ມມຸ ດຖານ.
ບັນດາເງ່ ອນໄຂເຫລົ
ື
່ ານີ ບໍ
້ ່ ມີຄວາມຈໍາເປັນກໍ່ໃຫ ້ເກີດ ຄວາມລົມເຫລວຜະລິ
້
ດຕະພັນ ຫລື ຂອງຂະບວນການ.
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ເອກະສານຄັດຕິດ 17
ການອະນຸມດັ ພາຣາແມັດເຕີ (Parametric Release)
1. ຫລັກການ:
1.1.

ການນິຍາມກ່ ຽວກັບການອະນຸມດ
ັ

ພາຣາເມເຕີ

ໃນເອກະສານຄັດຕິດນີ ້ ແມ່ ນໄດ້ອງີ ໃສ່

ອົງການສະຫະພາບ ຍູຣບ
ົ
ສໍາລັບຄຸ ນນະພາບ (European

Organization

for

Quality) ທີ່ໄດ້ສະເຫນີ: “ ແມ່ ນລະບົບການອະນຸມດ
ັ ເພື່ອໃຫ ້ການຮັບປະກັນວ່າ ຜະລິດຕະ
ພັນ ມີຄຸນນະພາບຕາມຄວາມມຸ ງ້ ຫວັງ ເຊິ່ງອີງຕາມຂໍມູ້ ນທີ່ໄດ້ລວບລວມ ລະຫວ່າງການດໍາ
ເນີນການຜະລິດ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຂໍກໍ້ ານົດສະເພາະຂອງ GMP ທີ່ກ່ ຽວຂອງກັບການອະ
ນຸມດ
ັ ພາຣາເມເຕີ”.
1.2.

ການອະນຸມດ
ັ ພະຣາເມເຕີ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ຂໍກໍ້ ານົດພືນຖານຂອງ
້
GMP ໂດຍການນໍາ
ໃຊ້ເອກະສານຄັດຕິດສະບັບນີ ແລະ
້
ປະຕິບດ
ັ ຕາມຄູ່ ມືກ່ຽວຂ້ອງ.

2. ການອະນຸມດ
ັ ພາຣາເມເຕີ
2.2.

ເປັນ ທີ່ຮັບຮູ ກ
້ ນ
ັ ແລ້ວວ່ າ ການທົດສອບ ຄຸ ນນະພາບລະຫວ່ າງການຜະລິດ ແລະ ການຄວບ
ຄຸ ມ ໃຫ ້ການຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບຂອງ ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ ໄດ້ດກ
ີ ວ່ າ ການທົດສອບ
ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບ.

2.3.

ການອະນຸມດ
ັ ພະຣາເມເຕີ ອາດຖືກອະນຸຍາດ ສະເພາະບາງ ພາຣາເມເຕີ ທີ່ແນ່ ນອນ ເຊິ່ງເປັນ
ທາງເລືອກນຶ່ງ ໃນການທົດສອບຄຸ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບປະຈໍາວັນ. ການ
ອະນຸມດ
ັ ພະຣາເມເຕີ ໃຫ ້ມີການ ປະຕິເສດ ຫລື ຖອດຖອນ ໂດຍຮ່ ວມກັບຜູ ້ ທີ່ມີສ່ວນ
ກ່ ຽວຂ້ອງ ໃນການປະເມີນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຜູກ
້ ວດກາ ການຜະລິດທີດ ີ (GMP).

3. ການອະນຸມດ
ັ ພະຣາເມເຕີ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນປາສະຈາກເຊືອ້ (Parametric Release for
Sterilize Products)
3.1.

ໃນພາກນີ ້ ແມ່ ນກ່ ຽວຂ້ອງກັບພາກການອະນຸມດ
ັ ຜະລິດຕະພັນໃນແຕ່ລະວັນເທົ່ານັນ້ ເຊິ່ງ
ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການອະນຸມດ
ັ ປ່ ອຍຜະລິດຕະພັນ ປາສະຈາກເຊືອ້ ໂດຍບໍ່ມີການປະຕິບດ
ັ ການ
ທົດສອບ ການປາສະຈາກເຊືອ.
້ ການທີ່ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາການທົດສອບຄວາມປາສະຈາກເຊືອ້
ເຊິ່ງອະນຸຍາດໄດ້

ບົນພືນຖານການອະທິ
້
ບາຍເຖິງຄວາມສໍາເລັດທີ່ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບ

ຮັບຮອງເງ່ ອນໄຂທີ
ື
່ ບັນລຸ ດ້ານການປາສະຈາກເຊືອແລ້
້ ວ.
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3.2.

ການທົດສອບການປາສະຈາກເຊືອ້ ໃຫ ້ໂອກາດ ກວດຫາ ການຫລົມເຫລວທີ
້
່ ໃຫຍ່ ຫລວງ
ຂອງລະບົບຮັບປະກັນການປາດສະຈາກເຊືອ້ ຍ ້ອນຄວາມຈໍາກັດທາງການຄິດໄລ່ ຂອງວິທ ີ
ການ.

3.3.

ການອະນຸມດ
ັ ພະຣາເມເຕີ ສາມາດຖືກອະນຸມດ
ັ ໄດ້ ຖ້າຂະບວນການ ສະແດງເຖິງຄວາມ

ຖືກຕ້ອງຂອງຂໍມູ້ ນ ຂອງຊຸ ດຜະລິດ ເຊິ່ງສະໜອງ ຄວາມຮັບປະກັນຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ໃນຂະ
ບວນການເອງ ທີ່ໄດ້ຖກ
ື ອອກແບບ ແລະ ຮັບຮອງແລ້ວນັນ້ ຮັບປະກັນໄດ້ ເຖິງຄວາມປາສະ

3.4.

ຈາກເຊືອຂອງຜະລິ
້
ດຕະພັນໄດ້ສົ່ງໃຫ ້.

ປະຈຸບນ
ັ ໃນການອະນຸມດ
ັ ສາມາດອະນຸຍາດ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນສຸ ດທ ້າຍ ທີ່ປາດສະຈາກ
ເຊືອໃນພາຊະນະບັ
້
ນຈຸຫຸ ້ມຫໍ່ສຸ ດທ້າຍ.

3.5.

ວິທກ
ີ ານປາສະຈາກເຊືອ້ ເຊິ່ງອີງໃສ່ ຂໍກໍ້ ານົດ ຂອງປືມປະທານຸ
້
ກມ
ົ ການຢາ ຂອງ ປະເທດ
ຢູຣບ
ົ ໂດຍນໍາໃຊ້ອາຍນໍາ,້ ຮ້ອນແຫ ້ງ, ການສາຍລັງສີ ອີອດ
ົ ອາດພິຈາລະນາສໍາລັບການ
ປ່ອຍ.

3.6.

ອາດເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ທີ່ ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ທັງໝົດ ເໝາະສົມ ສໍາລັບອະນຸມດ
ັ ພະຣາເມເຕີ
ເພາະໄລຍະເວລາຜົນ ໄດ້ຮບ
ັ ຂອງການທົດສອບການປາສະຈາກເຊືອ້ ຈະປະກອບເປັນ ເກນ
ການຍອມ. ບາງກໍລະນີ ເມື່ອຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ມີການບ່ຽງເບນເລັກນອ້ ຍຈາກຂອບເຂດ
ຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ ແລະ ຂໍມູ້ ນຈາກການທົດສອບການປາສະຈາກເຊືອ້ ຈາກຜະລິດຕະ
ພັນອື່ນໆ ສາມາດພິຈາລະນາ ເຖິງຄວາມກ່ ຽວຂ້ອງໄດ້.

3.7.

ການວິໄຈຄວາມສ່ ຽງຂອງລະບົບຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ ເຊິ່ງໄດ້ເນັນໃສ
້ ່ ການປະເມີນການ
ປ່ອຍຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ ປາສະຈາກເຊືອ້ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ປະຕິບດ
ັ .

3.8.

ໂຮງງານຜະລິດ

ຕ້ອງມີປະຫວັດຂອງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການປະຕິບດ
ັ ຫລັກການການ

ຜະລິດທີ່ດີ.
3.9.

ປະຫັວດຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ປາສະຈາກເຊືອ້ ແລະ ຜົນຂອງການທົດສອບການປາສະຈາກ
ເຊືອ້ ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນກັບຜະລິດຕະພັນ ສົ່ງໃສ ພອ້ ມກັນກັບ ຜະລິດເຕະພັນທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ ຜ່ ານ
ລະບົບຮັບປະກັນອັນດຽວ ຫລື ລະບົບທີ່ຄ້າຍຄືກນ
ັ ກໍ່ຕ້ອງຄໍານຶງເມື່ອມີການປະເມີນ
ຄວາມສອດຄ່ ອງຂອງ ການປະຕິບດ
ັ ຫລັກການ ການຜະລິດທີ່ດີ.

3.10. ວິສະວະກອນທີ່ຮັບປະກັນການປາສະຈາກເຊືອທີ
້ ມປ
ີ ະສົບການ ແລະ ຄຸ ນວຸ ດທິ ແລະ ນັກຈຸ
ລິນຊີວທ
ິ ະຍາ ຕ້ອງໄດ້ມໜ
ີ າ້ ປະຈໍາ ຢູ່ສະຖານທີ່ການຜະລິດ ແລະ ການປາດສະຈາກເຊືອ.
້
3.11. ການອອກແບບ ແລະ ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງຜະລິດຕະພັນໃໝ ຕ້ອງຮັບປະກັນ
ວ່າ ຄວາມໜັນຄົ
້ ງ ສາມາດຖືກຮັກສາໄວ້ ພາຍໃຕ້ທຸກໆ ເງ່ ອນໄຂທີ
ື
່ ກ່ ຽວຂ້ອງ.
3.12. ລະບົບການຄວບຄຸ ມການປ່ ຽນແປງ ຕ້ອງຮຽກຮ້ອງ ໃຫ ້ມີການທົບທວນການປ່ ຽນແປງ ໂດຍ
ບຸ ກຄະລາກອນ ຮັບປະກັນການປາສະຈາກເຊືອ.
້
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3.13. ຕ້ອງມີລະບົບຄວບຄຸ ມການປົນ ເປືອນທາງດ້
້
ານຈຸລນ
ິ ຊີ ໃນຜະລິດຕະພັນ ກ່ ອນການເຮັດການ
ປາສະຈາກເຊືອ.
້
3.14. ບໍ່ໃຫ ້ມີສບ
ັ ປົນ ລະຫວ່າງ ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ປາສະຈາກເຊືອ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຍັງບໍ່ທັນ
ໄດ້ປາສະຈາກເຊືອ.
້

3.15. ຕ້ອງໄດ້ກວດກາ

ມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ

ບັນທຶກການປາສະຈາກເຊືອ້
(specification)

ສໍາລັບຄວາມສອດຄ່ອງກັບຂອບເຂດ

ຢ່ າງໜ້ອຍ

ສອງລະບົບການກວດກາທີ່ເປັນ

ເອກະລາດ. ລະບົບນີອາດປະກອບມີ
້
2 ຄົນ ຫລື ລະບົບຄອມພິວເຕີທ່ ໄດ້
ີ ຜ່ານການກວດ
ສອບຮັບຮອງ ສົມກັບ ບຸ ກຄະກອນ.

3.16. ລາຍການເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ ຕ້
້ ອງໄດ້ຖກ
ື ຢືນຢັນ ກ່ ອນການປ່ ອຍ ຊຸ ດຜະລິດຕະພັນ.
 ທຸກໆແຜນການບໍາລຸ ງຮັກສາ ແລະ ການກວດກາປະຈໍາວັນ ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ໃຫ ້ສໍາເລັດ
ໃນເຄື່ອງຂ້າເຊືອທີ
້ ່ ໃຊ້.
 ການສ້ອມແປງ ແລະ ການປັບ ປຸ ງທັງໝົດ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ອະນຸມດ
ັ ຮັບຮອງ ໂດຍນັກ
ວິສະວະກອນຮັບປະກັນການປາສະຈາກເຊືອ້ ແລະ ນັກຈຸລນ
ິ ຊີວທ
ິ ະຍາ.
 ເຄື່ອງອຸ ປະກອນທັງໝົດ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດການກວດສອບສົມທຽບ.
 ເຄື່ອງຂ້າເຊືອ້ ຕ້ອງມີສະຖານະພາບຂອງການອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ
ທີ່ຈະນໍາໄປ ດໍາເນີນການຂ້າເຊືອ.
້
3.17. ຫລັງຈາກ ພະຣາເມເຕີ ໄດ້ຮບ
ັ ການອະນຸມດ
ັ ແລ້ວ ການຕັດສິນ ເພື່ອປ່ ອຍ ຫລື ປະຕິເສດ ຊຸ ດ
ຜະລິດ ຕ້ອງອີງຕາມ ຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດ (specification). ການບໍ່ ບັນລຸ
ຕາມຂອບເຂດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ ສໍາລັບລະບົບການອະນຸມດ
ັ

ພະຣາແມັດເຕີ ແມ່ ນ

ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ ເຖິງວ່ າການທົດສອບການປາສະຈາກເຊືອ້ ແມ່ ນໄດ້ຜ່ານ.

4. ອະທິບາຍຄໍາສັບ (Glossary)

ການອະນຸມດັ ພະຣາແມັດເຕີ (Parametric Release)
ການອະນຸມດ
ັ ພະຣາແມັດເຕີ ເຊິ່ງໃຫ້ການຮັບປະກັນວ່ າ ຜະລິດຕະພັນ ມີຄຸນນະພາບຕາມທີ່ກໍານົດ

ໄວ້ ໂດຍອີງໃສ່ ຂໍມູ້ ນທີ່ໄດ້ລວບລວມໄວ ້ ລະຫວ່າງການດໍາເນີນການຜະລິດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ຂໍກໍ້ ານົດ
ສະເພາະ ຂອງ ຫລັກການການຜະລິດທີດີ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການອະນຸມດ
ັ ພະຣາແມັດເຕີ.

ລະບົບການຮັບປະກັນການປາສະຈາເຊືອ້ (Sterility Assurance System)

ການສັງລວມການຈັດການທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປາສະຈາກເຊືອຂອງຜະລິ
້
ດຕະພັນ ສໍາ

ລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຂາ້ ເຊືອໃນຂັ
້
ນຕອນສຸ
້
ດທ ້າຍ
ເຫລົ່ານີ ປະກອບມີ
້
ຂັນຕອນດັ
້
່ ງລຸ່ ມນີ: ້
a) ການອອກແບບຜະລິດພັນ.

ວິທກ
ີ ານສໍາລັບການຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ
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ຄູມ່ ືກ ່ຽວກ ັບຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ ສາລ
ໍ ັບຜະລິດຕະພ ັນຢາ

b) ຄວາມຮູ ້ ກ່ ຽວກັບການຄວບຄຸ ມ ກ່ ຽວກັບເງ່ ອນໄຂທາງດ້
ື
ານຈຸລນ
ິ ຊີວທ
ິ ະຍາ ຂອງວັດຖຸ ດິບ
ແລະ ສານຊ່ວຍຕ່ າງໆ (ຕົວຢ່ າງ: ແກສ ແລະ ສານມື່ນຕ່າງໆ).
c) ການຄວບຄຸ ມ ການປົນເປືອນ
້ ຂອງຂະບວນການຜະລິດ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງ ທາງເຂົາຂອງຈຸ
້
ລນ
ິ ຊີ
ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວໃນພະລິດຕະພັນ ເຊິ່ງປົກກະຕິດ ຜົນສໍາເລັດທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ແມ່ ນຈາກການ

ເຮັດອະນາໄມ ແລະ ການຂ້າເຊືອ້ ຂອງຜະລິດທີ່ ສໍາພັດກັບໜາ້ ພຽງ, ການປ້ອງກັນການປົ ນ
ເປືອນ
້ ຂອງອາກາດ ໂດຍການຄວບຄຸ ມຄວາມສະອາດຂອງຫ ້ອງ, ການນໍາໃຊ້ຂອບເຂດເວລາ
ການຄວບຄຸ ມການດໍາເນີນງານ ແລະ, ຂັນຕອນ
້
ການຕອງ.

d) ປ້ອງກັນການ ປົນເປ ລະຫວ່າງ ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຂາ້ ເຊືອແລ້
້ ວ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ ຍັງບໍ່
ທັນຖືກຂ້າເຊືອ.
້
e) ການຮັກສາຄວາມໜັນຄົ
້ ງຂອງຜະລິດຕະພັນ.
f) ຂະບວນການເຮັດການຂ້າເຊືອ.
້
g) ລະບົບຄຸ ນນະພາບທັງໝົດ ທີ່ປະກອບຢູ່ໃນລະບົບຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ ຕົວຢ່າງ: ການ
ຄວບຄຸ ມການປ່ ຽນແປງ, ວິທກ
ີ ານອົບຮົມທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດ, ກວດກາການປ່ ອຍ, ແຜນການ ບໍາລຸ ງ
ຮັກສາເພື່ອປ້ອງກັນ, ການວິໄຈວິທກ
ີ ທີ່ຫລົມເຫລວ, ການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ ຂອງຄົນ,
ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ການທົດສອບຄວາມທ່ ຽງຕົງຕາມ ມາດຕະ ຖານທີ່ກໍາ
ນົດໄວ້, ແລະ ອື່ນໆ.
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