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หลักเกณฑ์วธิ ีการทีด่ ใี นการจัดเก็บยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
◦ 1. บทนา (Introduction)
ั ภัณฑ์ โดยคูม
ื่ มโยง
คูม
่ อ
ื นีจ
้ ัดทาขึน
้ สาหรับผู ้ทีท
่ างานเกีย
่ วกับการจัดเก็บ ขนสง่ และการกระจายเภสช
่ อ
ื นีม
้ ค
ี วามเชอ
ี่ วชาญขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในข ้อกาหนดโดย
อย่างต่อเนือ
่ งกับคูม
่ อ
ื อืน
่ ๆ ทีแ
่ นะนาโดยคณะกรรมการผู ้เชย
ั ภัณฑ์ เชน
่
เฉพาะทีเ่ กีย
่ วกับเภสช
ั กรรม (Good trade and
- หลักเกณฑ์วธิ ก
ี ารทีด
่ ใี นทางการค ้าและการกระจายวัตถุดบ
ิ ตัง้ ต ้นทางเภสช
distribution practice, GTDP)
ั ภัณฑ์ทป
- การทดสอบความคงสภาพตัวของเภสช
ี่ ระกอบด ้วยตัวยาออกฤทธิท
์ ย
ี่ อมรับเป็ นทางการในรูปแบบยา
้ ่วไป
ทีใ่ ชทั
- หลักเกณฑ์วธิ ก
ี ารทีด
่ ใี นการผลิตยา (Good manufacturing practices, GMP)
ี และชวี วัตถุ
- หลักเกณฑ์เกีย
่ วกับยาแชเ่ ย็น (Cold chain) โดยเฉพาะทีใ่ ชกั้ บวัคซน
ั ตารับระหว่างประเทศ (The international pharmacopoeia)
- ตาราเภสช
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หลักเกณฑ์วธิ ีการทีด่ ใี นการจัดเก็บยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
◦

29.08.2559

วัตถุประสงค์ของคูม
่ อ
ื นีท
้ าขึน
้ เพือ
่ เพิม
่ เติมข ้อมูลนอกเหนือจากเอกสารต่างๆ ทีก
่ ล่าวมาข ้างต ้น โดยการอธิบายขยาย
ความถึงวิธก
ี ารโดยเฉพาะทีพ
่ จ
ิ ารณาแล ้วว่าเหมาะสมกับการจัดเก็บและการขนสง่ เภสัชภัณฑ์ อย่างไรก็ตามรายละเอียด
เหล่านีอ
้ าจต ้องได ้รับการปรับแต่งให ้เหมาะกับความจาเป็ นเฉพาะรายบุคคลโดยมีข ้อแม ้ว่าสาระโดยรวมต ้องสามารถชว่ ย
ให ้ผู ้ปฏิบัตบ
ิ รรลุเป้ าหมายมาตรฐานทางคุณภาพทีต
่ ้องการ
ั ภัณฑ์ ผู ้จ ้างผลิต และผู ้ค ้า
คาแนะนาต่างๆ ไม่เพียงแต่เหมาะสมกับโรงงานเภสัชกรรม หากยังเหมาะกับผู ้นาเข ้าเภสช
ั กรรมโรงพยาบาล รายละเอียดของการจัดเก็บอาจต ้องได ้รับการปรับเพือ
สง่ ยา ร ้านเภสัชกรรมชุมชนและงานเภสช
่ ความ
เหมาะสมกับสถานทีท
่ จ
ี่ ัดเก็บยาในแต่ละแห่ง โดยต ้องยึดถือและปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบของประเทศหรือเขตการปกครอง
ในทุกๆ กิจกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง
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หลักเกณฑ์วธิ ีการทีด่ ใี นการจัดเก็บยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ั
◦ 2. คานิยามศพท์
(Glossary)
ั ท์ทใี่ ชในเอกสารนี
้
ั ท์ทป
คาอธิบายขยายความหมายของศพ
้ใชกั้ บคาศพ
ี่ รากฏในกฏระเบียบและ
้ ใ่ นปั จจุบน
ข ้อแนะนาทีใ่ ชอยู
ั
ั กรรม (Active pharmaceutical ingredient, API) สารใดๆ หรือสว่ นผสมของสาร
◦ สารออกฤทธิท
์ างเภสช
้ ตเภสช
ั ภัณฑ์สาเร็จรูป (Dosage form) ซงึ่ เมือ
้
ใดๆ ทีม
่ ไี ว ้เพือ
่ ใชผลิ
่ นาไปใชในการผลิ
ตยาจะทาหน ้าทีเ่ ป็ น
้ อ
ั วิทยา หรือเพือ
สารออกฤทธิส
์ าคัญในยาสาเร็จตารับนั น
้ ๆ สารนั น
้ ๆ ใชเพื
่ ความมุง่ หมายให ้ได ้ฤทธิท
์ างเภสช
่
ผลโดยตรงในการวินจ
ิ ฉั ย ระงับ บรรเทา รักษา ป้ องกันโรค หรือเพือ
่ ให ้เกิดผลต่อโครงสร ้างหรือการทา
หน ้าทีข
่ องร่างกาย
ี ใน
◦ การปนเปื้ อน (Contamination) คือ การได ้รับการปนเปื้ อนจากสารเคมีทไี่ ม่พงึ ประสงค์ หรือจุลชพ
ธรรมชาติ หรือสงิ่ แปลกปลอมอืน
่ เข ้าสูว่ ัตถุดบ
ิ ทีเ่ ป็ นวัตถุดบ
ิ ตัง้ ต ้น (Starting material) หรือ ยาระหว่างผลิต
่ ตัวอย่าง
(Intermediate) หรือยาสาเร็จรูป (Finished product) ในระหว่างการผลิต (Production) การสุม
(Sampling) การบรรจุ (Packaging) หรือ การบรรจุใหม่ (Repackaging) การจัดเก็บ (Storage) หรือการ
ขนสง่ (Transport)
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หลักเกณฑ์วธิ ีการทีด่ ใี นการจัดเก็บยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
◦
◦ การปนเปื้ อนข ้ามผลิตภัณฑ์ (Cross-contamination) คือ การเกิดการปนเปื
้ อนของวัตถุดบ
ิ ตัง้ ต ้นตัวหนึง่
หรือยาระหว่างผลิต หรือยาสาเร็จรูปสูว่ ัตถุดบ
ิ ตัง้ ต ้นตัวอืน
่ หรือผลิตภัณฑ์ตวั อืน
่ ในระหว่างขัน
้ ตอนการผลิต
ยา
่ ารออกฤทธิท
◦ สารเติมเนือ
้ ยา, สารปรุงแต่งยา (Excipient) สารใดๆ ทีไ่ ม่ใชส
์ ไี่ ด ้ผ่านการประเมินความ
้ นสารสง่ ผ่านตัวยาออกฤทธิใ์ นร่างกาย ดังนี้
ปลอดภัยและใชเป็
้
- เป็ นสารชว่ ยในขบวนการสง่ ผ่านตัวยาทีใ่ ชในขบวนการผลิ
ตยา
ิ ธิผล หรือเพือ
- เป็ นสารทีใ่ ชป้้ องกัน เสริมหรือเพิม
่ ความอยูต
่ วั ทางชวี ประสท
่ ให ้เกิดการ
ยอมรับของผู ้ป่ วย
- ชว่ ยในการจาแนกให ้เห็นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ หรือ
ิ ธิภาพของยาในระหว่างการใชยาหรื
้
- เสริมหน ้าทีอ
่ น
ื่ ๆ ด ้านความปลอดภัย ประสท
อการจัดเก็บ
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หลักเกณฑ์วธิ ีการทีด่ ใี นการจัดเก็บยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ิ้ อายุ (Expiry date) คือ วันทีท
ั ภัณฑ์เพือ
◦ วันสน
่ รี่ ะบุไว ้บนภาชนะบรรจุ (สว่ นใหญ่ระบุไว ้บนฉลาก) ของเภสช
่
ิ ธิผลทางสรรพคุณตามกาหนดจนถึงวันหรือภายในระยะเวลาที
ิ้
แจ ้งให ้รู ้ว่า ยายังมีประสท
บ
่ ง่ บอกไว ้ในวันสน
◦
ิ้ อายุของตัวยา
อายุยา ถ ้าการจัดเก็บยาทาได ้ถูกต ้องตามคาแนะนาโดยตลอดตัง้ แต่วันทีผ
่ ลิตถึงวันสน
◦ การปิ ดฉลากยา (Labelling) กิจกรรมของการปิ ดฉลากยาจะรวมถึงการคัดเลือกฉลากยาทีถ
่ ก
ู ต ้องตามข ้อมูล
ทีก
่ าหนด ตามด ้วยการทาความสะอาดสายการผลิต ขจัดเอกสารทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้องอืน
่ ๆ ในขบวนการผลิต
จนกระทั่งการปิ ดฉลากยาเข ้ากับภาชนะบรรจุยา
ื้ วัตถุดบ
◦ การผลิตยา (Manufacture) การปฏิบัตก
ิ ารทัง้ หมด ตัง้ แต่การสงั่ ซอ
ิ และผลิตภัณฑ์ การทายา การ
ควบคุมคุณภาพ การอนุมัตผ
ิ า่ น การจัดเก็บ การกระจายยาสาเร็จรูป และการควบคุมทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง

้
ั กรรมและ
◦ วัตถุดบ
ิ /วัสดุ (Material) เป็ นคาทีใ่ ชโดยกว
้างหมายถึง วัตถุดบ
ิ เริม
่ ต ้น (สารออกฤทธิท
์ างเภสช
สารเติมเนือ
้ ยา) สารตรวจทดสอบ (Reagent) สารทาละลาย (Solvent) สารชว่ ยขบวนการ (Process
aids) วัตถุกงึ่ สาเร็จรูป วัสดุสาหรับการบรรจุ และฉลากยา
้
◦ วัสดุสาหรับการบรรจุ (Packaging material) วัสดุใดๆ ซงึ่ รวมทัง้ สงิ่ พิมพ์หบ
ี ห่อทีใ่ ชบรรจุ
ยาเป็ นสว่ นหนึง่
ั ภัณฑ์สาเร็จรูป แต่ไม่รวมวัสดุหบ
้
ิ ค ้า วัสดุหบ
ของเภสช
ี ห่อทีใ่ ชบรรจุ
เพือ
่ การขนสง่ สน
ี ห่อบรรจุภัณฑ์สามารถ
แบ่งเป็ นระดับปฐมภูม ิ (Primary) หรือทุตย
ิ ภูม ิ (Secondary) ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ว่าวัสดุนัน
้ ๆ ถูกออกแบบมาเพือ
่
ั ผัสกับยาโดยตรงหรือไม่
วัตถุประสงค์ให ้สม
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หลักเกณฑ์วธิ ีการทีด่ ใี นการจัดเก็บยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ั ภัณฑ์ (Pharmaceutical product) ยาใดๆ ทีท
ั ว์ทเี่ ลีย
◦ เภสช
่ าขึน
้ เพือ
่ ใชกั้ บมนุ◦ษย์หรือสต
้ งเพือ
่ เป็ นอาหาร
ของคนในรูปแบบของยาสาเร็จรูป หรือเป็ นวัตถุดบ
ิ ตัง้ ต ้นเพือ
่ การทายาสาเร็จรูปซงึ่ ต ้องมีการควบคุมภายใต ้
ั ภัณฑ์ทงั ้ เพือ
กฏหมายทีใ่ ชกั้ บเภสช
่ การสง่ ออกและการนาเข ้า
ั ภัณฑ์ตงั ้ แต่การรับวัตถุดบ
◦ การผลิต (Production) การปฏิบัตก
ิ ารทัง้ หมดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการผลิตเภสช
ิ จนผ่าน
่ บ
่ บ
ขบวนการผลิต การใสห
ี ห่อบรรจุ และใสห
ี ห่อบรรจุใหม่ การปิ ดฉลากและ การปิ ดฉลากใหม่จนถึงการทา
ั ภัณฑ์สาเร็จรูป
ให ้เป็ นเภสช
◦ วันทีต
่ ้องตรวจสอบใหม่ (Retest Date) คือ วันทีท
่ วี่ ัตถุดบ
ิ ควรได ้รับการตรวจสอบใหม่เพือ
่ ดูวา่ ยังเหมาะสม
้
กับการใชงานต่
อไปได ้อีกหรือไม่
ั ภัณฑ์และวัตถุดบ
้
◦ การจัดเก็บ (Storage) การจัดเก็บเภสช
ิ จนถึงการเบิกจ่ายเพือ
่ นาไปใชงาน
ั ภัณฑ์ วัตถุดบ
ื้ ซงึ่ อาจเป็ นตัวแทน
◦ คูค
่ ้า (Supplier) บุคคลทีจ
่ ัดจาหน่ายเภสช
ิ หรืออืน
่ ๆ ให ้ตามการสงั่ ซอ
นายหน ้า ผู ้จัดจาหน่าย ผู ้ผลิตหรือผู ้ค ้า ถ ้าเป็ นไปได ้ควรเลือกคูค
่ ้าทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพและได ้รับมอบอานาจแต่งตัง้
เป็ นตัวแทนทีถ
่ ก
ู ต ้อง
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การทาความเข้าใจหลักปฏิบตั ใิ นเอกสารอบรมชุดนี้
WHO

29.08.2559

THAI FDA PHARMA

◦ เนือ
้ หาข ้อกาหนด

◦ เนือ
้ หาข ้อกาหนด

◦ เนือ
่ งจากข ้อกาหนดของ WHO มีจานวนข ้อ
มากกว่าของ THAI FDA Pharma จึงนามาไว ้
้ อ
ด ้านซายมื

◦ เรียงลาดับตาม THAI FDA Pharma เป็ นหลัก
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 5. PERSONNEL

◦ 3. บุคลากร ( Personnel)

◦ 5.1 All personnel involved in distribution
activities should be trained in the requirements
of GDP and be capable of meeting these
requirements.

่
◦ 3.1 ในสถานทีจ
่ ัดเก็บยาแต่ละสถานที่ เชน
ิ ค ้า สถานทีข
สถานทีผ
่ ลิตยา คลังสน
่ ายสง่ ยา
สถานทีข
่ ายยาและห ้องเก็บยาของโรงพยาบาล
ควรจัดให ้มีบค
ุ ลากรอย่างเพียงพอและมี
คุณสมบ ัติเหมาะสมทีจ
่ ะดาเนินการให ้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพยาทีเ่ ก็บ โดย
มีการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบทีก
่ าหนดไว ้อย่าง
ถูกต ้อง

◦ 5.2 Key personnel involved in the distribution
of pharmaceutical products should have the
ability and experience appropriate to their
responsibility for ensuring that pharmaceutical
products are distributed properly.
◦ 5.3 There should be an adequate number of
competent personnel involved in all stages of
the distribution of pharmaceutical products in
order to ensure that the quality of the product
is maintained.

29.08.2559

◦ 3.2 บุคลากรทัง้ หมดควรได ้รับการอบรมอย่างดี
เกีย
่ วกับการจัดเก็บยา ระเบียบการปฏิบัตงิ าน
ขัน
้ ตอนการดาเนินการและระบบความปลอดภ ัย
(safety )

GSDP WHO Thai FDA Pharma

10

ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 5.4 National regulations with regard to
qualifications and experience of personnel
should be followed.

◦ 5.5 Personnel should receive initial and
continued training relevant to their tasks,
including assessment as applicable, in accordance
with a written training programme.

◦ 3.3 บุคลากรทัง้ หมดต ้องผ่านการอบรมและ
ปฏิบัตต
ิ ามหล ักสุขอนาม ัยบุคคล (
personal hygiene ) และการสุขล ักษณะ
( sanitation )
◦ 3.4 บุคลากรทีป
่ ฏิบัตงิ านในสถานทีจ
่ ัดเก็บยา
่ ุดป้องก ันทีเ่ หมาะสมกับงานหรือ
ควรสวมใสช
ชุดทางานทีเ่ หมาะสมกับหน ้าทีง่ านทีป
่ ฏิบัต ิ

◦ 5.6 Personnel dealing with hazardous
pharmaceutical products (such as highly active,
and radioactive materials, narcotics (สารเสพ
ติด), and other hazardous, sensitive and/or
dangerous pharmaceutical products, as well as
products presenting special risks of abuse, fire
or explosion) should be given specific
training.

29.08.2559
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◦ 5.7 Records of all training should be kept.
◦ 5.8 Personnel involved in the distribution of
pharmaceutical products should wear working
or protective garments suitable for the
activities that they perform. Personnel dealing
with hazardous pharmaceutical products,
including products with materials (such as
highly active, toxic, infectious or sensitizing
products) should be provided with protective
garments as necessary
◦ 5.9 Procedures relating to personnel hygiene
relevant to the activities to be carried out
should be established and observed. Such
procedures should relate to health, hygiene
and clothing of personnel.

29.08.2559
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◦ 5.10 First-aid procedures and equipment for
dealing with emergencies involving personnel
should be available.
◦ 5.11 Procedures and conditions of
employment for employees, including contract
and temporary labour, and other personnel
having access to pharmaceutical products must
be designed and administered to assist in
minimizing the possibility of such products
coming into unauthorized possession.

◦ 5.12 Codes of practice and disciplinary
procedures should be in place to prevent and
address situations where persons involved in
the distribution of pharmaceutical products are
suspected (สงสัย) of, or found to be
implicated in, the misappropriation and/or
theft thereof.

29.08.2559
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◦ 7.PREMISES, WAREHOUSING AND
STORAGE

◦ 4. อาคารสถานทีจ
่ ัดเก็บและสงิ่ อานวยความ
สะดวก

◦ 7.1 Good storage practice (GSP) is applicable in
all circumstances where pharmaceutical
products are stored throughout the distribution
process. For additional guidance relating the
general principles of storage of pharmaceutical
products, refer to the WHO guideline on good
storage practices (WHO Expert Committee on
Specifications for Pharmaceutical Preparations.
Thirty-seventh Report. Geneva, World Health
Organization, 2003 (WHO Technical Report
Series, No. 908, Annex 9)).

◦ ( Premises and facilities )
้ ทีจ
พืน
่ ัดเก็บ ( Storage areas )
◦ 4.1 ต ้องมีมาตรการในการป้องก ันผูไ้ ม่ได้ร ับ
อนุญาตผ่านเข ้ามาในบริเวณจัดเก็บยา

◦ 7.2 Precautions must be taken to prevent
unauthorized persons from entering storage
areas.

29.08.2559
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หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 7.3 Storage areas should be of sufficient
capacity to allow the orderly storage of the
various categories products, namely bulk and
finished products, products in quarantine,
and released, rejected, returned or
recalled products.

◦ 4.2 พืน
้ ทีจ
่ ัดเก็บยาควรมีขนาดเพียงพอทีจ
่ ะจัดเก็บ
พัสดุตา่ ง ๆ และผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทอย่าง
่ ว ัตถุดบ
เป็ นระเบียบ เชน
ิ ว ัสดุสาหร ับการบรรจุ
ยากึง่ สาเร็ จรูป ยาสาเร็ จรูปรอการแบ่งบรรจุ
และยาสาเร็ จรูป ยาระหว่างรอผลวิเคราะห์ ยาที่
ผลวิเคราะห์ผา
่ นการอนุม ัติ ยาทีผ
่ ลวิเคราะห์ไม่
ผ่านการอนุม ัติ ยาทีร่ ับคืนจากตลาด และยาที่
เรียกเก็บคืน
◦ 4.3 วัสดุสาหรับการบรรจุทเี่ ป็ นสงิ่ พิมพ์ ควรให ้
ความสาคัญอย่างมากทีจ
่ ะต ้องมีความถูกต้อง
สอดคล้องก ับยา และควรให ้ความเอาใจใสเ่ ป็ น
พิเศษในการเก็บรักษาและความปลอดภัยต่อวัสดุท ี่
เก็บรักษา

29.08.2559

GSDP WHO Thai FDA Pharma

15

ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 7.4 Storage areas should be designed or
adapted to ensure good storage conditions. In
particular, they should be clean and dry and
maintained within acceptable temperature
limits. Where special storage conditions are
required on the label (e.g. temperature,
relative humidity), these should be provided,
checked, monitored and recorded.
Pharmaceutical products should be stored off
the floor and suitably spaced to permit
cleaning and inspection. Pallets should be
kept in a good state of cleanliness and
repair.

29.08.2559

◦ 4.4 พืน
้ ทีจ
่ ัดเก็บควรได ้รับการออกแบบหรือปรับให ้มี
สภาพการจัดเก็บทีด
่ ี โดยเฉพาะให ้มีสถานทีส
่ ะอาด
และแห้งภายใต ้ระดับอุณหภูมท
ิ เี่ หมาะสม ในกรณีทม
ี่ ี
ข ้อกาหนดสภาพการจัดเก็บเป็ นพิเศษตามทีร่ ะบุไว ้บน
ื้
่ อุณหภูม ิ และระด ับความชน
ฉลาก ( เชน
ั ัทธ์ ) สงิ่ เหล่านีต
สมพ
้ ้องจัดให ้ตรงตามทีก
่ าหนด
ตรวจสอบ และบันทึกไว ้ วัตถุดบ
ิ และยาควรจัดเก็บให ้
ั ัสก ับพืน
้ พาลเล็ท( pallets )ให ้มี
สูงขึน
้ พ้นการสมผ
ระยะห่างเพียงพอแก่การทาความสะอาดและการ
ิ ค ้าควรเก็บให ้มีสภาพดี
ตรวจตราพาลเล็ ทรองรับสน
่ มแซมให ้คงสภาพใชงาน
้
สะอาด และได้ร ับการซอ
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◦ 7.5 Storage areas should be clean, and free
from accumulated waste and vermin
(แมลง). A written sanitation programme
should be available indicating the frequency of
cleaning and the methods to be used to clean
the premises and storage areas. There should
also be a written programme for pest
control. The pest-control agents used should
be safe, and there should be no risk of
contamination of the materials and
pharmaceutical products. There should be
appropriate procedures for the clean up of any
spillage to ensure complete removal of any
risk of contamination.

29.08.2559

◦ 4.5 พืน
้ ทีจ
่ ัดเก็บต ้องสะอาดและปราศจากการสะสม
ของขยะหรือสงิ่ มีชวี ต
ิ ควรเขียนข ้อปฏิบัตก
ิ าร
ั เจน เป็ นลายลักษณ์
สุขลักษณะ( Sanitation ) ให ้ชด
อักษร บ่งบอกถึงวิธก
ี ารและความถีใ่ นการทาความ
สะอาดสถานทีแ
่ ละพืน
้ ทีจ
่ ัดเก็บ ควรมีตาราง
ั และแมลง( Pest
กาหนดการฉีดพ่นสารควบคุมสตว์
่ เดียวกัน สารทีใ่ ช ้
control ) เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรเชน
ั ว์และแมลงต ้องเป็ นสารทีป
ฉีดพ่นควบคุมสต
่ ลอดภัยต่อ
ี่ งต่อการเกิดการปนเปื้ อนกับวัตถุดบ
คน และไม่เสย
ิ หรือ
ยา ในพืน
้ ทีจ
่ ัดเก็บควรมีข ้อกาหนดวิธก
ี ารทาความ
ี่ งต่อการ
สะอาดขจัดสารตกค ้างเพือ
่ ให ้หมดความเสย
ปนเปื้ อน
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◦ 7.6 Receiving and dispatch bays should
protect products from the weather.
Reception areas should be designed and
equipped to allow containers of incoming
pharmaceutical products to be cleaned, if
necessary, before storage.

ิ ค ้าเข ้าออก (bay)
◦ 4.6 บริเวณหรือท่าเทียบรถรับสง่ สน
ควรสามารถป้องก ันผลิตภ ัณฑ์จากสภาพอากาศได ้ ใน
กรณีจาเป็ นบริเวณรับของ ต ้องมีการออกแบบและติด
อุปกรณ์ทพ
ี่ ร ้อมจะทาให ้หีบห่อบรรจุภัณฑ์ของวัตถุดบ
ิ และ
ิ ค ้าขาเข ้าก่อนขนย ้ายเข ้า
ยาสะอาดในเวลาขนถ่ายจากตู ้สน
พืน
้ ทีจ
่ ัดเก็บ

◦ 7.7 Where quarantine status is ensured by
storage in separate areas, these areas must
be clearly marked and their access
restricted to authorized personnel. Any
system replacing physical quarantine should
provide equivalent security. For example,
computerized systems can be used, provided
that they are validated to demonstrate
security of access.

◦ 4.7 ยาทีอ
่ ยูใ่ นสถานะก ักก ันและแยกเก็บในพืน
้ ทีเ่ ฉพาะ
ั เจนและควบคุมการเข ้า
พืน
้ ทีจ
่ ัดเก็บนัน
้ ต ้องมีป้ายระบุไว ้ชด
ออกไว ้เฉพาะผูไ้ ด้ร ับอนุญาตเท่านัน
้ ถ ้ามีระบบอืน
่ ใดที่
้
ิ ค ้าต ้องมั่นใจว่ามีความ
ใชแทนการแยกสถานที
จ
่ ัดเก็บสน
่ ถ ้าใชระบบคอมพิ
้
ปลอดภัยทัดเทียมกัน เชน
วเตอร์ต ้อง
สามารถตรวจสอบความถูกต ้องของโปรแกรมได ้
(validation) เพือ
่ ยืนย ันการมีระบบร ักษาความ
ปลอดภ ัย(security) ในการควบคุมการเข ้าถึงตัวยา
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◦ 7.8 If sampling is performed in the
storage area, it should be conducted in such
a way as to prevent contamination or
cross-contamination. Adequate cleaning
procedures should be in place for the
sampling areas.
◦ 7.9 Physical or other equivalent validated
(e.g. electronic) segregation should be
provided for the storage of rejected,
expired, recalled or returned products.
The products, and areas concerned should
be appropriately identified.

29.08.2559

่ ต ัวอย่างวัตถุดบ
◦ 4.8 ควรมีพน
ื้ ทีเ่ ฉพาะสาหรับสุม
ิ ใน
่ เก็บตัวอย่าง
สภาพแวดล ้อมทีม
่ รี ะบบควบคุม ถ ้าการสุม
่ ตัวอย่างนัน
กระทาในพืน
้ ทีจ
่ ัดเก็บวัตถุดบ
ิ การสุม
้ ต ้องทา
ด ้วยวิธก
ี ารทีส
่ ามารถป้องก ันการปนเปื้ อน
(contamination)หรือการปนเปื้ อนข ้ามผลิตภัณฑ์
่
(cross-contamination) ได ้ และในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารสุม
ตัวอย่าง ต ้องมีวธิ ก
ี ารปฏิบัตใิ นการทาความสะอาดอย่าง
เพียงพอ
ิ้
◦ 4.9 การจัดเก็บวัตถุดบ
ิ หรือยาทีไ่ ม่ผา
่ นการอนุม ัติ สน
อายุ ทีค
่ น
ื จากตลาด หรือทีเ่ รียกเก็บคืนด ้วยการแยก
พืน
้ ทีเ่ ฉพาะหรือการใชวิ้ ธก
ี ารอืน
่ ใดทีส
่ ามารถตรวจสอบ
่ วิธก
ความถูกต ้องของโปรแกรม เชน
ี ารในระบบ
อิเล็ กทรอนิกส ์ ควรสามารถบ่งบอกสถานะของวัสดุ ยา
ั เจนเหมาะสม
และพืน
้ ทีไ่ ด ้อย่างชด
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◦ 7.10 Radioactive materials, narcotics and
other hazardous, sensitive and/or dangerous
pharmaceutical products, as well as products
presenting special risks of abuse, fire or
explosion, (e.g. combustible liquids and solids
and pressurized gases) should be stored in a
dedicated area that is subject to appropriate
additional safety and security measures.
◦ 7.11 Pharmaceutical products should be
handled and distributed according to GMP as
defined in this document.
◦ 7.12 Pharmaceutical products should be
handled and stored in such a manner as to
prevent contamination, mix-ups and
cross-contamination.
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◦ 4.10 สารทีอ
่ อกฤทธิแ
์ รงและสารกัมมันตรังส ี วัตถุเสพติด
วัตถุมพ
ี ษ
ิ ตลอดจนวัตถุหรือยาอันตรายทีส
่ ามารถ
ี่ งจากการใชในทางที
้
ก่อให ้เกิดความเสย
ผ
่ ด
ิ (abuse) สาร
่ ของเหลวไวไฟ แก๊สแข็งหรือ
ไวไฟหรือระเบิดได ้ (เชน
บรรจุภายใต ้แรงดันสูง) ควรจัดเก็บในพืน
้ ทีเ่ ฉพาะทีม
่ รี ะบบ
ความปลอดภัยและมาตรการควบคุมการร ักษาความ
มน
่ ั คงปลอดภ ัย (security) อย่างเข ้มงวด
◦ 4.11 วัตถุดบ
ิ และยา ควรได ้รับการจัดเก็บและจัดจ่ายให ้
ถูกต ้องตามหล ักเกณฑ์วธ
ิ ก
ี ารทีด
่ ใี นการผลิตยา ตามที่
กาหนดไว ้ในเอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้อง
◦ 4.12 วัตถุดบ
ิ และยา ควรได ้รับการจัดเก็บในลักษณะที่
สามารถป้องก ันการปนเปื้ อน หรือเกิดการปนเปื้ อนข ้าม
ผลิตภัณฑ์ได ้

GSDP WHO Thai FDA Pharma

20

ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 7.13 A system should be in place to ensure
that pharmaceutical products due to expire
first are sold and/or distributed first (FEFO).
Where no expiry dates exist for the products,
the FIFO principle should be applied.
Exceptions may be permitted as appropriate,
provided that adequate controls are in place to
prevent the distribution of expired products.
◦ 7.14 Rejected pharmaceutical products should
be identified and controlled under a
quarantine system designed to prevent
their use until a final decision is taken on their
fate.

◦ 4.13 วัตถุดบ
ิ และยา ควรได ้รับการจัดเก็บในสภาพทีท
่ า
ให ้มั่นใจได ้ว่า สามารถรักษาระดับคุณภาพไว ้ได ้ และจัด
ิ้ อายุกอ
จ่ายหมุนเวียนตามอายุยาทีเ่ หลือคือ สน
่ นจ่ายออก
ก่อน (FEFO, first expired / first out)
◦ 4.14 วัตถุดบ
ิ และยาทีไ่ ม่ผา่ นการอนุมัต ิ (Rejected) ควร
ั
ระบุสถานะให้ชดเจนและแยกเก็
บภายใต้ระบบก ักก ัน
ิ ค ้าไปใชจนกว่
้
เพือ
่ ป้ องกันการนาสน
าจะมีการพิจารณาการ
ิ ค ้ารายการนัน
ดาเนินการขัน
้ สุดท ้ายกับสน
้ ๆ
◦ 4.15 ยาเสพติดให้โทษและว ัตถุออกฤทธิค
์ วรจัดเก็บไว ้
ให ้ถูกต ้องตามอนุสัญญานานาชาติและกฎหมายหรือ
ระเบียบกระทรวงว่าด ้วยการจัดเก็บยาเสพติด

◦ 7.15 Narcotic drugs should be stored in
compliance with international conventions,
and national laws and regulations on
narcotics.
29.08.2559
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◦ 7.16 Broken or damaged items should
be withdrawn from usable stock and
separated.

◦ 7.17 Storage areas should provide
adequate lighting to enable all operations
to be carried out accurately and safely.
◦ Storage conditions
◦ 7.18 Storage conditions for pharmaceutical
products should be in compliance with the
labelling, which is based on the results of
stability testing.
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ี หายควรแยกจ ัดเก็บจาก
◦ 4.16 ยาทีแ
่ ตกหรือเสย
ิ ค ้ามีไว ้เพือ
สน
่ จาหน่าย ( usable stock)
◦ 4.17 พืน
้ ทีจ
่ ัดเก็บควรมีระบบไฟฟ้ าให ้แสงสว่างที่
เพียงพอ เพือ
่ ให ้การปฏิบัตงิ านเป็ นไปอย่างถูกต ้อง
แม่นยาและปลอดภัย
◦ สภาวะการจ ัดเก็บ (Storage conditions)
◦ 4.18 สภาวะการจัดเก็บวัตถุดบ
ิ และยาควรสอดคล ้อง
ตามทีร่ ะบุไว ้บนฉลากยา ซงึ่ เป็ นข ้อกาหนดทีไ่ ด ้จาก
ผลการทดสอบความคงสภาพของยา
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◦ Monitoring of storage conditions

◦ การควบคุมสภาวะการจ ัดเก็บ

◦ 7.19 Recorded temperature monitoring
data should be available for review. The
equipment used for monitoring should be
checked at suitable predetermined intervals
and the results of such checks should be
recorded and retained. All monitoring
records should be kept for at least the
shelf-life of the stored material or product
plus one year, or as required by national
legislation. Temperature mapping should
show uniformity of the temperature across
the storage facility. It is recommended that
temperature monitors be located in areas
that are most likely to show fluctuations.

◦ (Monitoring of storage conditions)

◦ 7.20 Equipment used for monitoring should
also be calibrated at defined intervals.
29.08.2559

◦ 4.19 มีการบ ันทึกอุณหภูมใิ นพืน
้ ทีจ
่ ัดเก็บไว ้เป็ นลาย
ลักษณ์อก
ั ษรเพือ
่ การติดตาม ตรวจทบทวน อุปกรณ์ทใี่ ช ้
ตรวจสภาวะการจัดเก็บควรผ่านการตรวจสภาพเป็ น
ระยะๆและบันทึกผลการตรวจสภาพไว ้เป็ นหลักฐาน
ข ้อมูลการติดตามตรวจสภาวะการจัดเก็บต ้องเก็บรักษา
ิ้ อายุของวัตถุดบ
ไว ้อย่างน ้อยอีก 1 ปี ภายหลังวันสน
ิ หรือ
ผลิตภัณฑ์หรือตามข ้อกาหนดในกฎระเบียบของ
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องการรายงานอุณหภูม ิ ณ จุดวัด
อุณหภูมท
ิ ก
ุ จุดควรมีความสม่าเสมอตลอดพืน
้ ทีจ
่ ัดเก็บ
และแผนผ ังจุดว ัด อุณหภูมค
ิ วรรวมถึงตาแหน่งที่
อุณหภูมม
ิ โี อกาสผันแปรได ้มากทีส
่ ด
ุ

◦ 4.20 อุปกรณ์สาหรับการตรวจสอบ ควรได ้รับการสอบ
เทียบ (calibration) ตามระยะเวลาทีก
่ าหนด
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 12 DOCUMENTATION
◦ 12.1 Written instructions and records
should be available which document all
activities relating to the distribution of
pharmaceutical products, including all
applicable receipts and issues. The name
of the applicable entity should appear on all
relevant documents.
◦ 12.2 Procedures should be established
and maintained for the preparation, review,
approval, use of and control of changes to
all documents relating to the distribution
process . Procedures must be in place for
both internally generated documents and
documents from external sources.

29.08.2559

◦ 5. ข้อกาหนดในการจ ัดเก็บ (Storage
requirements)

◦ งานเอกสาร (Documentation) :คาสงั่ การ ทีเ่ ป็ น
ลายลักษณ์อก
ั ษรและบันทึกต่างๆ (Written instructions
and records)
◦ 5.1 คาสั่งการและบันทึกต่างๆ เกีย
่ วกับกิจกรรมในพืน
้ ที่
ิ ค ้าสน
ิ้ อายุ ควรทา
จัดเก็บ รวมทัง้ การจัดการเกีย
่ วกับสน
บันทึกเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร เอกสารเหล่านีต
้ ้องอธิบาย
ิ ค ้าอย่างละเอียดและบ่งบอก
ขัน
้ ตอนการจัดเก็บสน
้
เสนทางของวั
ตถุดบ
ิ และยา รวมทัง้ เอกสารข ้อมูลภายใน
องค์กรเพือ
่ ให ้สามารถติดตามเรียกเก็บยาคืนได ้หาก
ต ้องการ
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 12.3 Documents, in particular instructions
and procedures relating to any activity that
could have an impact on the quality of
pharmaceutical products, should be
designed, completed, reviewed and
distributed with care.
◦ 12.4 The title, nature and purpose of each
document should be clearly stated. The
contents of documents should be clear and
unambiguous. Documents should be laid
out in an orderly fashion and be easy to
check.

◦ 5.2 มีขอ
้ มูลการจัดเก็บวัตถุดบ
ิ หรือยาแต่ละชนิด อยู่
์ รี่ ะบุ
ในรูปสงิ่ พิมพ์หรือระบบอิเลคทรอนิกสท
รายละเอียด สภาวะการจัดเก็บ ข ้อควรระวังทีค
่ วร
ทราบ รวมทัง้ วันทีต
่ ้องทดสอบซ้า ( retest date)
โดยยึดถือตามตารายาทีก
่ าหนด ( pharmacopoeial
requirements ) และกฎระเบียบของประเทศทีเ่ ป็ น
ปั จจุบันเกีย
่ วกับฉลากและภาชนะบรรจุ

◦ 12.5 All documents should be completed,
approved, signed (as required) and dated
by an appropriate authorized person(s) and
should not be changed without the
necessary authorization.

29.08.2559
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 12.6 There should be compliance with
national legislative requirements with regard
to the nature, content and retention of
documentation, relating to the distribution
of pharmaceutical products. Where such
requirements are not in place the
documents should be retained for a period
equal to the shelf-life of the products where
applicable, plus one year.
◦ 12.7 The distributor must establish and
maintain procedures for the identification,
collection, indexing, retrieval , storage,
maintenance, disposal of and access to all
applicable documentation.

29.08.2559

◦ 5.3 ควรมีการจัดเก็บบันทึกสาหรับการรับยาแต่ละครัง้
ิ ค ้า
บันทึกดังกล่าวควรรวมรายละเอียดของรายการสน
ื่ ผู ้ขาย เลขทีผ
คุณภาพ ปริมาณ ชอ
่ ลิตของผู ้ขาย วันที่
ิ ค ้า เลขรับ สน
ิ ค ้าทีก
ิ้
รับสน
่ าหนดขึน
้ และวันทีย
่ าสน
อายุ การเก็บหลักฐานทีเ่ ป็ นเอกสารต ้องเก็บตาม
ระยะเวลาทีก
่ ฎหมายกาหนด(ถ ้าไม่มข
ี ้อกาหนดตาม
ิ้
กฎระเบียบให ้เก็บเอกสารไว ้จนครบอีก 1 ปี หลังวันสน
อายุของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์)

◦ 5.4 ควรเก็บข ้อมูลไว ้อย่างละเอียดครบถ ้วนตัง้ แต่การ
รับเข ้าวัสดุหรือยา และการจ่ายออกให ้ถูกต ้องตามที่
่ เลขทีก
กาหนดไว ้ในระบบ เชน
่ ารผลิต เป็ นต ้น
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 12.8 All records must be readily
retrievable, stored and retained using
facilities that provide a suitable environment
to prevent modification, damage ,
deterioration and/or loss of documentation.
◦ 12.9 Documents should be reviewed
regularly and kept up to date. When a
document has been revised a system should
exist to prevent inadvertent use of the
superseded version.
◦ 12.10 Mechanisms should exist to allow for
transfer of information, including quality or
regulatory information between a
manufacturer and a customer, as well as the
transfer of information to the relevant
regulatory authority as required.

29.08.2559
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 12.11 Records relating to storage of pharmaceutical
products should be kept and be readily available
upon request in accordance with the WHO guideline
on good storage practice (WHO Expert Committee
on Specifications for Pharmaceutical Preparations.
Thirty seventh Report. Geneva, World Health
Organization, 2003 (WHO Technical Report Series,
No. 908, Annex 9)).
◦ 12.12 In the case of temperature-sensitive
pharmaceutical products, records of
investigations and actions should be retained for at
least one year after the expiry date of the
product.
◦ 12.13 Where the records are generated and kept in
electronic form, their back-ups should, be available
to prevent any accidental data loss.

29.08.2559
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 9 CONTAINERS AND CONTAINER
LABELLING

◦ การปิ ดฉลากและภาชนะบรรจุ (Labelling and
containers)

◦ 9.1All pharmaceutical products should be
stored and distributed in containers which do
not have an adverse effect on the quality of
the products, and which offer adequate
protection from external influences, including
microbial contamination.

◦ 5.5 วัสดุและยาทัง้ หมดควรเก็บหรือบรรจุในภาชนะทีไ
่ ม่
ทาให้คณ
ุ ภาพของวัสดุ วัตถุดบ
ิ หรือผลิตภัณฑ์ทบ
ี่ รรจุ
อยูใ่ นภาชนะเปลีย
่ นแปลงไป ในขณะเดียวกันต ้อง
ป้ องกันผลกระทบจากภายนอกได ้ในบางกรณีรวมถึงการ
ื้ แบคทีเรียด ้วย
ป้ องกันการปนเปื้ อนจากเชอ

◦ 9.2 Labels applied to containers should be
clear, unambiguous, permanently fixed to the
container and be indelible. Information on the
label should comply with applicable national
legislation with regard to the labelling of
containers. The labelling should be written in
at least one language which is understood by
persons involved in the distribution chain.

29.08.2559

◦ 5.6 ภาชนะบรรจุทัง้ หมดต ้องมีฉลากปิ ดทีม
่ รี ายละเอียดที่
ั
ื่ ของวัตถุดบ
ชดเจน
ซงึ่ อย่างน ้อยจะต ้องบอกชอ
ิ ครัง้ ที่
ิ้ อายุ วันทีต
ผลิต วันทีย
่ าสน
่ ้องตรวจสอบซ้า เงือ
่ นไขการ
จัดเก็บและตารายาทีใ่ ชอ้ ้างอิงไม่ควรใชตั้ วย่อหรือรหัสที่
ไม่เป็ นสากล
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 9.3 Shipping containers may not need
not to bear labels with full description
of the identity of the container's content (in
order to prevent theft), but should
nonetheless provide sufficient information
on handling and storage conditions and
precautions to ensure the product is
properly handled at all times.
◦ 9.4 Special transport and/or storage
conditions should be stated on the label. If
a pharmaceutical product is intended for
transfer outside the control of the
manufacturer’s products management
system, the name and address of the
manufacturer, special transport conditions
and any special legal requirements including
safety symbols should also be included on
the label.
29.08.2559
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 9.5 When used, only internationally and/or
nationally accepted abbreviations, names
or codes should be used in the labelling
of containers.
◦ 9.6 Special care should be used when using
dry ice in containers. In addition to safety
issues it must be ensured that the
pharmaceutical product does not come into
contact with the dry ice, as it may have an
adverse effect on the quality of the product.
◦ 9.7 Written procedures should be available
for the handling of damaged and/or
broken containers. Particular attention
should be paid to potentially toxic and
hazardous products

29.08.2559
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ การร ับเข้าว ัสดุและยา( receipt of incoming
materials and pharmaceutical products )

◦ 5.7 ในการรับของเข ้าแต่ละครัง้ ควรตรวจสอบกับ
ื้ (purchase order) ทีเ่ กีย
เอกสารสั่งซอ
่ วข ้องและ
่
ตรวจสอบความถูกต ้องของภาชนะบรรจุ เชน
รายละเอียดบนฉลาก ครัง้ ทีผ
่ ลิต ชนิดและปริมาณของ
วัสดุหรือยา
◦ 5.8 การรับของเข ้ามาต ้องผ่านการตรวจรับอย่างถีถ
่ ้วนว่า
บรรจุไว ้ในภาชนะชนิดเดียวกันโดยตลอด ในกรณีทย
ี่ ามี
หลายครัง้ ทีผ
่ ลิตควรแยกเก็บตามครงที
ั้ ผ
่ ลิต
◦ 5.9 ควรตรวจสอบภาชนะบรรจุทก
ุ ภาชนะอย่างละเอียด
ั
ี หาย ถ ้ามี
เพือ
่ สงเกตการปลอมปน
และความเสย
ั ควรแยกภาชนะนัน
ภาชนะบรรจุใดน่าสงสย
้ ๆ หรือยา
ทัง้ หมดเข ้าพืน
้ ทีก
่ ักกันเพือ
่ การตรวจสอบต่อไป

29.08.2559
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
่ ตัวอย่างควรกระทาโดยบุคลากรทีไ่ ด ้รับการ
◦ 5.10 การสุม
ฝึ กอบรมมาอย่างเหมาะสมและปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดของ
่ ตัวอย่างให ้เข ้มงวด ภาชนะใดทีม
่ ตัวอย่าง
การสุม
่ ก
ี ารสุม
ั เจน
ออกไปต ้องมีฉลากปิ ดแสดงแจ ้งไว ้ให ้ชด
ิ ค้าไว้ใน
่ ตัวอย่าง ควรจ ัดเก็บสน
◦ 5.11 ภายหลังการสุม
บริเวณก ักก ัน โดยแยกรุน
่ ตลอดระยะเวลาระหว่างการ
กักกัน และการจัดเก็บในภายหลัง
◦ 5.12 วัตถุดบ
ิ หรือยาควรแยกเก็บในพืน
้ ทีก
่ ก
ั กันจนกว่าจะมี
เอกสารแจ ้งผ่านการอนุมัต ิ หรือไม่ผา่ นการอนุมัตอ
ิ อกมา
เป็ นหลักฐาน
◦ 5.13 ควรมีมาตรการทีร่ ับรองได ้ว่าวัสดุหรือยาทีไ่ ม่ผา่ นการ
อนุมัตจ
ิ ะไม่ถก
ู นาไปใชวั้ สดุหรือยาเหล่านัน
้ ต ้องแยกเก็บ
จากวัสดุหรือยาอืน
่ ในระหว่างรอการทาลาย หรือสง่ คืนผู ้
จาหน่าย

29.08.2559
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ Stock rotation and control

ิ ค้าคงคล ังและการควบคุม
◦ การหมุนเวียนสน

◦ 7.23 Periodic stock reconciliation should
be performed by comparing the actual and
recorded stocks.

◦ ( Stock rotation and control )

◦ 7.24 All significant stock discrepancies
(ไม่ตรงก ัน) should be investigated as a
check against inadvertent mix-ups and/or
incorrect issue.

29.08.2559

ิ ค ้าคงคลังเป็ นระยะ ๆ โดย
◦ 5.14 ต ้องมีการตรวจสอบสน
ิ ค ้าทีน
เปรียบเทียบระหว่างข ้อมูลในบันทึกกับสน
่ ับได ้จริง
◦ 5.15 ควรทาการตรวจสอบเมือ
่ พบความแตกต่างของ
ิ ค้าคงคล ังทีม
ปริมาณสน
่ น
ี ัยสาค ัญเพือ
่ หาสาเหตุวา่ เกิด
ั สนโดยไม่ตงั ้ ใจหรือการจ่ายผิด
จากความสบ
◦ 5.16 ในบริเวณการผลิต ภาชนะบรรจุวัสดุหรือยาทีถ
่ ก
ู ใชไ้ ป
่ นต ้องปิ ดฝาและผนึกให ้สนิทเพือ
เพียงบางสว
่ ป้ องกันการ
ื่ มคุณภาพหรือปนเปื้ อนระหว่างการจัดเก็บ วัสดุหรือยา
เสอ
้
้ ้หมด
จากภาชนะทีผ
่ า่ นการเปิ ดและถูกใชไปบางส
ว่ นควรใชให
้
ก่อนเปิ ดใชภาชนะใหม่
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 5.17 ไม่ควรจ่ายว ัสดุ ว ัตถุดบ
ิ จากภาชนะทีช
่ ารุด
นอกจากตรวจสอบได ้ว่าคุณภาพของวัสดุวต
ั ถุดบ
ิ ภายในไม่
มีผลกระทบ ถ ้าเป็ นไปได ้ควรแจ ้งให ้ผู ้รับผิดชอบด ้าน
ควบคุมคุณภาพรับทราบ การดาเนินการใด ๆ ในกรณีนค
ี้ วร
ทาบันทึกเป็ นหลักฐาน
◦ การควบคุมว ัสดุและยาทีล
่ า้ สม ัยและเลิกใชง้ าน
◦ ( Control of obsolete and outdated materials
and pharmaceutical products)
◦ 5.18 ควรมีการตรวจสอบหาวัสดุและยาทีเ่ ก่าเก็บไม่เป็ น
ิ ค ้าอยูเ่ สมอระมัดระวังสงั เกตเพือ
ปั จจุบันในคลังสน
่ ป้ องกัน
้
การจ่ายวัสดุและยาทีล
่ ้าสมัยและเลิกใชงานออกไป
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
ิ ค้าคืน ( Returned goods )
◦ 6. สน

◦ 16 REJECTED AND RETURNED
PRODUCTS
◦ 16.1 Rejected products and those
returned to a distributor should be
appropriately identified and handled in
accordance with a procedure which involves
at least the physical segregation of such
pharmaceutical products in quarantine in a
dedicated area, or other equivalent (e.g.
electronic) segregation, in order to avoid
confusion and prevent distribution until a
decision has been taken with regard to their
disposition. The storage conditions
applicable to a pharmaceutical product
which are rejected or returned should be
maintained during storage and transit until
such time as a decision has been made
regarding the product in question.
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ิ ค้าคืน รวมทัง้ สน
ิ ค ้าทีเ่ รียกเก็บคืน ( recalled
◦ 6.1 สน
goods ) ควรปฏิบัตต
ิ ามขัน
้ ตอนทีไ่ ด ้รับการอนุมัต ิ (
approved procedures ) และทาบันทึกการรายงาน

ิ ค ้าทัง้ หมดทีค
้ ทีก
◦ 6.2 ควรจัดเก็บสน
่ น
ื ไว ้ในพืน
่ ักก ันจนกว่า
จะได ้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู ้ทีไ่ ด ้รับมอบหมายให ้
ิ ค ้าเพือ
รับผิดชอบโดยตรงแล ้ว จึงจะนาไปเก็บไว ้ในคลังสน
่
จาหน่าย
ิ ค ้าไว ้ในรายงาน
◦ 6.3 ควรแยกแยะ และบันทึกการจ่ายสน
ิ ค ้าคงคลัง เมือ
สน
่ มีการจาหน่ายอีกครัง้ หนึง่ ไม่ควรนา
ผลิตภ ัณฑ์ทค
ี่ น
ื จากผูป
้ ่ วยทีผ
่ า
่ นสถานทีข
่ ายยาหรือ
ิ ค้าเพือ
โรงพยาบาลเข้าคล ังสน
่ จาหน่าย แต่ควรทาลาย
ทิง้
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
16.2 The necessary assessment and
decision regarding the disposition of such
products must be taken by a designated
person. The nature of the product returned to
the distributor, any special storage conditions
required, its condition and history and the
time elapsed since it was issued, should all be
taken into account in this assessment. Where
any doubt arises over the quality of a
pharmaceutical product it should not be
considered suitable for reissue or reuse.
16.3 Provision should be made for the
proper and safe transport of returned
products in accordance with the relevant
storage and other requirements.
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
16.4 Provision should be made for the proper
and safe transport of rejected and waste
materials prior to their disposal.
16.5 Pharmaceutical products should be
destroyed where necessary in accordance with
international, national and local requirements
regarding disposal of such products, and with
due consideration to protection of the
environment.
16.6 Records of all returned, rejected and/or
destroyed pharmaceutical products should be
kept.
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 10. DISPATCH
◦ 10.1 Pharmaceutical products should only be
sold and/or distributed to persons or entities
that are entitled to acquire such products in
terms of applicable national , regional and
international legislation. Written proof of
such authority must be obtained prior to the
dispatch of products to such person or
entities.
◦ 10.2 The supplier of pharmaceutical products
should, prior to the dispatch of such products,
ensure that the person or entity, e.g. the
contract acceptor for transportation of
the pharmaceutical products, is aware of and
follows the appropriate storage and transport
conditions.
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่ สน
ิ ค้าและการขนสง
่ ( Dispatch and
◦ 7. การจ ัดสง
transport )
◦ 7.1 ควร ขนสง่ วัสดุและยาโดยดาเนินการในลักษณะที่
ไม่กระทบต่อคุณภาพและรักษาสภาวะการจัดเก็บให ้
ตลอดจนถึงมือผู ้รับ
◦ 7.2 ควรระมัดระวังเป็ นพิเศษในกรณีการจัดสง่ ยาแชเ่ ย็ น
้ า้ แข็ งแห้ง นอกจากการปฏิบัตเิ พือ
ทีใ่ ชน
่ ความปลอดภัย
ั ผัส
แล ้ว ต ้องรับรองได ้ว่า วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ไม่สม
โดยตรงกับน้ าแข็งแห ้งเพราะอาจเกิดผลกระทบต่อ
่ การถูกแชแ
่ ข็ง
คุณภาพของวัสดุหรือยา เชน
้ อ
◦ 7.3 ควรใชเครื
่ งตรวจว ัดอุณหภูมใิ นระหว่างการ
่ ตามกรณีทเี่ หมาะสมและบันทึกข ้อมูลอุณหภูมไิ ว ้
ขนสง
เพือ
่ การตรวจทบทวนสภาวะการขนสง่
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 10.3 The dispatch and transport of
pharmaceutical products should be
commenced only after the receipt of a valid
delivery order or material replenishment
(เติม)plan which should be documented.

ิ ค ้าและขนสง่ วัสดุหรือยาเมือ
◦ 7.4 ควรจัดสง่ สน
่ ได้ร ับใบ
่ สน
ิ ค้าเท่านัน
สง
้ และต้องบ ันทึกไว ้เป็ นเอกสารหลักฐาน

◦ 10.4 Written procedures for the dispatch of
pharmaceutical products should be
established. Such procedures should take into
account the nature of the product, as well as
any special precautions to be observed.

ิ ค ้าควรสามารถป้ องกันการกระทบ
◦ 7.6 ภาชนะขนสง่ สน
ิ ค ้าบนกล่องต ้องระบุ
ต่าง ๆ จากภายนอก ฉลากสง่ สน
ั เจน และป้องก ันการลบเลือนได ้
ชด

ิ ค ้า
◦ 7.5 ควรจัดทาเอกสารวิธป
ี ฏิบัตส
ิ าหรับการจัดสง่ สน
ิ ค ้า พร ้อม
และขนสง่ วัสดุและยาตามคุณลักษณะของสน
ทัง้ ระบุขอ
้ ควรระว ังพิเศษตามจาเป็ น

◦ 10.5 Records for the dispatch of
pharmaceutical products should be prepared
and should include at least the following
information:
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ - date of dispatch;
◦ - name and address of the entity responsible for
the transportation
◦ - name, address and status of the addressee
(e.g. retail pharmacy, hospital, community clinic);
◦ - a description of the products including, e.g.
name, dosage form and strength (if applicable);
◦ - quantity of the products, i.e. number of
containers and quantity per container;
◦ - assigned batch number and expiry date;

่ สน
ิ ค ้าไว ้เป็ นหลักฐาน
◦ 7.7 ควรเก็บบ ันทึกการจ ัดสง
ข ้อมูลทีบ
่ ันทึกไว ้อย่างน ้อยต ้องมี
◦ - วันที่

ื่ และทีอ
◦ - ชอ
่ ยูข
่ องลูกค ้า
่ ชอ
ื่ ยา รูปแบบยา
◦ - รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ยา เชน
ความแรง ครัง้ ทีผ
่ ลิต และปริมาณ
◦ - สภาวะการขนสง่ และการจัดเก็บ
้
◦ 7.8 ควรจัดเก็บบันทึกทัง้ หมดให ้เรียบร ้อยพร ้อมใชและ
ตรวจสอบได ้เมือ
่ ต ้องการ

◦ - applicable transport and storage conditions;
and
◦ - a unique number to allow identification of the
delivery order.
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 10.6 Records of dispatch should contain
enough information to enable traceability
of the pharmaceutical product. Such records
should facilitate the recall of a batch of a
product as necessary. Each party involved in
the distribution chain has a responsibility to
ensure traceability.
◦ 10.7 Methods of transportation, including
vehicles to be used , should be selected with
care, and local conditions should be
considered, including the climate of the region
and any seasonal variations experienced.
Delivery of products requiring controlled
temperatures should be done in accordance
with the storage and transport conditions.
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 10.8 Delivery schedules should be established
and route planning performed where needed,
taking local needs and conditions into account.
Such schedules and plans should be realistic and
systematic. Care should be taken that the
volume of pharmaceutical products ordered should
not exceed the capacity of storage facilities
at the destination.

◦ LAST IN FIRST OUT เข ้าหลังออกก่อน
◦ ใชกั้ บการขนสง่

◦ 10.9 Where applicable vehicles and containers
should be loaded carefully and systematically
on a first-out/last-in basis in order to save time
when unloading and to prevent physical damage.
Extra care should be taken during loading and
unloading of cartons to avoid breakage.

◦ 10.10 Pharmaceutical products should not be
supplied or received after their expiry date,
or so close to the expiry date that this date is
likely to occur before the products are used by the
consumer.
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 11. TRANSPORTATION AND PRODUCTS
IN TRANSIT
◦ 11.1 The manufacturer should communicate
all relevant conditions for storage and
transportation to the entity(-ies) responsible
for the transportation of pharmaceutical
products. Such an entity(-ies) should ensure
adherence to these requirements throughout
transportation and at any intermediate
storage stages.
◦ 11.2 Pharmaceutical products should be stored
and transported in accordance with
procedures in such a way that:
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ (a) the identity of the product is not lost;
◦ (b) the product does not contaminate and
is not contaminated by other products;

◦ (c) adequate precautions are taken against
spillage , breakage, misappropriation
and theft; and
◦ (d) appropriate temperature and relative
humidity conditions are maintained in the
case of pharmaceutical products, as
appropriate, e.g. using cold chain for
thermolabile (ไม่คงตัวต่อความร ้อน)
products.
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 11.3 The required storage conditions for
pharmaceutical products should be
maintained within acceptable limits during
transportation. The specific storage
conditions of the product should thus not be
grossly exceeded, or exceeded for an
unacceptable period of time during the
transit period. Any deviations from
storage conditions which are considered to
be acceptable should be determined in
consultation with the marketing
authorization holder and/or the
manufacturer.
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 11.4 Where special conditions are required
during transportation which are different from
or limit the given environmental
conditions (e.g. temperature, humidity)
these should be provided, monitored and
recorded.
◦ 11.5 The transportation process should not
have a negative effect on the integrity
and quality of pharmaceutical products.

◦ 11.6 Written procedures should be in place
to investigate and deal with any violations of
storage requirements, e.g. temperature
violations.
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 11.7 Products comprising highly active and
radioactive materials, other dangerous
drugs and substances presenting special
risks of abuse, fire or explosion (e.g.
combustible liquids, solids and
pressurized gases) should be stored and
transported in safe, dedicated and secure
areas, containers and vehicles. In addition,
applicable international agreements and
national legislation should be followed.
◦ 11.8 Products containing narcotics and other
dependence-producing substances should
be stored and transported in safe and secure
areas, containers and vehicles. In addition,
applicable international agreements and
national legislation should be applied.
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 11.9 Spillages should be cleaned as soon
as possible to prevent possible
contamination, cross-contamination and
hazards. Written procedures should be in place
for the handling of such occurrences.
◦ 11.10 Physical or other equivalent (e.g.
electronic) segregation should be provided
for the storage and distribution during
transit of rejected, expired, recalled or
returned pharmaceutical products and
suspected counterfeits. The products
should be appropriately identified, securely
packaged, clearly labelled, and be
accompanied by appropriate supporting
documentation.
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 11.11 Products containing toxic and/or
flammable substances should be stored and
transported in suitably designed, separate and
closed containers, taking into account national
legislation and international agreements.
◦ 11.12 The interior of vehicles and containers
should remain clean and dry whilst
pharmaceutical products are in transit.
◦ 11.13 Packaging materials and
transportation containers should be suitable to
prevent damage of pharmaceutical products
during transport.
◦ 11.14 Sufficient security should be provided to
prevent theft and other misappropriation of
products. Steps should be taken to prevent
unauthorized access to pharmaceutical products
being transported.
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 11.15 General international requirements
regarding safety, health and
environmental aspects (e.g. explosion ,
contamination of the environment, etc.)
should be observed.
◦ 11.16 Damage to containers and any other
event or problem which occurs during transit
must be recorded and reported to the
relevant department, entity or authority, and
investigated.

◦ 11.17 A batch tracking system should be
used which enables specific batches
transported to be traced during the
distribution process.
◦ 11.18 Pharmaceutical products in transit
must be accompanied by the appropriate
documentation.
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 15.RECALLS

◦ 8. การเรียกเก็บผลิตภ ัณฑ์คน
ื ( Product recalls )

◦ 15.1 There should be a system which includes
a written procedure to recall promptly and
effectively pharmaceutical products known or
suspected to be defective, with a designated
person(s) responsible for recalls.

◦ 8.1 ควรจัดให ้มีมาตรฐานสาหรับวิธก
ี ารปฏิบัตใิ นการเรียก
ั าจะมีปัญหา
เก็บผลิตภัณฑ์ยาและวัตถุดบ
ิ ทีร่ ห
ู ้ รือสงสยว่
ิ ธิภาพ
ด ้านคุณภาพคืนจากตลาดอย่างรวดเร็วและมีประสท

◦ 15.2 Such procedures should be checked
regularly and updated.
◦ 15.3 The original manufacturer should be
informed in the event of a recall. Where a
recall is instituted by an entity other than the
original manufacturer and/or marketing
authorization holder, consultation with the
original manufacturer and/or marketing
authorization holder should, where possible,
take place prior to a recall being instituted.
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 15.4 The effectiveness of the arrangements
for recalls should be evaluated at
regular intervals.
◦ 15.5 All recalled pharmaceutical
products should be stored in a secure,
segregated area pending appropriate
action.
◦ 15.6 Recalled pharmaceutical products
should be segregated during transit and
clearly labelled as recalled products.
Where segregation in transit is not possible,
such goods must be securely packaged,
clearly labelled, and be accompanied by
appropriate documentation.
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 15.7 The storage conditions applicable to a
pharmaceutical product which is subject to
recall should be maintained during storage
and transit until such time as a decision has
been made regarding the product in question.
◦ 15.8 All customers and competent
authorities of all countries to which a given
pharmaceutical product may have been
distributed should be informed promptly of
any intention to recall the product because it
is, or is suspected to be, defective.
◦ 15.9 All records should be readily available to
a designated person(s) responsible for
recalls. These records should contain sufficient
information on pharmaceutical products
supplied to customers (including exported
products).
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ิ ค ้ายา
หลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดเก็บและกระจายสน
◦ 15.10 The progress of a recall process
should be recorded and a final report
issued, which includes a reconciliation
between delivered and recovered
quantities of products.
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◦ สภาวะการจัดเก็บและการปิ ดฉลาก (Storage and labeling conditions)
การจัดเก็บในสภาวะปกติ (Normal storage conditions) หมายถึง การเก็บในทีแ
่ ห ้ง สถานที่
จัดเก็บเมือ
่ มีอากาศถ่ายเทดี อุณหภูมอ
ิ ยูร่ ะหว่าง 15-25°c หรือขึน
้ กับสภาพภูมอ
ิ ากาศอุณหภูมไิ ม่เกิน
30°c ปลอดกลิน
่ รบกวนจากภายนอกหรือมลภาวะปนเปื้ อน และไม่มแ
ี สงสว่างจ้าเกินควร
การขยายความข ้อกาหนดการจัดเก็บ (Defined storage instructions) ผลิตภัณฑ์ยาทีต
่ ้องจัดเก็บ
ั เจน ถ ้าไม่ระบุวธิ ก
ตามเงือ
่ นไขทีก
่ าหนดเฉพาะต ้องระบุวธิ ก
ี ารจัดเก็บนั น
้ ให ้ชด
ี ารจัดเก็บอืน
่ เป็ นการเฉพาะ
ั้ อาจ
่ ต ้องจัดเก็บให ้ต่อเนือ
(เชน
่ นไขทีค
่ วรจ ัดเก็บเป็นระยะเวลาสนๆ
่ งในทีเ่ ย็น) ความแตกต่างจากเงือ
่ ในระหว่างการขนสง
่ ภายในประเทศ
ยอมร ับได้ เชน
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ข้อกําหนดการจัดเก็บภายใต้อณ
ุ หภูมติ ่างๆ มีขอ้ แนะนําดังนี้
คาแนะนาบนฉลาก

29.08.2559

ความหมายองอุณหภูมจ
ิ ัดเก็บ

Do not store over 30°c

ระหว่าง 2°c ถึง 30°c

Do not store over 25°c

ระหว่าง 2°c ถึง 25°c

Do not store over 15°c

ระหว่าง 2°c ถึง 15°c

Do not store over 8°c

ระหว่าง 2°c ถึง 8°c

Do not store below 8°c

ระหว่าง 8°c ถึง 25°c

Protect from moisture (เก็บในทีแ
่ ห ้ง)

ั ัทธ์ไม่เกิน 60% เลือกภาชนะ
ื้ สมพ
เก็บทีค
่ วามชน
ื้ ใสย
่ าให ้ผู ้ป่ วย
ป้องก ันความชน

Protect from light (เก็บให ้พ ้นแสง)

่ าให ้ผู ้ป่ วย
เลือกภาชนะก ันแสงใสย
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ข้อกําหนดการแสดงฉลาก มีขอ้ แนะนําดังนี้
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อยา เวชภัณฑ์
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ตัวอย่างการเก็บยาในชีวติ ประจําวัน
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Temperature Indicator
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Thermal Mapping
ิ ค ้าทีอ
◦ การทา Thermal Mapping เป็ นการหาตาแหน่งทีเ่ หมาะสมสาหรับการวางสน
่ ณ
ุ หภูมแ
ิ ละสภาวะ แวดล ้อม
่ ความชน
ื้ ในอากาศ การเปลีย
ิ ค ้าชนิดนัน
เชน
่ นแปลงของฤดูกาลมีผลกระทบต่อสน
้ ๆ โดยมีขน
ั ้ ตอนการ ทาดังนี้
ิ ค ้า โดยคานึงถึง
1. วางแผนการจัดการ การจัดเก็บสน
ิ ค ้าทีจ
◦ สน
่ ะจัดเก็บ
◦ สถานทีใ่ นการจัดเก็บ

◦ ความสะดวกปลอดภัยและการเข ้าถึง
◦ ข ้อกาหนดตามมาตรฐานต่าง ๆ

้ื
ี่ งของสภาวะแวดล ้อมทีก
ิ ค ้า เชน
่ จุดวิกฤตของอุณหภูม ิ หรือความชน
2. มีการประเมินสภาวะเสย
่ ระทบต่อสน
ั ัทธ์ รูปแบบการจัดวางสน
ิ ค ้า พืน
สมพ
้ ทีใ่ นการจัดเก็บ และความปลอดภัย
3. เลือกระบบเทคโนโลยีและเครือ
่ งมือในการวัดทีเ่ หมาะสม โดยคานึงถึง ราคา ความแม่นยา ความคงทน ความไว
ั ญาณการวัด ความสามารถในการบันทึกข ้อมูล โดยต ้องมีการติดตัง้ การวัดทีเ่ หมาะสม โดย
ในการตอบสนองสญ
ื้ ทีถ
ในพืน
้ ทีน
่ ้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร ควรวัดอย่างน ้อย 9 จุด เพือ
่ ให ้ได ้ค่าอุณหภูม ิ ความชน
่ ก
ู ต ้องแม่นยา
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ภาพประกอบการทํา Thermal Mapping
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เอกสารอ้างอิง
◦ http://drug.fda.moph.go.th/zone_admin/files/2.5%20vaccine%20GSP.pdf
◦ Guide to good storage practices for pharmaceuticals. WHO Expert Committee on Specifications
for Pharmaceutical Preparations. Thirty seventh Report, Geneva, World Health Organization,
2003 (WHO Technical Report Series, No 908, Annex 9)
◦ Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products, PIC/S Pharmaceutical Inspection
Convention, Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme, PE 009-2 July 1, 2004
◦ สานั กยา สานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีด
่ ใี นการผลิตยาแผน ปั จจุบน
ั
ั กรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร การบริหารจัดการคลังทีด
◦ โรงงานเภสช
่ ี
(Good Storage Practice) จัดทาโดย คณะทางานการจัดการความรู ้ รภท.ศอพท. ปี ๒๕๕๘

◦ http://med.mahidol.ac.th/ramapharmacy/th/knowledge/general/11102015-0010-th
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