๑. ชื่อ – สกุล รศ.คลินิก แพทย์หญิงวารุ ณี จินารัตน์
กลุ่ม/ฝ่ าย
ชื่อ – สกุล นางสุ ภาพร ภูมิอมร
กลุ่ม/ฝ่ าย
-

ตาแหน่งรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ตาแหน่งผูอ้ านวยการ สถาบันชีววัตถุ
หน่วยงานสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒.เรื่ องที่ประชุม / ฝึ กอบรม/ดูงานด้านการควบคุมกากับวัคซี นและการผลิตวัคซี นป้ องกันไข้เลือดออก ณ National Agency of
Medicine and Health Product Safety (ansm) เมือง Lyon และ Sanofi Pasteur ที่ Neuville site เมือง Neuville
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
วัตถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาระบบควบคุ มกากับคุ ณภาพวัคซี นป้ องกันโรคไข้เลื อดออกของประเทศ และสร้ าง
ความเข้มแข็งให้กบั หน่วยงานควบคุมกากับคุณภาพภาครัฐด้านวัคซีนของประเทศ
ระยะเวลาวันที่ ๑๒- ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓. สิ่ งที่ได้รับจากการประชุม / ฝึ กอบรม / ดูงาน
บุคลากรที่ไปศึ กษาดูงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยสานักคณะกรรมการอาหารและยา จานวน 2 คน สถาบัน
ชี ววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จานวน 5 คน และสถาบันวัคซี นแห่ งชาติ จานวน 3 คน รวม 10 คน
โดยได้รับการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายจากสถาบันวัค ซี นแห่ ง ชาติ ใ นการศึ กษาดู ง านที่ หน่ วยงานควบคุ มกากับ
คุณภาพภาครัฐและผูผ้ ลิ ตวัคซี นไข้เลื อดออก ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับฟั งการบรรยายและเยี่ยมชมสถานที่
ที่ ANSM ที่เป็ นหน่ วยงานควบคุ ม กากับภาครั ฐ ประเทศสาธารณรั ฐฝรั่ งเศส มี หน้าที่รับผิดชอบดู แลด้าน
ควบคุมคุณภาพและประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดา้ น ยา ชีววัตถุ เครื่ องมือแพทย์ เครื่ องสาอาง และ
tattoos มีผเู ้ ชี่ ยวชาญมากกว่า ๒,๐๐๐คน มีหน่วยงานอยู่ ๓ แห่ งได้แก่ Saint-Denis, Lyon และ Montpellier ใน
การประเมิ นผลิ ตภัณฑ์ด้านยาและสุ ขภาพ นอกจากนี้ ย งั ตรวจประเมิ นสถานผลิ ตและควบคุ ม คุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ตามข้อกาหนดของ EU ซึ่ งที่ Lyon และ Montpellier มีห้องปฎิบตั ิการในการตรวจสอบคุณภาพของ
วัคซี นเนื่ องจากวัคซี นป้ องกันโรคไข้เลื อดออกได้มีการผลิ ตจากประเทศฝรั่งเศส หน่วยงาน ANSM จึงมีการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซี นดังกล่าวและอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนในประเทศผูผ้ ลิ ตแบบ EU-centralized
system ตั้ง แต่ เ ดื อ นมี น าคม ๒๕๕๙ คาดว่า จะแล้ว เสร็ จในปี หน้า ดัง นั้น ประเทศที่ อ ยู่ใ นกลุ่ ม Official
Medicines Laboratories (OMCL) network จานวน ๔ ประเทศได้แก่ อังกฤษ เยอรมัน เบลเยี่ยม และฝรั่งเศส จะ
สามารถออกใบรั บรองรุ่ นการผลิ ตวัคซี นได้ เพื่อใช้ในประเทศแถบยุโรป ทั้ง นี้ ข้ ึ นกับ ผูผ้ ลิ ตจะส่ งตัวอย่า ง
วิเคราะห์ที่ประเทศใดใน ๔ประเทศนี้ โดยทาการทดสอบทางห้องปฏิบตั ิการทั้ง monovalent pool, bulk จนถึง
ผลิตภัณฑ์วคั ซีนสาเร็ จรู ป ซึ่ งการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้เข้าเยีย่ มชมสถานที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพที่ ANSM เมือง
Lyon ด้วย

ในส่ ว นโรงงานผลิ ต วัค ซี น ป้ องกัน โรคไข้เ ลื อ ดออกของบริ ษ ัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ บริ ษ ัท ได้บ รรยายถึ ง
โรงงานผลิ ตและการผลิ ตวัค ซี นไข้เลื อดออกรวมถึ งให้เยี่ยมชมโรงงานผลิ ตที่ Neuville เนื่ องจากบริ ษทั มี
โรงงานถึง ๓ แห่ งได้แก่ Marcy L’Etoile, Val de Reuil และ Neuville โดยปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ บริ ษทั เริ่ มทา
การผลิ ตสารตั้งต้น drug substance ของวัคซี นเดงกี่ ท้ งั ๔สายพันธุ์จนได้ผลิ ตภัณฑ์วคั ซี นสาเร็ จรู ปที่แหล่ ง
Val de Reuil และระหว่างปี ๒๕๔๙ ถึงกลางปี ๒๕๕๗ Neuville ได้รับการถ่ายทอดกระบวนการผลิตวัคซี น
เพื่ออุตสาหกรรมผลิตสารตั้งต้น drug substance ของวัคซี นทั้ง ๔สายพันธุ์และเป็ นแหล่งผลิตที่เดียวแทนแหล่ง
ผลิต Marcy L’Etoileและส่ งต่อเพื่อทาการผลิตผลิตภัณฑ์วคั ซี นสาเร็ จรู ปที่ Val de Reuil ที่ Neuville ซึ่ งเป็ น
สถานที่ ที่ ไ ปดู ง านในครั้ ง นี้ มี ศ กั ยภาพการผลิ ต วัค ซี น ๒๐๐ ลิ ต รหรื อ ๑๓๕,๐๐๐ โด๊ส ต่อครั้ ง การผลิ ต
วัคซี นนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนในปี ๒๕๕๙ แล้ว ในประเทศ Brazil, Philippines, Mexico, EI Salvador และ
Paraguay และมีอีกหลายประเทศที่อยูร่ ะหว่างการขึ้นทะเบียนรวมทั้งประเทศไทยและบริ ษทั มีแผนที่จะยื่นการ
ขึ้นทะเบียนในประเทศ Australia, Sri Lanka, Taiwan และ United America
ในการดู งานในครั้งนี้ ได้ร่วมปรึ กษาหารื อเกี่ ยวกับการควบคุ มคุ ณภาพวัคซี นในแถบยุโรปโดยเฉพาะวัคซี น
ไข้เลื อดออกที่ ไม่ใช่ โรคที่ เป็ นปั ญหาในแถบยุโรป รวมถึ งรายละเอี ยดขั้นตอนวิธีวิเคราะห์ ความแรงที่ เป็ น
รายการสาคัญของการทดสอบทางห้องปฏิบตั ิการของทั้งสองแห่ง
๔. การประยุกต์นาไปใช้ประโยชน์
- หน่วยงาน
๑. หน่วยงานควบคุมกากับภาครัฐด้านวัคซี นของประเทศได้รับความรู้และประสบการณ์ในระบบการขึ้นทะเบียน
และการรับรองรุ่ นการผลิตวัคซี นของประเทศแถบยุโรป ในการประกันคุณภาพวัคซี นให้ได้มาตรฐานสากล
๒. สร้างความเข้มแข็งให้กบั หน่วยงานควบคุมกากับคุณภาพวัคซี นของหน่วยงานภาครัฐของประเทศ
๓. บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานควบคุมกากับภาครัฐของทั้งสองประเทศ
๔. เป็ นจุดเริ่ มต้นของหน่วยงานควบคุมกากับภาครัฐด้านวัคซี นของทั้งสองประเทศในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
เพื่อความร่ วมมือในอนาคต
- ประเทศ
๑. ประชาชนได้รับวัคซี นไข้เลือดออกที่ผา่ นการตรวจสอบควบคุมคุณภาพที่มีมาตรฐาน
๒. สร้างความเชื่อมัน่ ต่อประชาชนที่ได้รับวัคซี นที่มีคุณภาพความปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุม
กากับคุณภาพวัคซี นของภาครัฐ
๓. รุ ปแบบและมาตรฐานการควบคุมกากับคุณภาพวัคซี นของหน่วยงานภาครัฐแถบยุโรป สามารถนามาปรับ
ใช้เข้ากับการควบคุมคุณภาพวัคซีนในประเทศแถบอาเซียนได้ในอนาคต

