
 

ร่าง 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง  ก าหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยาชีววัตถุ 

-------------------------------------- 

 ในปัจจุบัน การด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยาชีววัตถุเพ่ือการรักษา 
และวัคซีนส าหรับมนุษย์มีความซับซ้อนแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ยาประเภทอ่ืน ดังนั้น จึงก าหนดแนวทางเพ่ือ
ควบคุม ก ากับดูแล และการพิจารณาค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยาชีววัตถุเพ่ือการรักษา 
และวัคซีนส าหรับมนุษย์ในประเทศไทยให้เป็นไปตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับหลักสากล และเหมาะสมกับ
บริบทประเทศไทย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 8 ของกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนต ารับยา การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง และการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา พ.ศ. .... ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. ๒๕๑๐ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป  
 ข้อ ๒ ให้ผู้รับอนุญาตท่ีประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยาชีววัตถุ 
เพ่ือการรักษา หรือวัคซีนส าหรับมนุษย์ ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามหลักเกณฑ์ ในภาคผนวก ก 
หรือภาคผนวก ข ท้ายประกาศนี้ แล้วแต่กรณี   
 ข้อ 3 บรรดาค าขอใด ๆ ที่ยื่นก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  
ให้ถือว่าเป็นค าขอตามประกาศนี้โดยอนุโลม และถ้ามีความแตกต่างจากประกาศนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
สั่งแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศนี้  
 ข้อ 4 บรรดาค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยาชีววัตถุ  ที่นอกเหนือจาก
หลักเกณฑ์นี้ ให้น าหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

               ประกาศ ณ วันที่      

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

หลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยา  

ประเภทยาชีววัตถุเพื่อการรักษา (Biotherapeutic Products) 
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หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยาประเภท 
ยาชีววัตถุเพื่อการรักษา (Biotherapeutic Products) 

 

บทน า 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยาประเภทยาชีววัตถุเพ่ือการรักษา (Biotherapeutic 
Products)  ภายหลังได้รับการอนุมัติทะเบียนต ารับให้สามารถจัดจ าหน่ายได้อย่างถูกต้องมักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
ไม่ว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นกับกระบวนการผลิตหรือข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงยังอาจเกิดขึ้นได้จากวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย อาทิ เพ่ือคงไว้ซึ่งกระบวนการผลิตตามปกติของ
ยาชีววัตถุเพ่ือการรักษา เพ่ือเสริมปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพ่ือการรักษา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต หรือเพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูลล่าสุดของผลิตภัณฑ์ เช่น การเพ่ิมข้อบ่งใช้  
การเพ่ิมเติมข้อควรระวังและค าเตือน หรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ 
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพ่ือการรักษา อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ 
ความปลอดภัย และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพ่ือการรักษา ตลอดจนการ ใช้ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุเพ่ือ
การรักษาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล ดังนั้น การก ากับดูแลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ
เพ่ือการรักษา ภายหลังการได้รับอนุมัติทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์แล้วเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งที่จะ
ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ เพ่ือการรักษาที่มีการด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วยังมีคุณภาพ  
ความปลอดภัยและประสิทธิผลไม่แตกต่างจากเดิม  

ปัจจุบันการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาประเภทยาชีววัตถุเพ่ือการรักษาที่ได้
ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยกเว้นทะเบียนต ารับยาวัคซีนส าหรับมนุษย์ 
จะใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบันตามอาเซียนเป็น
แนวทางพ้ืนฐานในการด าเนินการ ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติเนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่ได้
พัฒนาขึ้นมาเป็นการเฉพาะส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทยาชีววัตถุเพ่ือการรักษาที่มีความซับซ้อนและมีความ
แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ยาประเภทอ่ืน ๆ ดังนั้น จึงมีการพัฒนาจัดท าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในทะเบียนต ารับยาประเภทยาชีววัตถุเพ่ือการรักษาส าหรับประเทศไทยโดยใช้แนวทางตามองค์การ
อนามัยโลกมาประยุกต์ใช้ในการก าหนดเงื่อนไขรายละเอียดตลอดจนการจัดประเภทค าขอฯ ตามความเสี่ยง
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานและข้อมูลทางวิชาการท่ีใช้ประกอบการพิจารณาที่เป็นไปตามแนวทางสากล 

การจัดประเภทของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับรายละเอียดการจัดท าข้อมูล
เพ่ือยื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาประเภทยาชีววัตถุเพ่ือการรักษา รวมทั้งเอกสาร  
ที่ต้องยื่นเพ่ือประกอบการพิจารณาที่จะใช้ประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในกรณีต่าง ๆ เป็นการพิจารณา
ด าเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ว่าการกระท าที่ เกิดขึ้นสามารถยืนยันได้ถึงผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นต่อผลิตภัณฑ์  
ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลที่อย่างน้อยมีระดับความสมมูลที่เทียบเท่ากัน หลักเกณฑ์นี้  
จึงมีการปรับปรุงให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันตามช่วงเวลาและความเหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์ 

ในหลักเกณฑ์นี้ ค าว่า “ยาชีววัตถุเพ่ือการรักษา” หมายรวมถึง ยาชีววัตถุต้นแบบ และยาชีววัตถุ
คล้ายคลึง 
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วัตถุประสงค์และขอบเขต 
หลักเกณฑ์ฉบับนี้ใช้กับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาประเภทยาชีววัตถุเพ่ือการ

รักษาที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา การยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในทะเบียนต ารับยาดังกล่าวจะต้องกระท าโดยผู้รับอนุญาต ซึ่งใช้หลักเกณฑ์นี้เป็นแนวทางพ้ืนฐาน  
ในการด าเนินการและการตรวจสอบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินภายในและผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อการด าเนินการของผู้รับอนุญาต 

โดยหลักการ หลักเกณฑ์ฉบับนี้ สามารถน ามาใช้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส าหรับผลิตภัณฑ์โปรตีนที่มี
ฤทธิ์ทางชีวภาพทุกชนิดที่ใช้ในการรักษาโรคในมนุษย์ (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากพลาสมา) รวมถึงผลิตภัณฑ์
โปรตีนที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้มีการดัดแปลงด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น fusion proteins, PEGylation, คอนจูเกต
ด้วยยาเคมีบ าบัด หรือการปรับเปลี่ยนล าดับเบสของ rDNA และหลักเกณฑ์นี้ยังคงน ามาใช้ส าหรับผลิตภัณฑ์
โปรตีนที่ใช้ส าหรับการวินิจฉัยโรคภายในร่างกาย เช่น ผลิตภัณฑ์โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ใช้ในการถ่ายภาพ
รังสีอีกด้วย 

หลักเกณฑ์ฉบับนี้ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์วัคซีนเพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อ (Prophylactic vaccines) และ
ผลิตภัณฑ์ยีนและเซลล์บ าบัด อย่างไรก็ตาม หลักการที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้อาจน ามาใช้กับเฮพาริน  
ที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่ า  

ข้อพิจารณาทั่วไป 
ส าหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยาประเภทยาชีววัตถุเพ่ือการรักษ าในแต่ละ

รายการ ผู้รับอนุญาตควรพิจารณาว่าข้อมูลใดในทะเบียนต ารับยาที่จ าเป็นต้องเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ซึ่งก่อนด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้รับอนุญาตควรประเมินผลกระทบของ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อผลิตภัณฑ์โดยพิสูจน์ผ่านการศึกษาที่มีความเหมาะสม อาทิ การทดสอบด้วย
วิธีวิเคราะห์ การศึกษาทางคลินิก หรือการศึกษาที่ไม่ได้ด าเนินการในมนุษย์ ตลอดจนความบกพร่องของ
ผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพ่ือการรักษาทั้งทางด้านคุณภาพ 
ความปลอดภัย และประสิทธิผล ก่อนที่จะมีการด าเนินการเปลี่ยนแปลงนั้น 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพ่ือการรักษาที่ได้รับอนุมัติทะเบียนแล้วจะ
พิจารณาจัดประเภทตามการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
ผลิต ควรค านึงถึงการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพ่ือการรักษา ด้วย เช่น 
ลักษณะผลิตภัณฑ์ ความปราศจากเชื้อ ความแรงของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และ/หรือ
ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพ่ือการรักษาได้ หากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อ
ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ทางคลินิก หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ ควรพิจารณาประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความ
ปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ชีววัตถุเพ่ือการรักษาร่วมด้วย 

การพิจารณาประเมินผลกระทบจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาชีววั ตถุ
เพ่ือการรักษา หรือกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพ่ือการรักษา 
โดยทั่วไปสามารถกระท าได้โดยเปรียบเทียบกระบวนการผลิตและผลการวิเคราะห์จากกระบวนการควบคุมการ
ผลิตและการทดสอบเพ่ือการปล่อยผ่านของกระบวนการผลิตก่อนและหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
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ในขั้นตอนต่าง ๆ ระหว่างผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ด้วยผล
การทดสอบทั้งจากการทดสอบในระหว่างกระบวนการผลิตและการตรวจสอบเพ่ือปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ และ
พิจารณาว่าผลการตรวจสอบดังกล่าวมีความเปรียบเทียบกันได้ (comparability) หรือไม่ หรืออาจกล่าว 
ในอีกทางหนึ่งได้ว่า ตัวยาส าคัญ (drug substance) สารมัธยันตร์ (intermediates) หรือผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ
เพ่ือการรักษาที่ผลิตขึ้นด้วยกระบวนการผลิตที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงควรแสดงความเปรียบเทียบกันได้  
ตามเกณฑ์การยอมรับของผลิตภัณฑ์ก่อนที่ จะมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงที่ ก าหนดไว้  อย่างไรก็ตาม  
อาจจ าเป็นต้องยื่นข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ร่วมกับข้อมูลข้างต้น  

นอกจากนี้ ผู้รับอนุญาตยังต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice; GMP) หลักเกณฑ์และวิธีการทางห้องปฏิบัติการที่ดี 
(Good Laboratory Practice; GLP) หลักเกณฑ์และวิธีการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice; 
GCP) และผู้รับอนุญาตควรด าเนินการภายใต้แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี  
ในการผลิตที่เก่ียวข้องและข้อก าหนดส าหรับการจัดเก็บรักษาบันทึก ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องยื่น
ประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ต้องสามารถแสดงให้ส านักงานฯ ตรวจสอบได้เมื่อมีการตรวจประเมิน 
GMP เช่ น  การตรวจรับ รองการติ ดตั้ ง  ( installation qualification) เมื่ อมีการเปลี่ ยน อุปกรณ์ ที่ ใช้ 
ในกระบวนการผลิต การตรวจรับรองการปฏิบัติงาน (operational qualification) และการตรวจรับรอง
สมรรถนะ (performance qualification) 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาชีววัตถุเพ่ือการรักษาบางรายการ อาจเข้าข่าย  
ต้องยื่นค าขอใหม่เพ่ือขึ้นทะเบียนต ารับยา ทั้งนี้  ส านักงานฯ สงวนสิทธิ์ให้ผู้รับอนุญาตด าเนินการตามความ
เหมาะสมต่อไป 
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นิยามศัพท์ 
ยาชีววัตถุ เพื่ อการรักษา (Biotherapeutic Product) หมายความถึง ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ 

(biological medicinal product) ที่มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคในมนุษย์  

ผู้รับอนุญาต หมายถึง ผู้รับอนุญาตผลิตยา หรือผู้รับอนุญาตให้น าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร 
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ผู้ผลิต (Manufacturer) หมายความว่า ผู้รับอนุญาตผลิตยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

ตัวยาส าคัญ (Drug substance) หมายความว่า สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมและโมเลกุลที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งอาจมีการก าหนดสูตรต ารับในภายหลังเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยา 

การเพาะเลี้ยงเซลล์ (Cell culture) หมายความว่า ผลที่ได้จากการเจริญเติบโตของเซลล์ภายนอก
ร่างกายที่ถูกแยกออกมาจากสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์  

รุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่าย (Commercial batch) หมายความว่า รุ่นการผลิตที่มีขนาดเท่ากับ 
การผลิตเพ่ือจ าหน่าย  

ผลิตภัณฑ์รอบรรจุ (Bulk product) หมายความว่า ยาที่ผ่านกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอย่าง
สมบูรณ์แต่ยังไม่รวมถึงการบรรจุใส่ภาชนะสุดท้าย  

ผลิตภัณฑ์รอบรรจุที่ผ่านขั้นตอนการเตรียมตามสูตรต ารับ (Formulated bulk) หมายความว่า 
สารมัธยันตร์ส าหรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วยสูตรขั้นสุดท้ายของตัวยาส าคัญและ
ตัวยาไม่ส าคัญ ที่ความเข้มข้นส าหรับบรรจุในภาชนะท่ีไม่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ยา  

ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต (Intermediate) หมายความว่า ยาที่ผลิตได้ในระหว่างขั้นตอนการผลิต
ยาชีววัตถุเพ่ือการรักษา แล้วจะต้องผ่านขั้นตอนการผลิตต่อไปอีกก่อนที่จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ยา 

ผลิ ตภัณ ฑ์ ยา (Drug product) หมายความว่ า  ผลิ ตภัณ ฑ์ ยาในระบบปิ ดภาชนะบรรจุ  
ซึ่งประกอบด้วยตัวยาส าคัญ และสารปรุงแต่งท่ีเกี่ยวข้องโดยทั่วไป 

ข้อก าหนดเฉพาะ (Specification) หมายความว่า เอกสารที่แสดงรายละเอียดข้อก าหนดของ
ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบ หรือวัสดุการบรรจุที่ใช้หรือที่ได้ระหว่างการผลิตมีความถูกต้องตรงกับที่ก าหนดไว้ 
ข้อก าหนดนี้จะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ 

การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต (Process validation) หมายความว่า  
การพิสูจน์และจัดท าเอกสารเพ่ือยืนยันว่ากระบวนการที่ท างานภายใต้พารามิเตอร์ที่ก าหนดไว้สามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ไดเ้ป็นไปตามข้อก าหนดเฉพาะและคุณภาพที่ก าหนดไว้ 

เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria) หมายความว่า ขีดจ ากัดที่เป็นตัวเลข ช่วง หรือค่าการ
ตรวจวัดอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการปล่อยผ่านตัวยาส าคัญ หรือผลิตภัณฑ์ยาส าเร็จรูป หรือ
วัตถุดิบในข้ันตอนต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต ยอมรับผลการทดสอบ 
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การศึกษาเปรียบเทียบ (Comparability exercise) หมายความว่า การศึกษาต่าง ๆ  (รวมถึง 
รูปแบบการศึกษาวิจัย การด าเนินการศึกษาวิจัย และการประเมินข้อมูล) ที่ออกแบบมาเพ่ือตรวจสอบว่า
ผลิตภัณฑ์ก่อนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีความคล้ายคลึงกันสูงหรือไม่  

 โครงร่างการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ (Comparability protocol) หมายความว่า แผนการที่
น าไปใช้กับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพในอนาคตที่มีออกแบบไว้เป็นอย่างดี (เช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์ หรือการย้ายสถานที่) หรือในเอกสาร
อ่ืนเรียกว่า แผนการศึกษาการจัดการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลังการอนุมัติ โครงร่างการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบ
จะก าหนดวิธีการทดสอบที่จะด าเนินการและเกณฑ์การยอมรับเพ่ือแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ด าเนินการตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพสามารถเปรียบเทียบกันได้ 

ระบบปิดของภาชนะบรรจุ (Container closure system) หมายความว่า ส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 

๑ . ระบบปิ ดของภ าชนะบรรจุที่ สั มผั สกับตั วยา (A primary container closure system) 
หมายความว่า ภาชนะบรรจุที่สัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ยา (เช่น ขวดยา หรือกระบอกฉีดยาพร้อมใช้) หรือ
ส่วนประกอบที่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของภาชนะบรรจุ/ฝาปิดของภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ  

๒. ระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ ไม่สัมผัสกับตัวยา (A secondary container closure system) 
หมายความว่า ภาชนะบรรจุที่ไม่สัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ยา (เช่น กล่องหรือถาด) 

๓. ระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ไม่สัมผัสกับตัวยาแบบมีหน้าที่ (A functional secondary container 
closure system) หมายความว่า ภาชนะบรรจุที่ไม่สัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์แต่จะมีไว้เพ่ือป้องกันการสัมผัส
กับตัวยาหรือเพ่ือช่วยในการขนส่งผลิตภัณฑ์ 

 กลยุทธ์การควบคุม (Control strategy) หมายความว่า การจัดท าแผนการควบคุมที่ได้มาจากความ
เข้าใจผลิตภัณฑ์และกระบวนการในปัจจุบัน เพ่ือท าให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของกระบวนการและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ การควบคุมสามารถรวมถึงพารามิเตอร์และลักษณะที่สัมพันธ์กับวัสดุและส่วนประกอบของตัวยา
ส าคัญและผลิตภัณฑ์ สภาวะการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือ การควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต ข้อก าหนด
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป และวิธีที่เก่ียวข้องและความถ่ีของการติดตามและควบคุม 

ลักษณะด้านคุณภาพที่ส าคัญ (Critical quality attribute) หมายความว่า สมบัติหรือลักษณะ 
ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือจุลชีววิทยา ที่ได้รับการเลือกว่าสามารถแสดงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
สม่ าเสมอภายในขีดจ ากัด ช่วง หรือการกระจายที่เหมาะสม เพ่ือท าให้มั่นใจถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ 

พื้นที่การออกแบบ (Design space) หมายความว่า การรวมกันหรือการมีปฏิสัมพันธ์ในหลายมิติ 
ของตัวแปรน าเข้า (เช่น ลักษณะของวัสดุ) และพารามิเตอร์ของกระบวนการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรับประกันคุณภาพ 

 การควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต (In-process control) หมายความว่า การตรวจสอบการ
ด าเนินการระหว่างการผลิตเพ่ือติดตามหรือปรับกระบวนการ เพ่ือรับรองว่าสารมัธยันตร์หรือผลิตภัณฑ์สุดท้าย
เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน อาจจะพิจารณาว่าการควบคุมสภาพแวดล้อมการผลิต หรือเครื่องมือเป็น  
ส่วนหนึ่งของการควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต 
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 ธนาคารเซลล์แม่บท (Master Cell Bank; MCB) หมายความว่า ส่วนย่อยที่แบ่งจากเซลล์ที่รวมกัน 
ซึ่งปกติเตรียมได้จาก cell clone ที่เลือกภายใต้สภาวะที่ก าหนด แบ่งบรรจุในหลายภาชนะ และเก็บภายใต้
สภาวะที่ก าหนด 

 ลักษณะด้านคุณภาพ (Quality attribute) หมายความว่า สมบัติหรือลักษณะทางกายภาพ เคมี 
ชีวภาพ หรือจุลชีววิทยา 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ (Quality change) หมายความว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่อง
กระบวนการผลิต ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ การทดสอบเพ่ือการควบคุมคุณภาพ  เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ 
โดยในเอกสารอ่ืน ๆ อาจเรียกอีกอย่างว่า Chemistry Manufacturing and Control (CMC) change 

 การทดสอบการปล่อยผ่ านตามเวลาจริง (Real-time release testing) หมายความว่ า  
การทดสอบที่สามารถประเมินและรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ และ/หรือผลิตภัณฑ์
สุดท้าย โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลกระบวนการ ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึงการรวมกันที่ถูกต้องของลักษณะของวัสดุที่วัดได้ 
และการควบคุมกระบวนการ 

 ยาชีววัตถุคล้ายคลึง” (Biosimilars หรือ Similar biotherapeutic product) หมายถึง ยาชีววัตถุ
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในแง่คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล เมื่อเปรียบเทียบกับยาชีววัตถุอ้างอิง  
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วอย่างเต็มรูปแบบ โดยยาชีววัตถุคล้ายคลึงต้องมี International Nonproprietary 
Name (INN) เดียวกันกับยาชีววัตถุอ้างอิง 

 การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) หมายความว่า การแสดงให้เห็นพร้อมหลักฐานเอกสารว่า
กระบวนการ ขั้นตอน เครื่องมือ วัสดุ กิจกรรม หรือระบบ จะให้ผลที่เป็นไปตามเกณฑ์การยอมรับที่ก าหนดไว้
อย่างสม่ าเสมอ 

ธนาคารเซลล์ที่ใช้งาน (Working cell bank ;WCB) หมายความว่า WCB ที่เตรียมจากการแบ่งสาร
แขวนลอยที่เป็นเนื้อเดียวกันของเซลล์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง MCB ภายใต้สภาวะการเพาะเลี้ยงที่ก าหนด 

การจัดประเภทการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ 
หลักเกณฑ์ฉบับนี้ได้แบ่งประเภทการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพ่ือ 

การรักษา ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และ/หรือประสิทธิผล ออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

๑. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับหลัก (Major Variation; MaV) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ๒ ระดับ คือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับหลักระดับท่ี ๑ (MaV-L1) และ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับ
หลักระดับที่ ๒ (MaV-L2) 

 ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับรอง (Minor Variation Prior Approval;  MiV-PA) 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับหลัก 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับหลัก คือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวเนื่องกับ

ปัจจัยส าคัญของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพ่ือการรักษา เช่น การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการผลิต การเพ่ิมเติมข้อบ่งใช้ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิผลในฉลากและ
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เอกสารก ากับยา ซึ่งมีผลกระทบอย่างสูงและมีนัยส าคัญทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของ
ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพ่ือการรักษา  

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับรอง 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับรอง คือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับ

ปัจจัยของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพ่ือการรักษา (Biotherapeutic products) ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพ ความ
ปลอดภัย และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพ่ือการรักษา (Biotherapeutic products) ในระดับที่
เล็กน้อยหรือไม่มีผลกระทบเกิดขึ้น หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลฉลากและเอกสารก ากับยาในส่วนของ
ข้อมูลทั่วไป 

ในการด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ในระดับหลักและระดับรอง ให้ผู้รับ
อนุญาตยื่นค าขอและเอกสารประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อกองยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เพ่ือพิจารณาก่อนจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้มีการด าเนินการดังกล่าว จึงจะสามารถกระท าการเปลี่ยนแปลงได้ 
ทั้งนี้ เอกสารและข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทนี้ต้องระบุถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ตัวผลิตภัณฑ์ได้ รวมทั้งค าอธิบายวัตถุประสงค์ของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยเอกสารและข้อมูลสนับสนุน
เพ่ิมเติมที่จ าเป็นอย่างน้อยต้องเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ฉบับนี้ได้รวบรวมรายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้ัง
ระดับหลักและระดับรอง อย่างไรก็ตาม กองยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกขอเอกสารข้อมูลเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมเพ่ือให้สามารถประเมินคุณภาพ ความปลอดภัยและ
ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพ่ือการรักษา ได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ผู้รับอนุญาตควรติดต่อกับกองยา 
ในกรณีที่การยื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์ไม่ได้จัดอยู่ในตารางที่ก าหนดไว้ 

วิธีการด าเนินการ 
ผู้รับอนุญาตอาจติดต่อกับกองยาเพ่ือพิจารณาการจัดประเภทการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม 

ตลอดจนเอกสารที่ต้องยื่นเพ่ือประกอบการพิจารณาและข้อมูลเพ่ิมเติมที่ใช้สนับสนุนการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ในกรณีที่การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ระบุอยู่ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มผีลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับหลัก (Major Variation: MaV) 

ประเภทการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับหลักจ าเป็นต้องได้รับการ
พิจารณาอนุญาตจากกองยาก่อนที่จะมีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินการ กองยาจะพิจารณาอนุมัติค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาตามที่
ผู้รับอนุญาตท าการยื่นเอกสารมาภายใต้เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่
ระบุไว้ในหลักเกณฑ์นี้ 
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มผีลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับรอง (Minor Variation: MiV) 

ประเภทการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับรองจ าเป็นต้องได้รับการ
พิจารณาอนุญาตจากกองยาก่อนที่จะมีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินการ กองยาจะพิจารณาอนุมัติค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาตามที่
ผู้รับอนุญาตท าการยื่นเอกสารมาภายใต้เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่
ระบุไว้ในหลักเกณฑ์นี้ 

ข้อพิจารณาพิเศษ 
 การศึกษาเปรียบเทียบ (Comparability exercise)  
 ความจ าเป็นและขอบเขตของการศึกษาเปรียบเทียบขึ้นอยู่กับผลกระทบต่อคุณภาพ ความปลอดภัย 
และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การศึกษาเปรียบเทียบสามารถ
ด าเนินการเป็นช่วงตั้งแต่การทดสอบการวิเคราะห์อย่างเดียว (ในกรณีท่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการไม่มี
ผลกระทบต่อลักษณะด้านคุณภาพใด ๆ) จนถึงการด าเนินการศึกษาอย่างครอบคลุมซึ่งต้องมีการศึกษาแบบ
เชื่อมต่อทั้งในการศึกษาที่ไม่ได้ท าในมนุษย์และการศึกษาวิจัยทางคลินิก เช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาวะการ
เพาะเลี้ยงเซลล์หรือกระบวนการท าให้บริสุทธิ์ ที่อาจจะเป็นสา เหตุของการเปลี่ยนแปลง glycosylation 
profile ของผลิตภัณฑ์ รวมถึง site-directed glycosylation  การเปลี่ยนแปลง glycosylation profile อาจ
เป็นสาเหตุของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ ถ้าการเปรียบเทียบ
สามารถแสดงให้เห็นผ่านการศึกษาวิเคราะห์เพียงอย่างเดียว แล้วไม่จ าเป็นต้องมีการศึกษาที่ไม่ได้ท าในมนุษย์
และการศึกษาวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์หลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเฉพาะด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล และ/หรือยังพบความ
แตกต่างของลักษณะด้านคุณภาพที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง อาจจ าเป็นต้องมี
การศึกษาด้านคุณภาพ การศึกษาที่ไม่ได้ท าในมนุษย์ และการศึกษาวิจัยทางคลินิกร่วมกันในการศึกษา
เปรียบเทียบ 

การศึกษาแบบเชื่อมต่อ (Bridging studies)  
การศึกษาแบบเชื่อมต่อที่ ไม่ได้ท าในมนุษย์และการศึกษาวิจัยทางคลินิก จะด าเนินการศึกษา

เปรียบเทียบพารามิเตอร์ที่สนใจ (เช่น กระบวนการผลิต หรือสูตรต ารับ) กับพารามิเตอร์ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
โดยตรง โดยค านึงถึงผลกระทบของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิผลทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ ถ้าหาก
สมบัติทางเคมีกายภาพ สมบัติทางชีวภาพ ความบริสุทธิ์ และ/หรือ ระดับของสิ่งเจือปนของผลิตภัณฑ์ก่อนและ
หลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถเทียบเคียงได้ จะสามารถอนุมานความปลอดภัยและประสิทธิผลของ
ยาชีววัตถุเพ่ือการรักษาได้ อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลการวิเคราะห์เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะเปรียบเทียบ
กันได้ อาจจ าเป็นต้องมีการศึกษาแบบเชื่อมต่อที่ไม่ได้ท าในมนุษย์และ/หรือการศึกษาวิจัยทางคลินิก โดย
วัตถุประสงค์หลักมักจะเป็นการเปรียบเทียบการตอบสนองด้านประสิทธิผลและผลลัพธ์ด้านความปลอดภัย 
(เช่น ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ หรืออาการไม่พึงประสงค์ท่ีพบบ่อยและอาการไม่พึงประสงค์ชนิด
ร้ายแรง) นอกจากเหตุผลทางด้านจริยธรรมแล้ว ก าหนดให้ใช้หลักการ 3R ในการใช้สัตว์ทดลอง (การทดแทน 
การใช้สัตว์ทดลองในจ านวนที่เหมาะสม การใช้เทคนิคและวิธีการที่ปฏิบัติต่อสัตว์อย่างเหมาะสม) หากมีความ
เหมาะสมทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มที่จ าเป็นต้องมีการศึกษาแบบเชื่อมต่อที่
ไม่ได้ท าในมนุษย์และการศึกษาวิจัยทางคลินิก เช่น 



 

 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยาประเภทยาชีววัตถุเพื่อการรักษา (Biotherapeutic Products) หน้า 9 

ก) การเปลี่ยน MCB ใหม่ซึ่งได้จาก host cell line ที่แตกต่างกัน 
ข) รูปแบบทางเภสัชกรรมใหม่ 
ค) สูตรต ารับใหม่ (เช่น ตัวยาไม่ส าคัญชนิดใหม่) 
ง) รูปแบบและลักษณะของบรรจุภัณฑ์  (เช่น การเพ่ิม pre-filled pens จากภาชนะบรรจุที่เป็นขวด    

ไวแอล ซึ่งได้รับอนุญาตแล้ว) 
จ) วิธีการบริหารยาแบบใหม่ 
ฉ) ตารางขนาดการให้ยาแบบใหม่ 

การศึกษาแบบเชื่อมต่ออ่ืนที่เป็นทางเลือกต้องอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และหารือร่วมกับกองยา 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   

 ยาชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilars หรือ Similar biotherapeutic product) 
 ภายหลังการอนุมัติทะเบียนต ารับยา จะพิจารณาว่ายาชีววัตถุคล้ายคลึงมีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองโดยไม่ขึ้นกับผลิตภัณฑ์อ้างอิง ซึ่งผู้ผลิตไม่จ าเป็นต้องแสดงให้เห็นความคล้ายคลึงกันกับผลิตภัณฑ์อ้างอิง
หากด าเนินการศึกษาเปรียบเทียบอีก การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในเรื่องการใช้งานทางคลินิกของยาชีววัตถุ
คล้ายคลึงซึ่งอาศัยความคล้ายคลึงกันที่แสดงให้เห็นไว้ก่อนหน้านี้ในการอนุมัติต ารับยาชีววัตถุคล้ายคลึงตั้งแต่
แรกเริ่ม อาจได้รับการพิจารณาโดยส านักงานฯ เป็นกรณีไป เช่น ข้อบ่งใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบหลังการ
อนุมัติทะเบียนต ารับยาชีววัตถุคล้ายคลึงจะไม่สามารถเป็นข้อบ่งใช้ของยาชีววัตถุคล้ายคลึงได้ โดยอัตโนมัติ 
อย่างไรก็ตาม หากมีการเพ่ิมข้อมูลความปลอดภัยใหม่ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบภายหลังการอนุมัติทะเบียนต ารับ
ยาชีววัตถุคล้ายคลึงดั้งเดิม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารก ากับยาของยาชีววัตถุคล้ายคลึงควรเป็นไป
ตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หากสามารถแสดงให้เห็นว่าข้อมูลใหม่ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
มีความสัมพันธ์กับยาชีววัตถุคล้ายคลึง 
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ภาคผนวก 2 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวยาส าคัญ 
การผลิต (Manufacture) 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืนขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ประเภทของการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตตัวยาส าคัญ  
หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงนี้ การผลิต หมายถึง หน่วยการผลิต (unit operation) ของกระบวนการผลิตตัวยา
ส าคัญ และไม่รวมถึงการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง 
ก. การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ผลิตของ 
bulk drug substance หรือ intermediate ใด ๆ 

ไม่มี 1-4, 6-8 MaV-L1 
1-3 1-8 MaV-L2 

ข. การเปลี่ยนสถานที่ผลิตตัวยาส าคัญจากการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เดียวเป็นการผลิตหลายผลิตภัณฑ์ 

4 9, 10 MaV-L2 

ค. การยกเลิกสถานที่ ผลิตหรือผู้ผลิต inter 
mediate drug substance หรือ bulk 

5,6 ไม่มี MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. สถานที่แห่งใหม่เป็นสถานที่ผลิตตัวยาส าคัญที่ได้รับอนุญาตส าหรับผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ (บริษัทและผู้รับอนุญาต  

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) 
2. เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการผลิต และ/หรือการควบคุมคุณภาพ ที่พิจารณาแล้วว่าเป็นการขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหลักระดับ 2 หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับรอง (เช่น การท าซ้ าอีกครั้งของ product line) 
3. สถานที่/อาคารผลิตแห่งใหม่ต้องมีการก ากับดูแลและการด าเนินการภายใต้ระบบรับรองคุณภาพ/การควบคุม

คุณภาพ (QA/QC) เดียวกัน 
4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่กระทบกับสภาวะแวดล้อมในการผลิตที่ต้องมีข้อก าหนดเพิ่มเติม (Containment 

requirement) 
5. ต้องมีสถานที่ผลิต/ผู้ผลิตที่ได้รับอนุมัติแล้วเหลืออยู่อย่างน้อย 1 แห่งที่ท าหน้าที่เหมือนกันในกระบวนการผลิต  
6. การขอยกเลิกสถานที่ผลิตไม่ควรจะเกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องในการผลิตระดับร้ายแรง (เช่น เหตุการณ์การ

ผลิตที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานที่เกิดขึ้นซ้ า ความล้มเหลวในการก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) 
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 

1. หลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) 
2. ชื่อ ที่อยู่และหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น การหมัก การท าให้บริสุทธิ์ ของสถานที่ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
3. บทสรุปและผลการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตของสถานที่ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
4. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ คุณสมบัติทางชีวภาพ ความบริสุทธิสิ่งเจือปน และ

สารปนเปื้อนของตัวยาส าคัญของสถานที่ผลิตที่ได้รับอนุญาต และสถานที่ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามความ
เหมาะสม  
 ในบางครั้ง อาจจ าเป็นต้องมีข้อมูลการศึกษาที่ไม่ได้ท าในมนุษย์ และ/หรือการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่เป็น
การศึกษาเชื่อมต่อ (bridging studies) 
 หากข้อมูลด้านคุณภาพไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงความเปรียบเทียบกันได้ ให้ใช้ข้อมูลการศึกษาที่
ไม่ได้ด าเนินการในมนุษย์ และ/หรือการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่มีอยู่ และวัตถุประสงค์ของการใช้ตัวยาส าคัญ 
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5. เอกสารแสดงเหตุผลในการจัดประเภทของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต และ/หรือการควบคุมคุณภาพ  
ว่าเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักระดับ 2 (MaV-L2)  

6. ตารางเปรียบเทียบสถานที่ผลิตเดิมและสถานที่ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยแสดงข้อมูลของรุ่นการผลิต 
รวมถึงการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตโดยสรุปและผลการทดสอบเพื่อปล่อยผ่านของรุ่นการผลิตเพื่อ
จ าหน่ายต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต (commercial scale batches) ซึ่งสามารถน าข้อมูลเดิมที่มีอยู่
แล้วของรุ่นการผลิตจากสถานที่ผลิตเดิมมาใช้ในการเปรียบเทียบได้ 
        ทั้งนี้ อาจใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาดการผลิตเล็กลง หรือ
ข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตตัวแทนที่เทียบเท่าซึ่งตัดสิ นตามหลัก
วิชาการ หรือกรณีรุ่นการผลิตที่ไม่ต่อเนื่อง อาจยอมรับให้ใช้ได้โดยต้องอธิบายเหตุผลและได้รับการอนุญาต 
โดยส านักงานฯ 

7. ข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรส าคัญที่บ่งชี้ความคงสภาพ  
(key stability-indicating attributes) ที่ก าหนดโดยผู้ผลิตอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่ายของตัวยา
ส าคัญ ซึ่งเก็บรักษาภายใต้สภาวะเร่ง และ/หรือ สภาวะกดดัน (stress condition) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย  
3 เดือน นอกจากนั้น ยังต้องมีข้อมูลการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะจริง (real time/real-temperature) 
อย่างน้อย 6 เดือน  

อย่างไรก็ดี  ข้อมูลผลการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะจริง ( real time/real-temperature)  
อย่างน้อย 3 เดือนอาจยอมรับได้ หากสามารถอธิบายเหตุผลได้อย่างเหมาะสม (เช่น สามารถสังเกตผลกระทบได้
ภายใน 3 เดือน) ซึ่งอาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของสถานที่ผลิตเดิมในการเปรียบเทียบ  
โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาซ้ า  
 ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาตของ
ตัวยาส าคัญแบบ real-time เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะเวลาการพักชั่วคราว (hold-time) ของตัวยา
ส าคัญและจะรายงานให้ส านักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่ก าลังด าเนินอยู่นี้  
ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน 
 ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มี
ขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น ตามเหตุผลความจ าเป็น 

8. แผนการศึกษาความคงสภาพฉบับปรับปรุง (Updated post approval stability protocol) 
9. ข้อมูลอธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากการใช้เครื่องมือการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์เดียวเป็นการใช้เครื่องมือ

ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์อ่ืน และขั้นตอนที่ใช้เครื่องมือแยกกัน หากกระท าได้ ในกรณีนี้ ถ้าไม่มีการปรับแก้ไขข้ันตอน
การผลิต ผู้ผลิตควรระบุว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดข้ึนจากการปรับเปลี่ยนใช้เคร่ืองมือการผลิต 

10. กระบวนการท าความสะอาด (รวมถึงข้อมูลในรายงานสรุปการตรวจสอบความถูกต้อง (summary validation 
report) และรายละเอียดวิธีการท าความสะอาด (cleaning protocol)) ก่อนเริ่มท าการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่  
โดยซึ่งแสดงให้เห็นว่าปราศจากการปนเปื้อนตกค้าง  (carry-over contamination) หรือการปนเปื้อน 
ข้ามผลิตภัณฑ์ (cross-contamination)  
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืนขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ประเภทของการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง cell banks  
หมายเหตุ: โดยทั่วไป เซลล์ซับสเตรทชนิดใหม่ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ master cell bank (MCB) หรือ pre-MCB 
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จ าเป็นต้องยื่นเพ่ือขออนุมัติใหม่ หรือการขึ้นทะเบียนใหม่ 
ก. การเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดใหม่ของ 
MCB  

ไม่มี 1, 2, 5-8, 10 MaV-L1 

ข. การผลิต MCB ใหม่ 1 1, 2, 5-8 MaV-L2 
ค. การผลิต working cell bank (WCB) ใหม ่ 2-4 1, 2 MiV-PA  
3. การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ ผลิต  
cell bank 

ไม่มี 1, 2, 9 MaV-L2 

4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ทดสอบ/
เก็บ cell bank  

5, 7 9 MiV-PA 

5 . ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งก ารต รวจส อ บ
คุณ สมบั ติ ที่ เห ม าะสม  (qualification 
protocol) ของ cell bank  

None 3, 4 MaV-L2 
6 4 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. MCB ใหม่ต้องผลิตจากโคลนตน้แบบ (original clone) หรือจาก pre- MCB ที่ได้รับอนุมตัิ และถูกเพาะเลี้ยงใน

อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเดิม 
2. Cell bank ใหม่ผลิตจาก pre- MCB ที่ได้รบัอนุมัติ  
3. Cell bank ใหม่ อยู่ใน passage level ทีไ่ด้รับการอนุมัติ  
4. Cell bank ใหม่ ถูกปล่อยผ่านตามแผนการตรวจสอบ (protocol) /กระบวนการ ที่ได้รับอนุมัติ หรือตามที่ได้

อธิบายไว้ในทะเบียนต ารับเดิม 
5. ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อการทดสอบ/เกณฑ์การยอมรับที่ใช้ส าหรับการปล่อยผา่น Cell bank 
6. แผนการตรวจสอบ ต้องมีความเข้มงวดเพิ่มขึ้น (นั่นคือ เพิ่มหัวข้อการทดสอบใหม่ หรือมีเกณฑ์การยอมรับ

เข้มงวดขึ้น) 
7. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษา cell bank และสภาวะการขนส่ง cell bank ต้องได้รับการตรวจสอบ

ความถูกต้อง 
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 

1. คุณสมบัติของ cell bank ตามแนวทางสากลต่างๆ ที่ส านักงานฯ ยอมรับ 
2. ข้อมูลคุณลักษณะและการตรวจสอบ MCB/WCB และเซลล์ที่อยู่ในขั้นที่ผลิตเสร็จแล้ว end-of-production 

passage หรือ post-production passage 
3. เอกสารหลักฐานแสดงเหตุผลสนับสนุนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบคุณสมบัตทิี่เหมาะสมของ 

cell bank 
4. แผนการตรวจสอบคุณสมบัติของ cell bank ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
5. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ คุณสมบัติทางชีวภาพ ความบริสุทธิ์สิ่งเจือปนและ

สารปนเปื้อนของตัวยาส าคัญเดิมที่ได้รับอนุญาตและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม  
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 ในบางครั้ง อาจจ าเป็นต้องมีข้อมูลการศึกษาที่ไม่ได้ท าในมนุษย์ และ/หรือการศึกษาวิจัยทางคลินิก  
ที่เป็นการศึกษาเชื่อมต่อ (bridging studies) 
 หากข้อมูลด้านคุณภาพไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบกันได้ ให้ใช้ข้อมูลการศึกษาที่ไม่ได้ 
ท าในมนุษย์และ/หรือการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่มีอยู่ และวัตถุประสงค์ของการใช้ตัวยาส าคัญ 

6. ตารางเปรียบเทียบตัวยาส าคัญที่เตรียมจาก cell bank ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยแสดงข้อมูลรุ่นการผลิต 
รวมถึงการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตโดยสรุปและผลการทดสอบเพื่อปล่อยผ่านของรุ่นการผลิตเพื่อ
จ าหน่ายต่อเนื่องกันในเชิงปริมาณอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต (commercial scale batches) ทั้งนี้ อาจใช้วิธี 
matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาดการผลิตเล็กลง หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิต 
ที่น้อยกว่า 3 รุ่น และ/หรือข้อมูลที่เทียบเท่าจากรุ่นการผลิตตัวแทนที่เทียบเท่าจากรุ่นการผลิตตัวแทนซึ่งตัดสิน
ตามหลักวิชาการ หรือกรณีรุ่นการผลิตที่ไม่ต่อเนื่อง อาจยอมรับให้ใช้ได้ โดยต้องอธิบายเหตุผลและได้รับ  
การอนุญาตโดยส านักงาน  

7. ข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรส าคัญที่บ่งชี้ความคงสภาพ  
(key stability-indicating attributes) ที่ก าหนดโดยผู้ผลิตอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่าย (commercial 
scale) ของตัวยาส าคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งเก็บรักษาภายใต้สภาวะเร่ง และ/หรือสภาวะกดดัน (stress 
condition) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน นอกจากนั้น ยังต้องมีข้อมูลการศึกษาความคงสภาพในสภาวะจริง 
(real time/real-temperature) อย่างน้อย 6 เดือน  
อย่างไรก็ดี ข้อมูลผลการศึกษาความคงสภาพในสภาวะจริง (real time/real-temperature) อย่างน้อย 3 เดือน 
อาจยอมรับได้ หากสามารถอธิบายเหตุผลได้อย่างเหมาะสม (เช่น สามารถสังเกตผลกระทบได้ภายใน 3 เดือน) 
ซึ่งอาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของตัวยาส าคัญเดิมจาก cell bank เดิม โดยไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการศึกษาซ้ า 
 ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะจริง (real-time) เพื่อใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนอายุ/ระยะเวลาการพักชั่วคราว (hold-time) ของตัวยาส าคัญและจะรายงานให้ส านักทราบฯ ในกรณีที่
ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่ก าลังด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน 
 ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มี
ขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น ตามเหตุผลความจ าเป็น 

8. แผนการศึกษาความคงสภาพฉบับปรบัปรุง (Updated post approval stability protocol) 
9. หลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเปน็ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) 
10. ข้อมูลสนับสนุนส าหรับการศึกษาที่ไม่ได้ท าในมนุษย์และการศึกษาวิจัยทางคลินิก หรือกรณีขอยกเว้นการศึกษา

ในสิ่งมีชีวิต (in vivo) พร้อมอธิบายเหตุผล  
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืนขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ประเภทของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการหมักหรือกระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล์  
ก. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อคุณภาพของตัวยา
ส าคัญ  หรือผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
(เช่น การเปลี่ยนไปใช้กระบวนการ
ผลิ ต โดย ใช้ เท ค โน โลยี ถั งหมั ก
ชีวภาพส าหรับการใช้ เพี ยงครั้ ง
เดียว) 

ไม่มี 1-7, 9, 11 MaV-L1 

ข. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มี
ความเสี่ยงปานกลางต่อคุณภาพ
ของตัวยาส าคัญ หรือผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป (เช่น การขยายอายุของ
เซลล์เพาะเลี้ยงให้นานขึ้นซึ่งท าให้
ค่าของตัวแปรต่างๆ สูงกว่าค่าที่
ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
มาแล้ว)  

1,3 1-6, 8, 10 MaV-L2 

ค. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มี 
ความเสี่ยงต่ า (non-critical) โดยมี
ผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อคุณภาพ
ของตัวยาส าคัญหรือผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป เช่น 
- การเปลี่ยนแปลงกระบวนการเก็บ
เกี่ ย ว  (harvesting)  แ ล ะ /ห รื อ
กระบวนการรวมหลาย batch เข้า
ด้ วยกั น  (pooling) ซึ่ ง ไม่ ส่ งผ ล
กระทบต่อวิธีการผลิต การได้มาซึ่ง
ตัวยาส าคัญ (recovery) สภาวะ
การเก็บรักษาของสารมัธยันตร์
(intermediate) ความไวในการ
ตรวจพบ adventitious 
agents หรือขนาด รุ่นการผลิต;  
- ก ารท าซ้ าของ fermentation 
train; หรือ 
- ก า ร เพิ่ ม ถั ง ห มั ก ชี ว ภ า พ
(bioreactors) ที่เหมือน/เทียบเท่ากัน 

1-5, 7-10 1, 2 ,4 ,8 MiV-PA 
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7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการท าให้บริสุทธิ์ ซึ่งรวมถึง:  
ก. การขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงที่ มี
ความเสี่ยงสูงต่อคุณภาพของตัวยา
ส าคัญหรือผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป เช่น 
การขอแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงที่ อาจ
ส่ ง ผ ล ต่ อ ค ว าม ส าม า รถ ข อ ง
กระบวนการในการก าจัดไวรัส (viral 
clearance) หรือส่งผลต่อคุณสมบัติ
ด้านสิ่งเจือปนของตัวยาส าคัญ 

ไม่มี 1,2,5-7,9,11,12 MaV-L1 

ข. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มี
ความเสี่ยงปานกลาง ต่อคุณภาพ
ของตัวยาส าคัญ หรือผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป เช่น การเปลี่ยนแปลง
วิธีการแยกสารที่ ใช้หลักการทาง
เค มี  เช่ น เป ลี่ ย น จ าก วิ ธี  ion-
exchange HPLC เป็ น  reverse-
phase HPLC 

1, 3 1, 2, 5-7, 10-12 MaV-L2 

ค. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มี
ความเสี่ยงน้อยต่อคุณภาพของ 
ตั ว ย า ส า คั ญ  ห รื อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ส าเร็จรูป (เช่น การเพิ่มขั้นตอน 
การกรอง in-line เที ยบ เท่ ากับ
ขั้นตอนการกรองที่ได้รับการอนุมัติ) 

1-4 1, 2 MiV-PA 

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดรุ่นการผลิต  
ก. ในขั้นตอนของกระบวนการ
เพาะเลี้ยงเซลล์ 

3, 9-11 2, 3, 5-7, 9, 11 MaV-L2 

ข. ในขั้นตอนของกระบวนการ 
ท าให้บริสุทธิ์ 

1, 2, 4, 6 2, 5-7, 9, 11 MaV-L2 

9. การเพิ่มขั้นตอนการด าเนินซ้ า 
(reprocess)  

12, 13 8, 10, 11, 13 MiV-PA 

10. ก าร เพิ่ ม ขั้ น ต อน ก ารพั ก
ชั่วคราวก่อนด าเนินการขั้นต่อไป 
(holding) หรือการเปลี่ยนแปลง
พารามิเตอร์ต่างๆ ในขั้นตอนการ
พักชั่วคราวก่อนด าเนินการขั้น
ต่อไปที่ได้รับการอนุมัติ  

ไม่มี 5, 14 MaV-L2 
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เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลการก าจัดไวรัส (viral clearance) หรือคุณสมบัติทางเคมี

ของสารที่ท าให้ไวรัสอ่อนก าลัง (inactivating agent) 
2. ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานของตัวยาส าคัญเกินกว่าเกณฑ์การยอมรับของข้อก าหนด

มาตรฐานที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน 
3. ต้องไม่ท าให้คุณสมบัติด้านสิ่งเจือปนเปลี่ยนไป (impurity profile) เกินกว่าเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุญาต 

ณ ปัจจุบัน 
4. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต หรือปัญหาความคงสภาพยา 
5. การเปลี่ยนแปลงต้องไม่ส่งผลต่อกระบวนการท าให้บริสุทธิ์ 
6. ส าหรับการเปลี่ยนแปลงขนาดรุ่นการผลิต สัดส่วนของพารามิเตอร์การผลิตและวัตถุดิบจะต้องเป็นเส้นตรง 
7. กระบวนการขั้นตอนของ fermentation train ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกับ fermentation train ที่ได้รับการ

อนุมัติ ต้องเหมือนกันทุกประการ 
8. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอายุของเซลล์เพาะเลี้ยงที่ได้รับการอนุมัติ  
9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ ความปลอดภัยหรือประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์

ส าเร็จรูป 
10. ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของวัตถุดิบตั้งต้น (raw materials) (นั่นคือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาด

การผลิตสัมพันธ์และเป็นสัดส่วนกัน) 
11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดการผลิตต้องใช้ถังหมักชีวภาพเดียวกัน (นั่นคือ ไม่ได้ใช้ถังหมักชีวภาพที่มีขนาด

ใหญ่ขึ้น) 
12. ความจ าเป็นของการท าซ้ า (reprocessing) มิได้เกิดเนื่องจากการเบี่ยงเบนไปจากกระบวนการที่ได้รับการ

ตรวจสอบความถูกต้องแล้วที่เกิดขึ้นซ้ า และต้องสามารถระบุสาเหตุหลักที่ท าให้ต้องเพิ่มขั้นตอนการ 
reprocessing ได้ 

13. การเพิ่มข้ันตอน reprocessing ต้องไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 

1. ค าอธิบายเหตุผลของการจัดประเภทของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงว่าส่งผลต่อคุณภาพของตัวยาส าคัญในระดับหลัก 
หรือระดับรอง 

2. แผนภูมิ (รวมถึง กระบวนการและการควบคุมในระหวา่งกระบวนการ) ของกระบวนการผลติทีข่อแก้ไข
เปลี่ยนแปลงและค าอธิบายกระบวนการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยย่อ) 

3. หากการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงท าให้มีการเพิ่มจ านวนครั้งของการแบ่งตัวของเซลล์หรือเพิ่มจ านวนคร้ังของการ
ท า subcultivations ต้องท าการตรวจสอบและหาลักษณะเฉพาะของ cell ที่ใช้เมื่อสิ้นสุดการผลิตส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ตัดต่อทางพันธุกรรม (recombinant product) หรือตรวจสอบลักษณะเฉพาะของตัวยาส าคัญ
ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เกิดจากการตัดต่อพันธุกรรม 

4. ส าหรับตัวยาส าคัญที่ได้รับหรือเตรียมจากสารต่างๆ ที่มีแหล่งก าเนิดซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติด bovine 
spongiform encephalopathy/  transmissible spongiform encephalopathy ( BSE/ TSE) 
(ตัวอย่างเช่น ได้จากสัตว์เคี้ยวเอ้ือง) ต้องมีข้อมูลและหลักฐานหรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าสารดังกล่าว
ปราศจากความเสี่ยงต่อการติด BSE/TSE ที่อาจเกิดขึ้นได้ (ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ผลิต สายพันธุ์ และเนื้อเยื่อต่างๆ 
ที่ใช้เตรียมสารข้ึนมา ประเทศที่เป็นแหล่งที่มาของสัตว์ที่น ามาใช้ผลิตสาร และข้อมูลการใช้และการยอมรับ 
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ให้ใช้ของสารนั้น ๆ ก่อนหน้านี้) 
5. รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต 
6. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ คุณสมบัติทางชีวภาพ ความบริสุทธิ์และ

สิ่งเจือปนของตัวยาส าคัญเดิมที่ได้รับอนุญาตและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เหมาะสม ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
 ในบางคร้ัง อาจจ าเป็นต้องมีข้อมูลการศึกษาที่ไม่ได้ท าในมนุษย์ และ/หรือการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่
เป็นการศึกษาเชื่อมต่อ (bridging studies) 
 หากข้อมูลด้านคุณภาพไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงความเปรียบเทียบกันได้ ให้ใช้ข้อมูลการศึกษาที่
ไม่ได้ท าในมนุษย์ และ/หรือการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่มีอยู่ และวัตถุประสงค์ของการใช้ตัวยาส าคัญ 

7. ตารางเปรียบเทียบตัวยาส าคัญที่ได้รับอนุมัติและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยแสดงข้อมูลรุ่นการผลิต รวมถึง
การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและผลการทดสอบเพื่อปล่อยผ่านของรุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่าย
ต่อเนื่องกันในเชิงปริมาณอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต (commercial scale batches) ซึ่งอาจใช้ข้อมูล
การศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของตัวยาส าคัญเดิม โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการซ้ า 
 ทั้งนี้ อาจใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาดการผลิตเล็กลง หรือ
ข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตตัวแทนที่เทียบเท่าซึ่งตัดสินตามหลัก
วิชาการ หรือกรณีรุ่นการผลิตที่ไม่ต่อเนื่อง อาจยอมรับให้ใช้ได้ โดยต้องอธิบายเหตุผลและได้รับการอนุญาต
โดยส านักงาน  

8. ตารางเปรียบเทียบตัวยาส าคัญที่ได้รับอนุมัติและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยแสดงข้อมูลรุ่นการผลิต รวมถึง
การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและผลการทดสอบเพื่อปล่อยผ่านของรุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่ายจ านวน  
1 รุ่นการผลิต (commercial scale batches) ซึ่งอาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของตัวยา
ส าคัญเดิม โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการซ้ า โดยต้องมีข้อมูลของรุ่นการผลิต 2 รุ่นการผลิตถัดมา  
เมื่อส านักงานฯ เรียกขอ หรือรายงานในกรณีที่ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้ อก าหนดมาตรฐาน (พร้อม
แนวทางการด าเนินงาน) อาจยอมรับการใช้ข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่นการผลิต ตามเหตุผลความ
จ าเป็น 

9. ข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรส าคัญที่บ่งชี้ความคงสภาพ (key 
stability-indicating attributes) ที่ก าหนดโดยผู้ผลิตอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่าย (commercial 
scale) ของตัวยาส าคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งเก็บรักษาภายใต้สภาวะเร่ง และ/หรือสภาวะกดดัน (stress 
condition) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน นอกจากนั้น ยังต้องมีข้อมูลการศึกษาความคงสภาพ 
ในสภาวะจริง (real time/real-temperature) อย่างน้อย 6 เดือน  
อย่างไรก็ดี ข้อมูลผลการศึกษาความคงสภาพของตัวยาส าคัญ 1 รุ่นการผลิตในสภาวะจริง (real time/real-
temperature) ที่ ระยะเวลา 3 เดือน อาจยอมรับได้ หากสามารถอธิบายเหตุผลได้อย่างเหมาะสม  
(เช่น สามารถสังเกตผลกระทบได้ภายใน 3 เดือน) ซึ่งอาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของ 
ตัวยาส าคัญเดิม โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาซ้ า 
 ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะจริง ( real-time) เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะเวลาการพักชั่วคราว (hold-time) ของตัวยาส าคัญและจะรายงานให้ส านักงานฯ
ทราบในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่ก าลังด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน 
 ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มี
ขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น ตามเหตุผลความจ าเป็น 
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10. ข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรส าคัญที่บ่งชี้ความคงสภาพ (key 

stability-indicating attributes) ที่ก าหนดโดยผู้ผลิต (commercial scale) จ านวนอย่างน้อย 1 รุ่นการผลิต
ของตัวยาส าคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งท าการศึกษาความคงสภาพในสภาวะจริง ( real time/real-
temperature) ซึ่งอาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของตัวยาส าคัญเดิม โดยไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการศึกษาซ้ า นอกจากนั้น ยังต้องมีข้อมูลการศึกษาความคงสภาพในสภาวะจริง (real time/real-
temperature) อย่างน้อย 6 เดือน  

อย่างไรก็ดี ข้อมูลผลการศึกษาความคงสภาพของตัวยาส าคัญ 1 รุ่นการผลิตในสภาวะจริง (real 
time/real-temperature) ที่ระยะเวลา 3 เดือน อาจยอมรับได้ หากสามารถอธิบายเหตุผลได้อย่างเหมาะสม 
(เช่น สามารถสังเกตผลกระทบได้ภายใน 3 เดือน) 
 ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะจริง ( real-time) เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะเวลาการพักชั่วคราว (hold-time) ของตัวยาส าคัญและจะรายงานให้ส านักงานฯ 
ทราบในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่ก าลังด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน 
 ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มี
ขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลการศึกษาความคงสภาพในสภาวะที่ส่งเสริมให้ เกิดการสลายตัว 
(forced degradation) หรือสภาวะเร่งให้เกิดการสลายตัวด้วยอุณหภูมิ (accelerated temperature 
conditions) ตามเหตุผลความจ าเป็น 

11. แผนการศึกษาความคงสภาพฉบับปรับปรุง (Updated post approval stability protocol) และผู้ผลิตต้อง
รับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปโดยรวมเอารุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่ายรุ่นแรก 
ที่เตรียมจากตัวยาส าคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

12. ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการปนเปื้อนของ adventitious agent ที่อาจเกิดขึ้นได้ (ตัวอย่างเชน่ 
การศึกษาที่ส่งผลต่อการก าจัดไวรัส (viral clearance) และความเสี่ยงต่อการติด BSE/TSE) 

13. ข้อมูลที่อธิบายถึงสาเหตุหลักที่ต้องท า reprocessing และข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้อง เช่น การขยาย
ระยะเวลาการพักชั่วคราวออกไป และความสามารถที่จะทนต่อความเครียดจากเคร่ืองกลอีกครั้ง เพื่อป้องกัน
มิให้การ reprocessing มีผลกระทบต่อตัวยาส าคัญ 

14.  ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนการพักชั่วคราวที่แก้ไขใหม่ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพของตัวยาส าคัญ 
(ควรแสดงข้อมูลจากรุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่ายจ านวนหนึ่งรุ่น หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตตัวแทนของตัวยา
ส าคัญซึ่งตัดสินตามหลักวิชาการ) 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืนขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ประเภทของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตตัวยาส าคัญ เช่น: 
หมายเหตุ : เทคโนโลยีของถังหมักชีวภาพ (bioreactor) ชนิดใหม่  (เช่น การเปลี่ยนถังหมักชีวภาพ 
จากอะลูมิเนียม เป็นถังหมักชีวภาพชนิดใช้ครั้งเดียว) ให้ดูหัวข้อ 6 ก  
ก. การเพิ่มเครื่องมือชนิดใหม่ที่มี
หลักการการท างานที่แตกต่างไปจาก
เครื่องมือเดิมและมีบริเวณที่สัมผัส
กับตัวยา ท าด้วยวัสดุที่แตกต่างจากเดิม 

ไม่มี 1-5 MaV-L2 
3-4 1, 2, 5 MiV-PA 

ข. การเพิ่มเครื่องมือชนิดใหม่ที่มี
หลักการท างานที่ เหมือนเดิมแต่
บริเวณที่สัมผัสกับตัวยาท าด้วยวัสดุที่
แตกต่างจากเดิม 

ไม่มี 1, 3-5 MaV-L2 
3-4 1, 4, 5 MiV-PA 

ค. การเพิ่มเครื่องมือชนิดใหม่ที่มี
หลักการท างานที่แตกต่างไปจาก
เครื่องมือเดิม แต่มีวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่
สัมผัสกับตัวยาส าคัญเหมือนเดิม 

ไม่มี 1-3, 5 MaV-L2 
4 1, 2, 5 MiV-PA 

ง. การแทนที่ เครื่องมือการผลิตที่
สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ด้วยเคร่ืองมือการ
ผลิตที่มีความเท่าเทียมกัน 

ไม่มี 3 MiV-PA 

จ. การเปลี่ยนเครื่องมือการผลิตชนิด
ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์จากการใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวเป็นใช้กับหลาย
ชนิดร่วมกัน  

1, 2 1, 6 MiV-PA 

ฉ. การย้ายเครื่องมือการผลิตหลักๆ  
จากห้องหนึ่งสู่ อีกห้องหนึ่งภายใต้
สถานที่ผลิตเดิม 

2, 4, 5 ไม่มี MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. สถานทีผ่ลิต ณ ปัจจบุัน ต้องไดร้ับอนุญาตส าหรับการผลิตยาหลายชนิด  
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในการเกิดการปนเปื้อนข้ามโดยมีการตรวจสอบความ

ถูกต้องของกระบวนการท าความสะอาด 
3. กระบวนการผลิตไมไ่ด้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือการผลิตที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ 
4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไมส่่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

 5.   การตรวจรับรองคุณสมบัติของเคร่ืองมือการผลิตซ้ า เป็นไปตามรายละเอียดวิธีการตรวจรับรองเดิม 
เอกสารที่ต้องยื่นเพือ่ประกอบการพิจารณา 

1. ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิต  
2. รายงานการศึกษาการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต 
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3. ตารางเปรียบเทียบตัวยาส าคัญที่เตรียมจากเคร่ืองมือที่มีวัสดุบริเวณที่สัมผัสกับตัวยาที่ได้รับอนุญาต และที่ขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยแสดงข้อมูลของรุ่นการผลิตและผลการทดสอบโดยสรุปของรุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่าย 
(commercial scale batches) จ านวน 1 รุ่นการผลิต โดยต้องมีข้อมูลของรุ่นการผลิตอีก 2 รุ่นการผลิตถัดมา 
เมื่อส านักงานฯ เรียกขอ หรือรายงานในกรณีที่ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน (พร้อม
แนวทางการด าเนินงาน) 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการหลุดลอกออกมา (extractables) และความสามารถในการถูกสกัดออกมา
ของเนื้อวัสดุ (leachable)  

5. ข้อมูลของเคร่ืองมือชนิดใหม่ และข้อมูลเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างในแง่ของหลักการการท างาน
และคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือที่ได้รับอนุญาต และที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 6.   ข้อมูลอธิบายวิธีการเปลี่ยนไปใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกันในกรณีเป็นเคร่ืองมือที่มีผิวสัมผัสกับผลิตภัณฑ์และ
ต้องใช้กับผลิตภัณฑ์หลายชนิดร่วมกัน  
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืนขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ประเภทของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานของสารต่างๆ ซึ่งรวมถึง:  
ก. การท าให้เกณฑ์การยอมรับของ
ข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับวัตถุตั้งต้น/
สารมัธยันตร์ที่ได้รับอนุมัติแคบลง 

1-4 1-3, 5 MiV-PA 

ข. การขยายช่วงการยอมรับของ
ข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับวัตถุดิบ
ตั้งต้น/สารมัธยันตร์ที่ ได้รับอนุมัติ  

ไม่มี 1-3, 5, 7 MaV-L2 
3-7 3-6 MiV-PA 

13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้จ าหน่าย
วัตถุดิบที่มีแหล่งก าเนิดจากสิ่งมีชีวิต 
( เช่ น  fetal calf serum, insulin, 
trypsin)  

ไม่มี 4, 6,9, 10 MaV-L2 
8 4, 6 MiV-PA 

14. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา
ของวัตถุดิบที่ มีแหล่ งก าเนิดจาก
สิ่งมีชีวิต (เช่น จาก bovine trypsin 
เป็น porcine trypsin)  

ไม่มี 4, 7, 9, 10 MaV-L2 
8 4, 7 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. การเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานของวัตถุดิบจะต้องอยู่ภายในช่วงที่ได้รับอนุมัติ  
2. คุณภาพของวัตถุดิบตั้งต้นที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่แตกต่างจากเดิม หรือมีคุณภาพดีกว่า  
3. ต้องไม่ท าให้ข้อก าหนดมาตรฐานของตัวยาส าคัญเปลี่ยนแปลงไปจากเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติ  
4. ต้องไม่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงของโพรไฟล์สิ่งเจือปน ( impurity profile) ในตัวยาส าคัญจากเกณฑ์การ

ยอมรับที่ได้รับการอนุมัติ  
5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพโดยรวมของตัวยาส าคัญและ/หรือผลิตภัณฑ์ยาอย่าง  

มีนัยส าคัญ และต้องไม่ท าให้ cell banks เปลี่ยนแปลง 
6. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต หรือปัญหาความคงสภาพยา   
7. การทดสอบต้องไม่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ที่มีความเสี่ยงสูง (ตัวอย่างเช่น ปริมาณตัวยาส าคัญ ปริมาณ  

สิ่งปนเปื้อน ลักษณะทางกายภาพที่ส าคัญหรือการปนเปื้อนจุลชีพ) 
 8.   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ ส าหรับวัตถุดิบที่มีแหล่งก าเนิดจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นไปตามข้อก าหนดของต ารายา  

(ไม่รวมถึง วัตถุดิบที่ได้จากพลาสมาของมนุษย์) 
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 

1. ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพของวัตถุตั้งต้น (ตัวอย่างเช่น วัตถุดิบ วัตถุดิบตั้งต้น 
ตัวท าละลาย สารต่างๆและตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆ) ที่ ใช้ในกระบวนการผลิตตัวยาส าคัญที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

2. ข้อก าหนดมาตรฐานของตัวยาส าคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลง 
3. วิธีการวิเคราะห์แบบสรปุหรือฉบับเต็ม หากมีการแก้ไขวิธีวิเคราะห์ 
4. ส าหรับตัวยาส าคัญที่ได้รับหรือผลิตจากสาร reagents ที่มีแหล่งก าเนิดซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติด 
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bovine spongiform encephalopathy/ transmissible spongiform encephalopathy (BSE/TSE) 
(ตัวอย่างเช่น ได้จากสัตว์เค้ียวเอ้ือง (ruminant origin)) ต้องมีข้อมูลและหลักฐานหรือหนังสือรับรองแสดง
ว่าสารดังกล่าวปราศจากความเสี่ยงต่อการติด BSE/TSE ที่อาจเกิดขึ้นได้ (ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ผลิต สายพันธุ์
และเนื้อเยื่อที่ใช้เตรียมสารขึ้นมา ประเทศที่เป็นแหล่งที่มาของสัตว์ที่น ามาใช้ผลิตสาร และข้อมูลการใช้
และการยอมรับให้ใช้ของสารนั้นๆ ก่อนหน้านี้) 

5. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของข้อก าหนดมาตรฐาน/เกณฑ์การยอมรับของกระบวนการควบคุม
คุณภาพในระหว่างการผลิตที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในกรณีที่เก่ียวข้อง 

6. ตารางเปรียบเทียบตัวยาส าคัญเดิมที่ได้รับอนุมัติและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยแสดงข้อมูลรุ่นการผลิต 
รวมถึงการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและผลการทดสอบเพื่อปล่อยผ่านของรุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่าย
จ านวน 1 รุ่นการผลิต (commercial scale batches) ซึ่งอาจใช้ข้อมูลของตัวยาส าคัญเดิมที่มีอยู่แล้ว  
โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการซ้ า โดยต้องมีข้อมูลของรุ่นการผลิตอีก 2 รุ่นการผลิตถัดมา เมื่อส านักงานฯ 
เรียกขอ หรือรายงานในกรณีที่ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน (พร้อมแนวทาง  
การด าเนินงาน) อาจยอมรับการใช้ข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่นการผลิต ตามเหตุผลความจ าเป็น 

7. ตารางเปรียบเทียบของตัวยาส าคัญเดิมที่ได้รับอนุมัติและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยแสดงข้อมูลรุ่น  
การผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและผลการทดสอบเพื่อปล่อยผ่านของรุ่นการผลิตเพื่อ
จ าหน่าย ต่อเนื่องกันในเชิงปริมาณอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตติดต่อกัน (consecutive commercial-scale 
batches) ซึ่งอาจใช้ข้อมูลของตัวยาส าคัญเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการซ้ า ทั้งนี้ อาจใช้วิธี 
matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาดการผลิตเล็กลง หรือข้อมูลจากรุ่นการ
ผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น และ/หรือรุ่นการผลิตตัวแทนที่เทียบเท่าจากรุ่นการผลิตตัวแทนซึ่งตัดสินตามหลัก
วิชาการ หรือกรณีรุ่นการผลิตที่ไม่ต่อเนื่อง อาจยอมรับให้ใช้ได้ โดยต้องอธิบายเหตุผลและได้รับการ
อนุญาตโดยส านักงาน  

8. เอกสารแสดงเหตุผล/การประเมินความเสี่ยง ที่แสดงให้เห็นว่าการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีความเสี่ยง 
9. ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนของ adventitious agent ที่อาจเกิดขึ้นได้ (เช่น 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการก าจัดไวรัส (viral clearance) และความเสี่ยงต่อ BSE/TSE 
10. ข้อมูลเปรียบเทียบที่แสดงว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบเสริม (auxiliary materials)/ reagents ของทั้งสอง 

แห่งไม่แตกต่างกัน 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืนขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ประเภทของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิตและ/หรือเกณฑ์การยอมรับที่น ามาใช้
ในระหว่างกระบวนการผลิตตัวยาส าคัญ ซึ่งรวมถึง:  
ก. การท าให้เกณฑ์การยอมรับแคบลง 1, 3, 6, 7 1, 4 MiV-PA 
ข .เพิ่ ม ก า รท ด ส อ บ แ ล ะ เก ณ ฑ์ 
การยอมรับ 

2, 3, 6 1-5, 8 MiV-PA 

ค. ยกเลิกการทดสอบที่ไม่ส าคัญ 1-4, 6 1, 4, 7 MiV-PA 
ง. ขยายเกณฑ์การยอมรับให้กว้างขึ้น  ไม่มี 1-4, 6, 8 MaV-L2 

1-4 1, 4, 5, 8 MiV-PA 
จ . ยก เลิ ก การทดสอบซึ่ งอ าจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพโดยรวมของตัว
ยาส าคัญอย่างมีนัยส าคัญ 

ไม่มี 1, 4, 6, 8 MaV-L2 

ฉ.เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการทดสอบ
เนื่องจากปัญหาทางด้านความปลอดภัย 
หรือ คุณภาพของตัวยาส าคัญ 

ไม่มี 1-4, 6, 8 MaV-L2 

16. ก าร เป ลี่ ย น แป ล งส ถ าน ที่
ทดสอบในกระบวนการควบคุม
คุณภาพระหว่างการผลิต 
หมายเหตุ: การย้ายสถานที่ทดสอบ
ในการควบคุมคุณภาพระหว่างการ
ผลิตไปยังสถานที่ใหม่ที่ได้ GMP ไม่
ต้องยื่นขออนุมัติ แต่จะเข้าข่ายเป็น
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับสถานที่ผลิตตาม GMP 
ระดับรองซึ่งจะได้รับการตรวจสอบ
ในระหว่างการตรวจประเมิน GMP   

1-3, 5, 6 9 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลีย่นแปลง 
1. ข้อก าหนดมาตรฐานของตัวยาส าคัญต้องเป็นไปตามเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน  
2. ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งเจือปน (impurity profile) ในตัวยาส าคัญเกินจากเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติ 

การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตหรือปัญหาความคงสภาพยา 
3. การทดสอบต้องไม่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ที่มีความเสี่ยงสูง (ตัวอย่างเช่นปริมาณตัวยาส าคัญ ปริมาณ  

สิ่งปนเปื้อน ลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่ส าคัญหรือการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพ)  
4. วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องท าให้ความแม่นย า (precision) ความถูกต้อง (accuracy) 

ความจ าเพาะเจาะจง (specificity) และความไว (sensitivity) คงเดิมหรือเข้มงวดขึ้น 
5. การเปลี่ยนแปลงการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตต้องไม่เกินเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติ 

 7.   วิธีการทดสอบยังคงไม่เปลี่ยนแปลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 



 

 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยาประเภทยาชีววัตถุเพื่อการรักษา (Biotherapeutic Products) หน้า 24 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ข้อมูลการควบคุมในขั้นวิกฤตของกระบวนการผลิตตัวยาส าคัญและข้อมูลของสารมัธยันตร์ของตัวยาส าคัญ 

ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. ข้อก าหนดมาตรฐานของตัวยาส าคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลง 
3. วิธีการวิเคราะห์แบบสรุปหรือฉบับเต็ม หากใช้วิธีการวิเคราะห์วิธีใหม่ 
4. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของข้อก าหนดมาตรฐาน/เกณฑ์การยอมรับของกระบวนการควบคุมคุณภาพ

ในระหว่างการผลิตที่ได้รับอนุญาต และที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
5. ตารางเปรียบเทียบตัวยาส าคัญที่ได้รับอนุมัติและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยแสดงข้อมูลรุ่นการผลิต รวมถึง

การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและผลการทดสอบเพื่อปล่อยผ่านของรุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่ายจ านวน 1 
รุ่นการผลิต (commercial scale batches) ซึ่งอาจใช้ข้อมูลของตัวยาส าคัญเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยไม่
จ าเป็นต้องด าเนินการซ้ า โดยต้องมีข้อมูลของรุ่นการผลิตอีก 2 รุ่นการผลิตถัดมา เมื่อส านักงานฯ เรียกขอ 
หรือรายงานในกรณีที่ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน (พร้อมแนวทางการด าเนินงาน)  
อาจยอมรับการใช้ข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่นการผลิต ตามเหตุผลความจ าเป็น 

6. ตารางเปรียบเทียบตัวยาส าคัญเดิมที่ได้รับอนุมัติและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยแสดงข้อมูล รุ่นการผลิต 
รวมถึงการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและผลการทดสอบเพื่อปล่อยผ่านของรุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่าย
ต่อเนื่องกันในเชิงปริมาณอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต (commercial scale batches) ซึ่งอาจใช้ข้อมูลของตัวยา
ส าคัญเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการซ้ า ทั้งนี้ อาจใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูล
จากรุ่นการผลิตที่มีขนาดการผลิตเล็กลง หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น และ/หรือรุ่นการผลิต
ตัวแทนที่เทียบเท่าจากรุ่นการผลิตตัวแทนซึ่งตัดสินตามหลักวิชาการ หรือกรณีรุ่นการผลิตที่ไม่ต่อเนื่อง  
อาจยอมรับให้ใช้ได้ โดยต้องอธิบายเหตุผลและได้รับการอนุญาตโดยส านักงาน  

7. เอกสารแสดงเหตุผล/การประเมินความเสี่ยง ที่แสดงให้เห็นว่าการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีความเสี่ยง 
8. เอกสารแสดงเหตุผลของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีทดสอบและเกณฑ์การยอมรับของการควบคุมในระหว่าง

การผลิต 
 9.   หลักฐานที่แสดงว่าบริษัท/สถานที่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) 
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ค ำอธิบำยกำรเปลีย่นแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืนขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ประเภทของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

17. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่การออกแบบ (design space) ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งรวมถึง: 
ก. การสร้างพื้นที่การออกแบบใหม่ ไม่มี 1 MaV-L1 
ข. การขยายพื้นที่การออกแบบที่
ได้รับอนุมัติ 

ไม่มี 1 MaV-L1 

ค. การลดพื้นที่การออกแบบที่ได้รับ
อนุมัติ (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง 
ใด ๆ ที่เป็นการลดหรือจ ากัดช่วงการ
ยอมรับของพารามิเตอร์ที่ใช้ก าหนด
พื้นที่ออกแบบ 

1 1 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1.  การลดพื้นที่การออกแบบไม่จ าเป็นต้องด าเนนิการเนื่องมาจากการเกิดปัญหาซ้ า ๆ ระหว่างการผลิต 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
 1.   ข้อมูลการพัฒนาการผลิตเพื่อสนับสนุนการเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ออกแบบ 
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การควบคุมคุณภาพของตัวยาส าคัญ 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืนขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ประเภทของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

18. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการทดสอบเพื่อการควบคุมคุณภาพ (QC) ของตัวยาส าคัญ (การตรวจ
ปล่อยหรือผ่านและความคงสภาพ) ซึ่งรวมถึง:  
หมายเหตุ: การถ่ายทอดวิธีการควบคุมคุณภาพของตัวยาส าคัญไปยังสถานที่แห่งใหม่ที่ได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์
การผลิตที่ดี (GMP) เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องยื่นขออนุมัติ แต่ให้ถือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่
เก่ียวข้องกับสถานที่ผลิตตาม GMP ในระดับรองซึ่งจะได้รับการตรวจสอบในระหว่างการตรวจประเมิน GMP   
ก. การถ่ายทอดการทดสอบเพื่ อ
ควบ คุ มคุณ ภ าพ ส าห รับ วิ ธี ก าร
วิเคราะห์ที่ไม่ปรากฏอยู่ในต ารายา
ให้กับผู้รับอนุญาตรายใหม่ที่ยังไม่ได้
รับการอนุมัติส าหรับการขึ้นทะเบียน 
หรือให้กับผู้รับอนุญาตเดิมแต่มีที่ตั้ง
แตกต่างออกไป สถานที่แห่งใหม่
ภายใต้บริษัทเดียวกัน 

ไม่มี 1, 2 MaV-L2 
1-3 1, 2 MiV-PA 

ข. การถ่ายทอดการทดสอบเพื่ อ
ควบคุมคุณภาพส าหรับวิธีวิเคราะห์ที่
ป รากฏอยู่ ในต ารายาให้กับผู้ รับ
อนุญาตรายใหม่ที่ ยังไม่ได้รับการ
อนุมัติให้ด าเนินการส าหรับวิธีการ
ควบคุมคุณภาพของตัวยาส าคัญ 

ไม่มี 1, 2 MaV-L2 
1 1, 2 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. การทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพที่ส่งต่อต้องไม่ใช่การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ (potency assay) หรือการ

วิเคราะห์ทางชีวภาพ (bioassay) 
2. วิธีการทดสอบต้องไม่มีการเปลีย่นแปลง  
3. การถ่ายทอดการทดสอบดังกล่าวต้องถ่ายทอดให้กับสถานที่ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการ ซึ่งท า

หน้าที่รับผิดชอบในการทดสอบอ่ืน ๆ 
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 

1. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการถ่ายทอดเทคโนโลยี (technology transfers qualification) เช่น 
การตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ส าหรับการวิเคราะห์ที่ไม่ปรากฏอยู่ในต ารายา หรือการทวนสอบ 
(verification) ส าหรับการวิเคราะห์ที่เป็นไปตามต ารายา  

2. หลักฐานที่แสดงว่าบริษัท/สถานที่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล ะวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) 
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ค ำอธิบำยกำรเปลีย่นแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืนขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ประเภทของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

19. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน/ข้อก าหนดมาตรฐานตามต ารายา (monograph) ของตัวยาส าคัญ ซึ่งรวมถึง:  
ก.  การเปลี่ยนแปลง ข้อก าหนด

ม า ต ร ฐ า น ต า ม ต า ร า ย า 
(monograph) ไปเป็นมาตรฐาน
ของผู้ผลิต   (in-house) 

ไม่มี 1-5 MaV-L2 

ข.  การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานของ
ผู้ ผ ลิ ต  ( in-house)  เ ป็ น 
ม า ต ร ฐ า น ต า ม ต า ร า ย า 
(monograph)  ห รื อ จ า ก ต า ม
ต ารายาหนึ่งเป็นมาตรฐานตาม
ต ารายาอ่ืน  

1-4 1-3 MiV-PA 

2 0 . ก า ร แ ก้ ไข เป ลี่ ย น แ ป ล ง 
ข้ อก าหนดมาตรฐานเพื่ อให้
สอดคล้องกับ มาตรฐานตามต ารา
ยา (monograph) ฉบับล่าสุด 

1-2 1, 2 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนีด้ าเนนิการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทีป่รากฎอยู่ในต ารายา 
2. ต้องไม่ท าให้ข้อก าหนดมาตรฐานของตัวยาส าคัญเปลี่ยนไปจากช่วงทีไ่ด้รับอนุมัติ  
3. ต้องไม่ยกเลิกหัวข้อทดสอบหรือลดความเข้มงวดของเกณฑ์การยอมรับในข้อก าหนดมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติ 

ยกเว้นการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ปรากฏในต ารายา 
4. ต้องไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์ ยกเว้นการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ปรากฏ

อยู่ในต ารายา 
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 

1. ฉลากและเอกสารก ากับยาของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (หากเก่ียวข้อง) 
2. ส าเนาข้อก าหนดมาตรฐานของตัวยาส าคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
3. กรณีที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ของผู้ผลิต ต้องมีรายงานผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าวิธีการวิเคราะห์ของผู้ผลิตมี

ความเท่าเทียมกันกับวธิีการวิเคราะห์ในต ารายา 
4. กรณีที่ ใช้วิธีการวิเคราะห์วิธีใหม่ ต้องส่งรายงานการตรวจสอบความถูกต้องแบบสรุปหรือฉบับเต็ม 

(summary validation report) 
5. เอกสารแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงพร้อมหลักฐานทางวิชาการ 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืนขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ประเภทของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

21. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการควบคุม (control strategy) ของตัวยาส าคัญ ซึ่งรวมถึง: 
ก.  การเปลี่ยนแปลงจากการทดสอบ
ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย (end-product) 
เป็นการควบคุมต้นน้ า (upstream 
controls) ส าหรับการทดสอบบาง
หัวข้อ (เช่น การทดสอบเพื่อปล่อย
หรือผ่านแบบ real-time เทคโนโลยี
วิเคราะห์กระบวนการ) 

ไม่มี 1-3, 5 MaV-L1 

ข.  การเพิ่มคุณสมบัติด้านคุณภาพ 
ที่ส าคัญในแผนการควบคุม 

ไม่มี 1-5 MaV-L2 

ค. การยกเลิกคุณสมบัติด้านคุณภาพ
ที่ส าคัญในแผนการควบคุม 

ไม่มี 1-5 MaV-L2 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ไม่มี 
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 

1. ข้อมูลการควบคุมที่ด าเนินการในขั้นวิกฤตของกระบวนการผลิตตัวยาส าคัญและสารมัธยันตร์ของตัวยาส าคัญ
ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  

2. ข้อก าหนดมาตรฐานของตัวยาส าคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
3. กรณีใช้วิธีวิเคราะห์วิธีใหม่ ต้องแนบวิธีการวิเคราะห์แบบสรุปหรือฉบับเต็ม  
4. กรณีใช้วิธีการวิเคราะห์วิธีใหม่เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติด้านคุณภาพที่ส าคัญชนิดใหม่ในขั้นตอนการปล่อยผ่าน 

(critical quality attribute; CQA) ต้องส่งรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์ฉบับเต็ม
หรือแบบสรุป (summary validation report) 

5. เอกสารแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงพร้อมหลักฐานสนับสนุนทางวิชาการ 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืนขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ประเภทของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

22. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐาน/ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการปล่อยผ่านตัวยาส าคัญ ซึ่งรวมถึง:  
ก. การยกเลิกหัวข้อทดสอบ ไม่มี 1, 5, 6 MaV-L2 
ข. การเพิ่มหัวข้อทดสอบ 1-3 1-3, 5 MiV-PA 
ค. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ/
ขั้นตอนการวิเคราะห์ 

ไม่มี 1-5 MaV-L2 
5, 6, 8 1, 4, 5 MiV-PA 

ง. การเปลี่ ยนไปใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ที่ได้รับอนุมัติ  

ไม่มี 1-5 MaV-L2 
2, 4-6 1,4,5 MiV-PA 

จ. การแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงจากวิธี
วิเคราะห์ของผู้ผลิต (In-house) เป็น
วิธีวิเคราะห์ที่ปรากฏในต ารายาที่เป็น
ที่ยอมรับ 

ไม่มี 1-5 MaV-L2 
2, 6 1-3 MiV-PA 

ฉ. การขยายเกณฑ์การยอมรับที่
ได้รับอนุมัติ  

ไม่มี 1, 5, 6 MaV-L2 

ช. การท าให้เกณฑ์การยอมรับแคบลง 1, 4, 7 1 MiV-PA 
เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

1. การเปลี่ยนแปลงต้องไม่เป็นผลจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดข้ึนในระหว่างการผลิต (เช่น พบสิ่งเจือปนชนิด
ใหม่ (new unqualified impurity) หรือการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดปริมาณรวมของสิ่งเจือปน) 

2. ต้องไม่เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การยอมรับไปจากเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติส าหรับวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้  
ในการปล่อยผ่าน/ศึกษาความคงตัว ที่ได้รับอนุมัติ  

3. การเพิ่มหัวข้อการทดสอบ ต้องไม่เป็นผลอันเนื่องมาจากต้องการตรวจหาสารปนเปื้อนชนิดใหม่ 
4. วิธีวิเคราะห์ต้องไม่เปลี่ยนแปลงและอยู่บนหลักการหรือเทคนิคการวิเคราะห์เดียวกัน (ตัวอย่างเช่น  

การเปลี่ยนแปลงความยาวหรืออุณหภูมิของคอลัมน์  แต่ต้องเป็นคอลัมน์ชนิดเดียวกันหรือวิ ธีการ 
ที่ไม่เปลี่ยนแปลง) และต้องตรวจไม่พบสารปนเปื้อนชนิดใหม่ 

5. กระบวนการ/ขั้นตอนวิเคราะห์ที่มีการปรับเปลี่ยนต้องท าให้พารามิเตอร์ที่เป็นสมรรถนะ (performance 
parameters) ของวิธีวิเคราะห์ดีขึ้น หรือคงสภาพเดิมที่ดีไว้ 

6. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่เก่ียวข้องกับการทดสอบหาประสิทธิภาพ (potency testing) 
7. เกณฑ์การยอมรับส าหรับปริมาณตัวท าละลายตกค้าง (residual solvent) ต้องอยู่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับ 

ที่เป็นที่ยอมรับหรือที่ได้รับการอนุมัติ (ตัวอย่างเช่น ภายในข้อก าหนดของ ICH ส าหรับปริมาณตัวท าละลาย 
ที่ตกค้างประเภทที่ 3 หรือตามข้อก าหนดต่าง ๆ ในต ารายา) 

8. จะต้องเป็นการเปลี่ยนจากการวิเคราะห์ชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่งในต ารายา หรือผู้รับอนุญาตได้แสดง  
ให้เห็นว่ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ และประสิทธิภาพของวิธีการ 
ซึ่งได้จากแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการศึกษาความคงทน  

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ข้อก าหนดมาตรฐานของตัวยาส าคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. กระบวนการขั้นตอนการวิเคราะห์ในรสรุปวิธีการวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
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3. กรณีที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ใหม่ ต้องมีผลการตรวจสอบความถูกต้อง (validation)/คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 
(qualification) 

4. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าวิธีการวิเคราะห์ที่ได้รับอนุมัติ และวิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง มีความเท่าเทียมกัน 

5. เอกสารแสดงเหตุผลของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานของตัวยาส าคัญ (ตัวอย่างเช่น หัวข้อ
การทดสอบ เกณฑ์การยอมรับ หรือวิธีการวิเคราะห์) 

6. เอกสารหลักฐานแสดงถึงการด ารงไว้ซึ่งความสม่ าเสมอของคุณภาพ 
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สารมาตรฐานหรือสารที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพสารตั้งต้น 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืนขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ประเภทของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

2 3 . ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งส า ร
ม า ต ร ฐ า น อ้ า ง อิ ง ป ฐ ม ภู มิ 
(primary reference standard) 

ไม่มี 1-2 MaV-L2 

24. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาร
มาตรฐานอ้างอิงจากสารที่ปรากฏ
ใ น ต า ร า ย า ห รื อ ส า ร
มาตรฐานสากลไปเป็นของผู้ผลิต 
(in-house) (ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับมาตรฐานสากล) 

ไม่มี 1-2 MaV-L2 

25. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาร 
มาตรฐานอ้างอิงจากมาตรฐาน
ของผู้ ผ ลิ ต  ( In-house) (ที่ ไ ม่
เกี่ยวข้องกับสารมาตรฐานสากล) 
ไปเป็นสารมาตรฐานที่ปรากฏอยู่
ในต ารายา หรือสารมาตรฐานสากล 

3 1, 2 MiV-PA 

26. การสอบเทียบสารมาตรฐาน
อ้างอิงรุ่นการผลิต ใหม่เทียบกับสาร
มาตรฐานอ้ างอิ งที่ ได้ รับอนุ มั ติ 
(รวมถึงการสอบเทียบคุณสมบัติ
ของสารมาตรฐานอ้างอิงทุติยภูมิรุ่น
ก ารผลิ ต รุ่ น ให ม่ เที ยบ กั บ ส าร
มาตรฐานปฐมภูมิที่ได้รับการอนุมัติ)  

1 1, 2 MiV-PA 

27. การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา 
(protocol) การสอบ เที ยบ สาร
มาตรฐานอ้างอิง  

ไม่มี 3, 4 MaV-L2 

28.  ก า ร ข ย า ย อ า ยุ ข อ ง ส า ร
มาตรฐานอ้างอิงหรือระยะเวลา
ทดสอบซ้ า (re-test period)  

2 5 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. การสอบเทียบคุณสมบัติของสารมาตรฐานอ้างอิงใหม่เป็นไปตามแผนการศึกษาทีไ่ด้รับอนุมัติ  
2. การขยายอายุของสารมาตรฐานอ้างอิงเป็นไปตามแผนการศึกษาที่ได้รบัอนุมัติ  
3. สารมาตรฐานอ้างอิงใช้ส าหรับการทดสอบทางเคมีกายภาพ 
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เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. เอกสารแสดงเหตุผลส าหรับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารมาตรฐาน 
2. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นการสอบเทียบคุณสมบัติของสารมาตรฐานหรือสารหรือวัตถุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

(ตัวอย่างเช่น แหล่งที่มา คุณลักษณะเฉพาะ หนังสือรับรองการวิเคราะห์ และข้อมูลการเปรียบเทียบ) 
3. เอกสารแสดงเหตุผลส าหรับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาการตรวจสอบคุณสมบัติของ  

สารมาตรฐาน 
4. แผนการศึกษาการตรวจสอบคุณสมบัติของสารมาตรฐานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
5. ข้อมูลการทดสอบความคงสภาพและผลการศึกษาความคงสภาพเพื่อสนับสนุนการขยายอายุของ  

สารมาตรฐาน  
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ระบบปิดของภาชนะบรรจุของตัวยาส าคัญ (Container closure system) 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืนขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ประเภทของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

29. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบปิด
ของภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับตัวยา
ส าคัญ เพื่ อ ก าร เก็ บ รั กษ าแล ะ 
การขนส่ง  

ไม่มี 1, 2, 4, 5 MaV-L2 
1 1, 3, 5 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องเทียบเท่าระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ได้รับอนุมัติ  
เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของระบบปิดของภาชนะบรรจุที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงผลจากการศึกษาจากการขนส่ง หรือ
การศึกษาความเข้ากันได้ ตามความเหมาะสม) 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ข้อมูลของระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตัวอย่างเช่น ค าอธิบายลักษณะ ส่วนประกอบ 

วัสดุของบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสตัวยาส าคัญ และข้อก าหนดมาตรฐาน) 
2. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นความเหมาะสม (suitability) ของระบบปิดของภาชนะบรรจุ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูล

การศึกษา extractable/leachable) และเป็นไปตามมาตรฐานในต ารายา ตามความเหมาะสม 
3. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเทียบเท่ากับระบบปิดของภาชนะ

บรรจุที่ได้รับอนุมัติ ในส่วนคุณสมบัติของภาชนะบรรจุที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น ผลการศึกษาการขนส่ง หรือ
การศึกษาความเข้ากันได้ และข้อมูลการศึกษาextractable/leachable) 

4. ข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรส าคัญที่บ่งชี้ความคงสภาพ (key 
stability-indicating attributes) ที่ก าหนดโดยผู้ผลิตของรุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่าย (commercial scale) 
ของตัวยาส าคัญในระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยใช้รุ่นการผลิตของภาชนะบรรจุ  
ที่แตกต่างกัน (เช่น รุ่นการผลิตที่แตกต่างกันจ านวน 3 รุ่นการผลิต) ซึ่งเก็บรักษาภายใต้สภาวะเร่งและ/หรือ
สภาวะกดดันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน นอกจากนั้น ยังต้องมีข้อมูลการศึกษาความคงสภาพ 
ในสภาวะจริง (real time/real-temperature) อย่างน้อย 6 เดือน อย่างไรก็ดี  ข้อมูลผลการศึกษา 
ความคงสภาพในสภาวะจริง (real time/real-temperature) อย่ างน้อย 3 เดือน อาจยอมรับ ได้  
หากสามารถอธิบายเหตุผลได้อย่างเหมาะสม (เช่น สามารถสังเกตผลกระทบได้ภายใน 3 เดือน) ซึ่งอาจใช้
ข้อมูลของตัวยาส าคัญเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาซ้ า 
 ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะจริง ( real-time) เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะเวลาการพักชั่วคราว (hold-time) ของตัวยาส าคัญและจะรายงานให้ส านักงานฯ
ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่ก าลังด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน 
 ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิต 
ในภาชนะบรรจุที่มีขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น ตามเหตุผลความจ าเป็น 

5.  ตารางเปรียบเทียบข้อก าหนดมาตรฐานของระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ได้รับอนุมัติ และที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 
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ค ำอธิบำยกำรเปลีย่นแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
30. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้จัดจ าหน่ายภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับตัวยาส าคัญ ซึ่งรวมถึง 
ก. การเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มผู้จัดจ าหน่าย ไม่มี 1-3 MaV-L2 

1-2 ไม่มี MiV-PA 
ข. การยกเลิกผู้จัดจ าหน่าย ไม่มี ไม่มี MiV-PA 
เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

1. ต้องไม่เปลี่ยนแปลงชนิดและวัสดุของระบบปิดของภาชนะบรรจุรวมถึงวัสดุที่ใช้ท า วัสดุของภาชนะบรรจุ หรือ
กระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อส าหรับองค์ประกอบของระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ปราศจากเชื้อ 

2. ต้องไม่เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานของระบบปิดของภาชนะบรรจุไปจากช่วงที่ได้รับอนุมัติ  
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 

1. ข้อมูลแสดงให้เห็นความเหมาะสมของระบบปิดของภาชนะบรรจุ (เช่น การทดสอบ extractable leachable) 
2. ข้อมูลทั่วไปของระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (เช่น ลักษณะโดยทั่วไป องค์ประกอบ 

ของเนื้อภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับตัวยา ข้อก าหนดมาตรฐาน) 
3. ข้อมูลผลการศึกษาความคงสภาพในสภาวะจริง (real time/real-temperature) อย่างน้อย 6 เดือนอย่างน้อย 

6 เดือน อย่างไรก็ดี  ข้อมูลผลการศึกษาความคงสภาพในสภาวะจริง ( real time/real-temperature)  
อย่างน้อย 3 เดือน อาจยอมรับได้ หากสามารถอธิบายเหตุผลได้อย่างเหมาะสม (เช่น สามารถสังเกตผลกระทบ
ได้ภายใน 3 เดือน) ซึ่งอาจใช้ข้อมูลการศึกษาของตัวยาส าคัญเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาซ้ า 
  ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะจริง (real-time) เพื่อใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนอายุ/ระยะเวลาการพักชั่วคราว (hold-time) ของตัวยาส าคัญและจะรายงานให้ส านักทราบฯ ในกรณี
ที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่ก าลังด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน 
  ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มี 
ขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น ตามเหตุผลความจ าเป็น 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
31. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐาน/กระบวนการหรือขั้นตอนการวิเคราะห์ของระบบปิดของภาชนะ
บรรจุที่สัมผัสตัวยาส าคัญ ซึ่งรวมถึง:  
ก. การยกเลิกหัวข้อทดสอบ 1, 2 1, 2 MiV-PA 
ข. การเพิ่มหัวข้อทดสอบ 3 1-3 MiV-PA 
ค. การแทนที่กระบวนการวิเคราะห์ 6, 7 1-3 MiV-PA 
ง. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการวิเคราะห์ระดับเล็กน้อย 4-7 1-3 MiV-PA 
จ. การขยายเกณฑ์การยอมรับ ไม่มี 1,2 MaV-L2 
ฉ. การท าให้เกณฑ์การยอมรับแคบลง 8 1 MiV-PA 
เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

1. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าหัวข้อทดสอบที่ขอยกเลิกนั้นซ้ าซ้อนกับหัวข้อการทดสอบที่ยังเหลืออยู่หรือการทดสอบ
ไม่อยู่ในข้อก าหนดของตารายาอีกต่อไป 

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานต้อง ไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติการท างาน ( functional properties) 
ขององค์ประกอบของระบบปิดภาชนะบรรจุ หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของตัวยาส าคัญที่อาจเกิดขึ้นได้ 

3. การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่จ าเป็นต้องเกิดเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นซ้ า ในระหว่างการผลิตระบบปิด
ของภาชนะบรรจุที่สัมผัสตัวยาส าคัญ หรือเนื่องจากปัญหาความคงสภาพ 

4. เกณฑ์การยอมรับที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องอยู่ภายในช่วงการยอมรับที่ได้รับการอนุมัติ  
5. กระบวนการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจัดอยู่ในประเภทการวิเคราะห์เดียวกัน 
6. ผลการศึกษาความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ากระบวนการวิเคราะห์ที่มีการปรับเปลี่ยนหรือ  

วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเทียบเท่ากับวิธีการวิเคราะห์ที่ได้รับการอนุมัติ  
7. กระบวนการวิเคราะห์ที่มีการปรับเปลี่ยนหรือที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องท าให้ความแม่นยา (precision)  

ความถูกต้อง (accuracy) ความจ าเพาะเจาะจง (specificity) และความไว (sensitivity) คงเดิมหรือเข้มงวดขึ้น 
8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องอยู่ภายในช่วงของเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติ  

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ข้อก าหนดมาตรฐานของระบบปิดของภาชนะบรรจุทีส่ัมผัสกบัตัวยาส าคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. เอกสารแสดงเหตุผลส าหรับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
3. ค าอธิบายวิธีการวิเคราะห์ และข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้อง ในกรณีที่เก่ียวข้อง 
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ความคงสภาพ (Stability) 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
32. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอายุของตัวยาส าคัญ หรือระยะเวลาการเก็บรักษาของสารมัธยันตร์ของตัวยาส าคัญ ซึ่งรวมถึง:  
ก. การขยายอายุของตัวยาส าคัญ ไม่มี 1-5 MaV-L2 

1-4 1, 2, 5 MiV-PA 
ข. การลดอายุของตัวยาส าคัญ ไม่มี 1-5 MaV-L2 

5 2-4 MiV-PA 
เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

1. ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบปิดของภาชนะบรรจุที่สัมผัสโดยตรงกับตัวยาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ  
ตัวยาส าคัญ หรือมีผลต่อสภาวะการเก็บรักษาที่แนะน าของตัวยาส าคัญ 

2. มีข้อมูลการศึกษาความคงสภาพระยะยาว ที่ครอบคลุมระยะเวลาตามที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในบรรจุภัณฑ์  
ที่ได้รับอนุญาตครบถ้วน และเป็นข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่ได้มาจากรุ่นการผลิตของตัวยาส าคัญ  
เพื่อการจ าหน่ายอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต 

3. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพได้มาจากแผนการศึกษาความคงสภาพที่ได้รับการอนุมัติ  
4. ต้องไม่พบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีนัยส าคัญจากข้อมูลการศึกษาความคงสภาพ 
5. การลดอายุตัวยาส าคัญไม่จ าเป็นต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าในระหว่างการผลิตหรือปัญหาจากความคงสภาพ 

(หมายเหตุ: ควรรายงานปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตหรือปัญหาความคงสภาพเพื่อใช้ในการ
ประเมินผล) 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. การศึกษาความคงสภาพและผลการศึกษาโดยสรุป (ตัวอย่างเช่น การศึกษาที่ด าเนินการ แผนการศึกษา 

ความคงสภาพและผลการศึกษาต่าง ๆ ที่ได้) 
2. สภาวะการเก็บรักษาและอายุของตัวยาส าคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามที่เหมาะสม 
3. แผนการศึกษาความคงสภาพฉบับปรบัปรุง (Updated post approval stability protocol) และหนังสือ

รับรองจากผู้ผลิตว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพ 
4. เอกสารแสดงเหตุผลของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพฉบบัปรบัปรุง (Updated post 

approval stability protocol) หรือหนังสือรับรองจากผู้ผลิตวา่จะท าการศึกษาความคงสภาพ 
5. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพ (นั่นคือ ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะ real time/real 

temperature ที่คลอบคลุมระยะเวลาตามที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ศึกษาจากรุ่นการผลิตของตัวยาส าคัญ  
เพื่ อการจ าหน่ายอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต หรืออธิบายเหตุผลความจ าเป็น ) ส าหรับสารมัธยันตร์ 
(Intermediates) ต้องมีข้อมูลเพื่อแสดงว่าการขยายอายุของสารมัธยันตร์ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพ
ของตัวยาส าคัญ และจะต้องรายงานผลการศึกษาความคงสภาพก่อนการศึกษาความคงสภาพเสร็จสิ้น  
ให้ส านักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่ก าลังด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
มาตรฐาน ในกรณีนี้ควรคาดการณ์อายุการเก็บรักษาตามแนวทาง ICH Q1E 

  



 

 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยาประเภทยาชีววัตถุเพื่อการรักษา (Biotherapeutic products)     หน้า 37  

ค ำอธิบำยกำรเปลีย่นแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
33. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพของตัวยาส าคัญภายหลังการอนุมัติ ซึ่งรวมถึง:  
ก. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพ 
ที่ส าคัญหรือหนังสือรับรองว่าจะท าการศึกษาความคง
สภาพ เช่น การยกเลิกหัวข้อการทดสอบ การเปลี่ยนแปลง
วิธีการวิเคราะห์ หรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ ใช้ 
ในการเก็บรักษา 

ไม่มี 1-5 MaV-L2 

1 1, 2, 4, 5 MiV-PA 

ข. การเพิ่มหัวข้อทดสอบในแผนการศึกษาความคงสภาพ
ภายหลังการอนุมัติ 

2 1, 2, 4, 5 MiV-PA 

ค. การยกเลิกจุดเวลาที่ท าการทดสอบที่อยู่ภายในช่วง
อายุของตัวยาส าคัญที่ได้รับอนุมัติออกจากแผนการศึกษา
ความคงสภาพภายหลังการอนุมัติ 

3 4, 5 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ส าหรับการเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบ วิธีการทดสอบที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องท าให้ความแม่ นย า 

(precision) ความถูกต้อง (accuracy) ความจ าเพาะเจาะจง (specificity) และความไว (sensitivity) คงเดิม
หรือเข้มงวดขึ้น 

2. การเพิ่มหัวข้อการทดสอบ ต้องไม่เป็นผลอันเนื่องมาจากปัญหาความคงสภาพหรือเพื่อการตรวจหาสารปนเปื้อน
ชนิดใหม่ 

3. การยกเลิก time point ที่ศึกษาความคงสภาพต้องเป็นไปตามแนวทางที่เก่ียวข้อง (เช่น ICH Q5C) 
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 

1. ส าเนาหรือสรุปวิธีการวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. รายงานการศึกษาความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
3. สภาวะการเก็บรักษาตัวยาส าคัญและ/หรืออายุตัวยาส าคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามที่เหมาะสม 
4. แผนการศึกษาความคงสภาพฉบับปรับปรุง (Updated post approval stability protocol) รวมทั้งเอกสาร

แสดงเหตุผลส าหรับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง และหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพ 
5. ผลการศึกษาความคงสภาพเพื่อสนับสนุนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพภายหลังการ

อนุมัติ หรือหนังสือรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่แสดงความน่าเชื่อถือของการ
ทดสอบทางเลือก) ในกรณีที่เก่ียวข้อง 

  



 

 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยาประเภทยาชีววัตถุเพื่อการรักษา (Biotherapeutic products)     หน้า 38  

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
34. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษาของตัวยาส าคัญ ซึ่งรวมถึง  
ก. การเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษา
ของตัวยาส าคัญ (ตัวอย่างเช่น การขยายหรือการเพิ่ม
ความเข้มงวดของอุณหภูมิที่ใช้เก็บรักษา) 

ไม่มี 1-4 MaV-L2 

1, 2 1-3 MiV-PA 
ข. การเพิ่มค าเตือนในการเก็บรักษา ไม่มี 1, 3, 4 MaV-L2 

1 1, 3, 4 MiV-PA 
ค. การยกเลิกค าเตือนในการเก็บรักษา ไม่มี 1, 3, 5 MiV-PA 
เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

1. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่จ าเป็นต้องมีสาเหตุเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าในระหว่างการผลิตหรือ
เนื่องจากปัญหาความคงสภาพ 

2. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษา โดยการลดช่วงอุณหภูมินั้นจะต้องอยู่ภายในช่วงอุณหภูมิที่ได้รับ
การอนุมัติ  

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. สภาวะการเก็บรักษาและอายุของตัวยาส าคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. แผนการศึกษาความคงสภาพฉบับปรับปรุง (Updated post approval stability protocol) และหนังสือ

รับรองจากผู้ผลิตว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพ 
3. เอกสารแสดงเหตุผลของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษา/ข้อความค าเตือน 
4. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพ (นั่นคือ ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะจริง ( real time/ real 

temperature) ที่ครอบคลุมระยะเวลาตามที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ศึกษาจากรุ่นการผลิตของตัวยาส าคัญเพื่อ
การจ าหน่ายอย่างน้อย 1 รุ่นการผลิต) 

5. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพ (นั่นคือ ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะจริง ( real time/real 
temperature) ที่ครอบคลุมระยะเวลาตามที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ศึกษาจากรุ่นการผลิตของตัวยาส าคัญ  
เพื่อการจ าหน่ายอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต) 
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ภาคผนวก 3 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพื่อการรักษา 

ค ำอธิบำยกำรเปลีย่นแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
35. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งรวมถึง  
ก. การเพิ่มรูปแบบทางเภสัชกรรมของยาหรือการ
เปลี่ยนแปลงสูตรต ารับยา (เช่น เปลี่ยนรูปแบบยาจาก
lyophilized powder เป็น liquid/ การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณของตัวยาไม่ส าคัญ หรือตัวท าละลายชนิดใหม่
ส าหรับ lyophilized product) 

ไม่มี 1-10 MaV-L1 

ข. การเปลี่ยนแปลงปริมาตรการบรรจุ  
(โดยความเข้มข้นไม่เปลี่ยนแปลง) 

ไม่มี 1, 5, 7, 9, 10 MaV-L1 
1, 2 1, 5, 7, 9 MaV-L2 
1-3 5, 7, 9 MiV-PA 

ค. การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของตัวยาส าคัญ (เช่น 
20 units/ml เป็น 10 unit/ ml) 

ไม่มี 1, 5, 7, 9, 10 MaV-L1 
2, 4, 5 1, 5, 7 MaV-L2 

ง. การเพิ่ ม รูป แบบและลั กษณ ะของบ รรจุภัณ ฑ์ 
(presentation) (เช่ น  ก ารเพิ่ ม ภ าชน ะบ รรจุ แบ บ 
prefilled syringe โดยมีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของเหลว
บรรจุอยู่ในภาชนะ เพิ่มจากภาชนะบรรจุที่เป็นขวด vial 
ซึ่งได้รับอนุญาตแล้ว) 

ไม่มี 1, 5, 7-10 MaV-L1 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกระบวนการผลิตที่จัดเป็นกระบวนการส าคัญทีส่อดคล้องกับปริมาตรบรรจุใหม่ 
2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของขนาดยาที่แนะน า 
3. การลดปริมาตรบรรจุโดยคงไว้ซึง่ค่าก าหนดต่ าสุดของ extractable volume 
4. ความเข้มข้นใหม่ต้องอยู่ภายในช่วงความเข้มข้นของตัวยาส าคัญที่ได้รับอนุมัติ  
5. ความเข้มข้นมากกว่าสองค่าที่ได้รับอนุมัติ (นั่นคือ แสดงให้เห็นคุณสมบัติเชิงเส้นตรงของค่า  PK/PD อย่างน้อย

ส าหรับความเข้มข้นที่ต่างกัน 3 ค่าที่อยู่นอกเหนือจากค่าที่อนุมัติแล้ว และค่าความเข้มข้นสูงสุดและต่ าสุดที่อยู่
นอกเหนือค่าที่ ได้รับอนุมัติแล้วต้องแสดงให้เห็นถึงชีวสมมูล (bioequivalent) หรือความเท่าเทียมกัน 
ในการรักษาโรค (therapeutically equivalent)  

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ฉลากและเอกสารก ากับยาของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 
2. ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะที่เปรียบเทียบกันได้ระหว่างรูปแบบทางเภสัชกรรมและ/หรือสูตรต ารับใหม่ 
3. รายละเอียดและส่วนประกอบของรูปแบบทางเภสัชกรรมหากมีการเปลี่ยนแปลงขนาดยาหรือส่วนประกอบของต ารับ

ยา 
4. แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป (ตามความเหมาะสม) (เช่น การเลือกใช้ตัวยา 

ไม่ส าคัญ (excipients) ข้อมูลความเข้ากันได้ของตัวยาส าคัญและตัวยาไม่ส าคัญ (excipients) สารที่ถูก 
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ชะออกมา(Leachates) หรือข้อมูลความเข้ากันได้กับระบบปิดของภาชนะบรรจุชนิดใหม่) 
5. ข้อมูลสูตรยาต่อรุ่นการผลิต (batch formula) กระบวนการผลิตและกระบวนการควบคุม การควบคุมขั้นตอน

การผลิตที่ส าคัญและสารมัธยันตร์ และรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต (process 
validation) 

6. การควบคุมคุณภาพของตัวยาไม่ส าคัญ (excipients) หากมีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นตัวยาไม่ส าคัญ 
ชนิดใหม่ (เช่น ข้อก าหนดเฉพาะ) 

7. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อก าหนดเฉพาะ การวิเคราะห์ (ถ้าใช้วิธีวิเคราะห์แบบใหม่) การตรวจสอบความถูกต้อง  
ของขั้นตอนการวิเคราะห์ (ถ้าใช้วิธีการวิเคราะห์แบบใหม่) การวิเคราะห์รุ่นการผลิต (batch analysis) 
(เอกสารแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) จ านวน 3 รุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่ายที่ต่อเนื่องกัน) ส าหรับผลิตภัณฑ์
ที่มีหลายความแรง ภาชนะบรรจุหลายขนาดและ/หรือหลายขนาดบรรจุ อาจยอมรับวิธี Bracketing ได้  
หากสามารถอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ 

8. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปิดของภาชนะบรรจุ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ(Leachable/Extractable) หากมีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ (เช่น การบรรยายลักษณะ สารที่นามาใช้เป็นองค์ประกอบ และข้อก าหนดมาตรฐานโดยสรุป) 

9. ข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรส าคัญที่บ่งชี้ความคงสภาพ (key 
stability-indicating attributes) ที่ก าหนดโดยผู้ผลิตอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่าย (commercial 
scale) ของผลิตภัณฑ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งเก็บรักษาภายใต้สภาวะเร่ง และ/หรือสภาวะกดดันเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน  นอกจากนั้น ยังต้องมีข้อมูลการศึกษาความคงสภาพในสภาวะจริง ( real 
time/real-temperature) อย่างน้อย 6 เดือน  
อย่างไรก็ดี ข้อมูลผลการศึกษาความคงสภาพในสภาวะจริง (real time/real-temperature) อย่างน้อย  
3 เดือน อาจยอมรับได้ หากสามารถอธิบายเหตุผลได้อย่างเหมาะสม (เช่น สามารถสังเกตผลกระทบได้ภายใน 
3 เดือน) ซึ่งอาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของผลิตภัณฑ์ยาเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการศึกษาซ้ า 
 ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะจริง (real-time) เพื่อใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนอายุ/ระยะพักระยะเวลาการพักชั่วคราวของผลิตภัณฑ์ยาและจะรายงานให้ส านักงานฯ ทราบ  
ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่ก าลังด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน 
 ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มี
ขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น ตามเหตุผลความจ าเป็น 

10. ข้อมูลการศึกษาทางคลินิกหรือค าอธิบายเหตุผลของการไม่ต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง 
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รายละเอียดและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยา: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวท าละลาย (diluent) 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
36. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวท าละลาย ซึ่งรวมถึง:  
ก. กระบวนการผลิตตัวท าละลาย ไม่มี 1-5 MaV-L2 

1, 3 1-4 MiV-PA 
ข. การแทนที่หรือการเพิ่มแหล่งที่มา (source) ของตัวท า
ละลาย 

ไม่มี 1-6 MaV-L2 
1-3 1-3 MiV-PA 

ค. แก้ ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ ใช้ผลิตตัวท าละลาย  
แต่บริษัทเดียวกัน 

1, 2 1, 3, 5 MiV-PA 

ง. การเพิ่มสายการบรรจุ (filling line) ตัวท าละลาย 1, 2, 4 1, 3, 5 MiV-PA 
จ. การยกเลิกตัวท าละลาย ไม่มี ไม่มี MiV-PA 
เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

1. ตัวท าละลายที่เป็นน้ ากลั่นปราศจากเชื้อหรือน้ าเกลือใช้ส าหรับผสมยาฉีด (รวมถึง buffered salt solutions) 
ซึ่งไม่รวมถึงองค์ประกอบที่เป็นสารออกฤทธิ์ เช่น สารถนอม และต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ
สารเหล่านี้ 

2. หลังการละลายผงยา (After reconstitution) จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยา 
เกินกว่าเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้  

3. ตัวท าละลายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องมีจ าหน่ายในประเทศไทยและก ากับดูแลโดยส านักงานฯ 
4. การเพิ่มสายการบรรจุ (filling line) ของตัวท าละลายนั้นต้องอยู่ภายในสถานที่บรรจุที่ได้รับอนุญาต 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. แผนภูมิแสดงขั้นตอนของกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

รวมถึงการอธิบายกระบวนการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป 
2. ข้อก าหนดเฉพาะของตัวท าละลายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
3. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลรุ่นการผลิต และผลการทดสอบของรุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่ายต่อเนื่องกันในเชิงปริมาณ

อย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต (commercial scale batches) ของตัวท าละลายเดิมที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบันและ
ตัวท าละลายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจใช้ข้อมูลของตัวท าละลาย เดิมที่มีอยู่แล้ว โดยไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการศึกษาซ้ า 

4. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาหลังการละลายด้วยตัวท าละลายชนิดใหม่ที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

5. หนังสือรับรองสถานที่ผลิตตัวท าละลายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานของรัฐ ระบุว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาที่ครอบคลุมมาตรฐาน GMP 

6. ฉลากและเอกสารก ากับยาของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 
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การผลิต (Manufacture) 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
37. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่ออกแบบ (design space) ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งรวมถึง: 
ก. การสร้างพื้นที่ออกแบบใหม่ ไม่มี 1 MaV-L1 
ข. การขยายพื้นที่ออกแบบที่ได้รับอนุมัติ  ไม่มี 1 MaV-L1 
ค. การลดพื้ นที่ ออกแบบที่ ได้ รับอนุมัติ  (การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ลดหรือจ ากัดช่วงของพารามิเตอร์ที่
นิยามพื้นที่ออกแบบ) 

1 1 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. การลดพื้นที่ออกแบบไม่ได้เกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ ระหว่างการผลิต 
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ข้อมูลการพัฒนาทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical development) เพื่ อสนับสนุนการสร้างหรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ออกแบบ 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
38. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตและสถานที่ผลิตของผลิตภัณฑ์ยา เช่น:  
ก. การเปลี่ยนแปลงแทนที่หรือเพิ่มสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ยา 
(รวมถึงสถานที่ส าหรับผสมสูตรต ารับ/การบรรจุ และ
บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสยา) 

ไม่มี 1-7 MaV-L1 
1-5 1-3, 5-8 MaV-L2 

ข. การเปลี่ยนสถานที่ผลิตจากการผลิตผลิตภัณฑ์ยาชนิด
เดียว (single product) เป็นผลิตภัณฑ์ยาหลายชนิด 
(multi-product) 

ไม่มี 9-10 MaV-L2 

ค. การแทนที่หรือเพิ่มสถานที่บรรจุยาชนิดไม่สัมผัสยา 
secondary packing facility) รวมถึ ง สถานที่ บ รรจุ
อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้กับยาชนิดไม่สัมผัสยา secondary 
functional packaging เช่น  การใส่ อุปกรณ์ที่ ต้องใช้
น าส่งยา หรือการใส่เอกสารก ากับยาลงในกล่องบรรจุ   
(นั่นคือ สถานที่ส าหรับประกอบ assembly) 

2, 3 1-3 MiV-PA 

ง. การยกเลิกสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ยาหรือสถานที่บรรจุ
ผลิตภัณฑ์ 

6-7 ขึ้นกับการ
พิจารณาของ

เจ้าหน้าที่ 

MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. สถานที่ที่ขอแก้ไขต้องเป็นสถานที่ที่ได้รับอนุมัติส าหรับการผสมสูตรจริง/การบรรจุ (ส าหรับผู้รับอนุญาตเดิม) 
2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบสูตรต ารับ กระบวนการผลิต และข้อก าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยา 
3. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบปิดของภาชนะบรรจุและสภาวะการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยา 
4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตในขั้นตอนส าคัญ (นั่นคือ การประกอบ

(compounding) และการบรรจุ (filling)) 
5. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น าเข้ามาด าเนินการต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือกลุ่มการรักษาเหมือนกันกับ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการในสถานที่ดังกล่าวและใช้กระบวนการและเครื่องมือในการบรรจุเดียวกัน 
6. ต้องมีสถานที่ผลิต/ผู้ผลิตที่ได้รับอนุมัติแล้วเหลืออยู่อย่างน้อย 1 แห่งที่ท าหน้าที่เหมือนกันในกระบวนการผลิต 
7. การขอยกเลิกสถานที่ผลิตไม่ควรจะเกิดข้ึนเนื่องจากความบกพร่องในการผลติระดับร้ายแรง (เช่น เหตุการณ์การ

ผลิตที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานที่เกิดขึ้นซ้ า ความล้มเหลวในการก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) 
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 

1. ชื่อ ที่อยู่ และหน้าที่ความรับผิดชอบ (เช่น สูตรต ารับ การบรรจุ การบรรจุในภาชนะที่สัมผัสยา/ไม่สัมผัสยา)  
ของสถานที่ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตและวิธีทดสอบ 

2. หนังสือรับรองสถานที่ผลิตยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานของรัฐ ระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิตยาที่ครอบคลุมมาตรฐาน GMP 

3. หนังสือจากผู้รับอนุญาตรับรองว่ารายละเอียดหรือขั้นตอนกระบวนการผลติไม่มีการเปลี่ยนแปลง (นอกเหนือจาก
การเปลี่ยนแปลงสถานที่) หรือค าอธิบายรายละเอียดของกระบวนการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
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4. ตารางเปรียบเทียบกระบวนการผลิตหากมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างจากเดิม โดยแสดงการควบคุมคุณภาพ
ขั้นตอนการผลิตที่ส าคัญและสารมัธยันตร์ของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

5. รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต  
6. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลรุ่นการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและผลการทดสอบเพื่อปล่อย

ผ่านของรุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่ายต่อเนื่องกันในเชิงปริมาณอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต (commercial scale 
batches) ของผลิตภัณฑ์ยาเดิมที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจใช้ข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ยาเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาซ้ า ทั้งนี้ อาจใช้วิธี bracketing ส าหรับผลิตภัณฑ์
ที่มีหลายความแรง ผลิตภัณฑ์หลายขนาดบรรจุ และ/หรือปริมาตร อาจยอมรับให้ใช้ได้ โดยต้องตัดสินตามหลักวิชาการ  

7. ข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรส าคัญที่บ่งชี้ความคงสภาพ ( key 
stability-indicating attributes) ที่ก าหนดโดยผู้ผลิตอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่าย (commercial 
scale) ของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งเก็บรักษาภายใต้สภาวะเร่งและ/หรือสภาวะกดดันเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน  นอกจากนั้น ยังต้องมีข้อมูลการศึกษาความคงสภาพในสภาวะจริง ( real 
time/real-temperature) อย่างน้อย 6 เดือน  

อย่างไรก็ดี ข้อมูลผลการศึกษาความคงสภาพในสภาวะจริง (real time/real-temperature) อย่างน้อย  
3 เดือน อาจยอมรับได้ หากสามารถอธิบายเหตุผลได้อย่างเหมาะสม (เช่น สามารถสังเกตผลกระทบได้ภายใน  
3 เดือน) ซึ่งอาจใช้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ยาเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาซ้ า 
 ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะจริง (real-time) เพื่อใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนอายุ/ระยะพักเพื่อด าเนินการต่อ (hold-time) ของผลิตภัณฑ์ยาและจะรายงานให้ส านักงานฯ ทราบ  
ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่ก าลังด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน 
 ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ยาที่มีขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น ตามเหตุผลความจ าเป็น 

8. เหตุผลเพื่อสนับสนุนการพิจารณาความเท่าเทียมกันระหว่างสถานที่ที่รับผิดชอบผลิตสูตรต ารับ/การบรรจุก่อน
และหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

9. ข้อมูลอธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากการใช้เครื่องมือการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์เดียวเป็นการใช้เครื่องมือ
ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์อื่น และขั้นตอนที่ใช้เครื่องมือแยกกัน หากกระท าได้ ในกรณีนี้ ถ้าไม่มีการปรับแก้ไขข้ันตอน
การผลิต ผู้ผลิตควรระบุว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดข้ึนจากการปรับเปลี่ยนการใช้เคร่ืองมือการผลิต  

10.  กระบวนการท าความสะอาด (รวมถึงข้อมูลในรายงานสรุปการตรวจสอบความถูกต้อง (summary validation 
report) และรายละเอียดการท าความสะอาด (cleaning protocol)) ก่อนเริ่มท าการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่  
โดยแสดงให้เห็นว่าปราศจากการปนเปื้อนตกค้าง (carry-over contamination) หรือการปนเปื้อนข้าม
ผลิตภัณฑ์ (cross-contamination) 
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ค ำอธิบำยกำรเปลีย่นแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
39. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต เช่น:  
ก. การเพิ่มขนาดการผลิต (Scale-up) ในขั้นตอนการ
ผลิต (formulation)/ การบรรจุ 

ไม่มี 1-6 MaV-L1 
1-4 1-6 MaV-L2 

ข. การเปลี่ยนแปลง (แทนที่ ) หรือเพิ่มอุปกรณ์ (เช่น 
formulation tank, filter housing, filling line and 
head และ lyophilizer) 

ไม่มี 1-7 MaV-L2 
5 2, 7-8 MiV-PA 

ค. เพิ่มขนาดการผลิตใหม่โดยใช้การ bracketed จาก
ขนาดการผลิตที่ได้รับอนุญาตแล้วหรือลดขนาดของ
กระบวนการผลิต 

ไม่มี 1, 3-5 MaV-L2 
1-4, 8 1, 4 MiV-PA 

ง. การเพิ่มข้ันตอนใหม่ เช่น ขั้นตอนการกรอง 3 1-6 MaV-L2 
จ. การเปลี่ยนจากการใช้ เครื่องมือการผลิตส าหรับ
ผลิตภัณ ฑ์ เดียว (dedicated) เป็นการใช้ เครื่องมือ
ร่วมกับผลิ ตภัณ ฑ์ อ่ืน  (shared) (เช่ น  formulation 
tank, filter housing filling line and head, 
lyophillizer) 

6-7 2, 9 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ขนาดการผลติที่ขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงนั้น ใช้อุปกรณ์ทีค่ลา้ยกนัหรือสามารถเทียบกนัได้กับอุปกรณไ์ด้รับอนญุาตแลว้ 

(หมายเหตุ: ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดของอุปกรณ์) 
2. การเปลี่ยนแปลงใดๆของกระบวนการผลิตและ/หรือการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตนั้นเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงขนาดรุ่นการผลิต (เช่น แต่ยังคงใช้สูตรต ารับ การควบคุมการผลิตและคู่มือมาตรฐาน
ปฏิบัติงาน SOPs เดียวกัน) 

3. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่ เป็นผลจากเหตุการณ์ที่ ไม่คาดคิดที่ เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตหรือปัญหา  
ความคงสภาพผลิตภัณฑ์ยา 

4. หลักการของกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อของผลิตภัณฑ์ต้องไม่เปลี่ยนแปลง 
5. การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ใช้หลัก “like for like” ต้องเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์ที่เทียบเท่า

กันได้ (โดยพิจารณาความเท่าเทียมเกี่ยวกับเนื้อวัสดุที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ยา ขนาดอุปกรณ์ และหลักการ
ปฏิบัติงาน) 

6. สถานทีผ่ลิตทีไ่ด้รับอนุมตัิ  ส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ยาหลายชนิด 
7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในการปนเปื้อนข้ามผลิตภัณฑ์และกระบวนการท า  

ความสะอาดมีการตรวจสอบความถูกต้อง 
8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลกระทบต่อข้ันตอนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (lyophillization) 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. รายละเอียดของกระบวนการผลิต ถ้าแตกต่างจากกระบวนการผลิตที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน และแสดง  

การควบคุมข้ันตอนการผลิตที่ส าคัญและสารมัธยันตร์ของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
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2. ข้อมูลการทดสอบส าหรับการควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต (หากเก่ียวข้อง) 
3. รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต เช่น media fills (ตามความเหมาะสม) 
4. ตารางเปรียบเทียบกระบวนการการผลิตเดิมที่ได้รับอนุมัติและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยแสดงข้อมูล  

รุ่นการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตโดยสรุปและผลการทดสอบเพื่อปล่อยผ่านของ 
รุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่ายต่อเนื่องกันในเชิงปริมาณอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต (commercial scale batches)  
ซึ่งอาจใช้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ยาเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาซ้ า ทั้งนี้  อาจ ใช้วิธี 
bracketing ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีหลายความแรง ผลิตภัณฑ์หลายขนาดบรรจุ และ/หรือปริมาตรการบรรจุ  
อาจยอมรับให้ใช้ได้ โดยต้องตัดสินตามหลักวิชาการ  

5. ข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรส าคัญที่บ่งชี้ความคงสภาพ ( key 
stability-indicating attributes) ที่ก าหนดโดยผู้ผลิตอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่าย (commercial 
scale) ของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งเก็บรักษาภายใต้สภาวะเร่งและ/หรือสภาวะกดดันเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน  นอกจากนั้น ยังต้องมีข้อมูลการศึกษาความคงสภาพในสภาวะจริง (real 
time/real-temperature) อย่างน้อย 6 เดือน  
อย่างไรก็ดี ข้อมูลผลการศึกษาความคงสภาพในสภาวะจริง (real time/real-temperature) อย่างน้อย 3 เดือน 
อาจยอมรับได้ หากสามารถอธิบายเหตุผลได้อย่างเหมาะสม (เช่น สามารถสังเกตผลกระทบได้ภายใน 3 เดือน) 
ซึ่งอาจใช้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ยาเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาซ้ า 

 ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะจริง (real-time) เพื่อใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนอายุ/ระยะเวลาการพักชั่วคราว (hold-time) ของผลิตภัณฑ์ยาและจะรายงานให้ส านักงานฯ ทราบ  
ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่ก าลังด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน 
 ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ยาที่มีขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น ตามเหตุผลความจ าเป็น 

6. ข้อมูลของการหลุดลอกของเนื้อวัสดุ (leachables) และความสามารถในการถูกสกัดออกมาของเนื้อวัสดุ 
(extractable) (หากเก่ียวข้อง) 

7. ข้อมูลของอุปกรณ์ใหม่และการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในแง่ของหลักการท างานและ
ข้อก าหนดมาตรฐานระหว่างอุปกรณ์เดิมและอุปกรณ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

8. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของอุปกรณ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 
9. ข้อมูลอธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากการใช้เครื่องมือการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์เดียวเป็นการใช้  

เครื่องมือร่วมกันกับผลิตภัณฑ์อ่ืน (shared product-contact equipment) 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
40. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการควบคุมคุณภาพ (วิธีทดสอบในระหว่างกระบวนการผลิตและ/หรือเกณฑ์การยอมรับ) 
ที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือสารมัธยันตร์ เช่น:  
ก.  การท าให้เกณฑ์การยอมรับในการควบคุมระหว่าง
การผลิตแคบลง  

2, 3, 7 1, 4 MiV-PA 

ข. การเพิ่มวิธีการทดสอบและเกณฑ์การยอมรับของ
กระบวนการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต 

2, 3, 6 1-5, 8 MiV-PA 

ค. การยกเลิกวิธีการทดสอบที่ ไม่ มีนั ยส าคัญของ
กระบวนการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต 

2-4 1, 4, 7 MiV-PA 

ง. การขยายเกณฑ์การยอมรับของกระบวนการควบคุม
คุณภาพระหว่างการผลิตที่ได้รับการอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 

ไม่มี 1-4, 6, 8 MaV-L2 
1-3 1, 4, 5, 8 MiV-PA 

จ. การยกเลิกวิธีการทดสอบของกระบวนการควบคุม
คุณภาพระหว่างการผลิตซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ
โดยรวมของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส าคัญ 

ไม่มี 1, 4, 6, 8 MaV-L2 

ฉ. การเปลี่ ยนแปลงหรือ เพิ่ ม วิ ธี การทดสอบของ
กระบ วน การควบ คุ ม คุณ ภ าพ ระหว่ า งก ารผลิ ต 
เนื่องมาจากปัญหาด้านความปลอดภัยหรือคุณภาพ 
ของผลิตภัณฑ์ 

ไม่มี 1-4, 6, 8 MaV-L2 

41. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินการตรวจสอบ
กระบวนการควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิต 
หมายเหตุ: การถ่ายทอดวิธีการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ยาไปยังสถานที่แห่งใหม่ที่ได้รับการรับรองตาม
ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก า รผ ลิ ต ที่ ดี  (GMP)  เป็ น ก า ร แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องยื่นขออนุมัติ แต่ให้ถือเป็นการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ผลิตตาม 
GMP ในระดับรองซึ่งจะได้รับการตรวจสอบในระหว่าง
การตรวจประเมิน GMP   

1-3, 5, 6 9 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ข้อก าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต้องไม่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
2. ข้อมูลสิ่งเจือปนของผลิตภัณฑ์ไม่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
3. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตหรือปัญหาความคงสภาพยา  

ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
4. วิธีการวิเคราะห์ต้องไม่เก่ียวข้องกับพารามิเตอร์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อคุณสมบัติที่ส าคัญ (เช่น ปริมาณตัวยาส าคัญ 

ปริมาณสิ่งเจือปน, ลักษณะทางกายภาพที่ส าคัญหรือการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพ) 
5. วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องท าให้ความแม่นย า  (precision) ความถูกต้อง (accuracy) 
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ความจ าเพาะเจาะจง (specificity) และความไว (sensitivity) คงเดิมหรือเข้มงวดขึ้น หากเกี่ยวข้อง 
6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่ท าให้กระบวนการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้รับ  

การอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
7. วิธีการทดสอบยังคงไม่เปลี่ยนแปลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบเพียงเล็กน้อย 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ข้อมูลทบทวน แก้ไข การควบคมุคุณภาพในขั้นตอนการผลิตทีส่ าคัญและสารมัธยันตร์ของตัวยาส าคัญที่ขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
2. ข้อก าหนดมาตรฐานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลง 
3. สรุปวิธีการวิเคราะห์ หากใช้วิธกีารวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
4. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของกระบวนการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลติที่ได้รบัอนุญาต ณ ปัจจุบนั

และที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 
5. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลรุ่นการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและผลการทดสอบเพื่อปล่อย

ผ่านของรุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่ายจ านวน 1 รุ่นการผลิต (commercial scale batches) ของผลิตภัณฑ์ยาเดิมที่
ได้รับอนุญาตและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (พร้อมแนบหนังสือรับรองการวิเคราะห์) ซึ่งอาจใช้ข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ยาเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการซ้ า โดยต้องมีข้อมูลของรุ่นการผลิต 2 รุ่นการผลิต 
ถัดมา เมื่อส านักงานฯ เรียกขอ หรือรายงานในกรณีที่ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน  
(พร้อมแนวทางการด าเนินงาน) อาจยอมรับการใช้ข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่นการผลิต ตามเหตุผล
ความจ าเป็น 

6. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลรุ่นการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและผลการทดสอบเพื่อปล่อย
ผ่านของรุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่ายต่อเนื่องกันในเชิงปริมาณอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต (commercial scale 
batches) ของผลิตภัณฑ์ยาเดิมที่ได้รับอนุญาตและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (พร้อมแนบหนังสือรับรอง  
การวิเคราะห์)  ซึ่งอาจใช้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ยาเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการซ้ า 

7. เอกสารแสดงเหตุผลหรือการประเมินความเสี่ยงที่แสดงให้เห็นว่า การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีความเสี่ยง 
8. เอกสารแสดงเหตุผลของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบและเกณฑ์การยอมรับของกระบวนการควบคุม

คุณภาพระหว่างการผลิต 
9. หนังสือรับรองสถานที่การทดสอบของการควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

จากหน่วยงานของรัฐระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่ครอบคลุมมาตรฐาน GMP 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
42. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเฉพาะ/วิธีวิเคราะห์ ที่ใช้ในการปล่อยผ่านตัวยาไม่ส าคัญ (excipients) ซึ่งรวมถึง:  
ก. การยกเลิกหัวข้อการทดสอบ 5, 8 1, 3 MiV-PA 
ข. การเพิ่มหัวข้อการทดสอบ 4 1-3 MiV-PA 
ค. การเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์ 1-3 1-2 MiV-PA 
ง. การเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์ที่ได้รับอนุญาตเพียง
เล็กน้อย (minor changes) 

ไม่มี 1-2 MiV-PA 

จ. เปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะห์ให้เป็นวิธีวิเคราะห์ตามต ารายา
ที่เป็นที่ยอมรับ 

ไม่มี 1-2 MiV-PA 

ฉ. การขยายเกณฑ์การยอมรับของข้อก าหนดมาตรฐาน 
ที่ได้รับอนุญาต  

ไม่มี 1, 3 MaV-L2 

ช.  การท าให้เกณฑ์การยอมรับของข้อก าหนดมาตรฐาน
ที่ได้รับอนุญาตแคบลง  

3-4, 6-7 1 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ผลการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยต้องเทียบเท่ากับวิธีวิเคราะห์เดิม 
2. วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องท าให้ความแม่นยา (precision) ความถูกต้อง (accuracy) 

ความจ าเพาะเจาะจง (specificity) และความไว (sensitivity) คงเดิม หรือเข้มงวดขึ้น 
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องอยู่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับที่เคยได้รับอนุญาตหรือเป็นไปตามข้อก าหนดในต ารายา

ฉบับใหม่ 
4. เกณฑ์การยอมรับของตัวท าละลายที่ตกค้าง (residual solvents) ต้องอยู่ในช่วงที่ยอมรับหรือได้รับอนุญาต 

(เช่น ภายในข้อก าหนดของ ICH: Class 3 residual solvent หรือเป็นไปตามข้อก าหนดในต ารายา) 
5. การยกเลิกหัวข้อการทดสอบต้องแสดงให้เห็นว่ามีความซ้ าซ้อนกับการทดสอบที่มีอยู่หรือไม่ได้เป็นข้อก าหนด  

ในต ารายาอีกต่อไป 
6. วิธีการวิเคราะห์ยังคงเหมือนเดิมหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงเแบบ MiV-PA (minor change) 
7. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นผลจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต เช่น สิ่งเจือปนใหม่ 

(new unqualified impurity) หรือการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การยอมรับของปริมาณรวมของสิ่งเจือปน 
8. วิธีวิ เคราะห์ทางเลือกต้องได้รับอนุมัติแล้วในข้อก าหนดเฉพาะและขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์นี้  

ไม่ได้ถูกเพิ่มเติมที่หลัง โดยวิธีการแก้ไขแบบ minor change 
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 

1. ข้อก าหนดมาตรฐานของตัวยาไม่ส าคัญ (excipient) ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นเองแต่ใช้ข้อก าหนดมาตรฐานตามต ารายาต้องแสดงผลการศึกษาความ  

เท่าเทียมกันระหว่างวิธีที่พัฒนาขึ้นเองกับวิธีในต ารายา 
3. เอกสารแสดงเหตุผลการแก้ไขข้อก าหนดมาตรฐานของตัวยาไม่ส าคัญ (excipient) เช่น แสดงให้เห็นถึง  

ความเหมาะสมของ monograph ในการควบคุมตัวยาไม่ส าคัญและผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ยา 
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เปลี่ยนแปลง 
43. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน/มาตรฐานตาม
ต ารายา (monograph) (เช่น ข้อก าหนดมาตรฐาน) 
ส าหรับตัวยาไม่ส าคัญ  

ไม่มี 1-4 MaV-L2 
1-5 1-4 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. การเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานของผู้ผลิต (house standard) เป็นมาตรฐานตามต ารายาหรือ monograph 
2. การเปลี่ยนแปลงนี้ด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องมาตรฐานมาตรฐานต ารายาหรือ monograph 
3. ต้องไม่ เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานของตัวยาไม่ส าคัญ ไปจากช่วงที่ ได้รับอนุมัติและต้องไม่มี  

การเปลี่ยนแปลงที่จะท าให้เกิดผลกระทบต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ยา 
4. ต้องไม่ยกเลิกหัวข้อทดสอบหรือลดความเข้มงวดของเกณฑ์การยอมรับของข้อก าหนดมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติ 

ยกเว้นท าเพื่อให้สอดคล้องมาตรฐานตามต ารายาหรือ monograph 
5. ต้องไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์ ยกเว้นด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องมาตรฐานตามต ารายาหรือ 

monograph 
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 

1. ข้อก าหนดมาตรฐานของตัวยาไม่ส าคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. กรณีที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ของผู้ผลิตและใช้ข้อก าหนดตามต ารายา ต้องมีรายงานผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า

วิธีการวิเคราะห์ของผู้ผลิตและวิธีการวิเคราะห์ของต ารายามีความเท่าเทียมกัน 
3. เอกสารแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานของตัวยาไม่ส าคัญ (เช่น ข้อมูลแสดงให้

เห็นถึงความเหมาะสมของมาตรฐานตามต าราส าหรับการควบคุมตัวยาไม่ส าคัญและผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ยา
ที่อาจเกิดขึ้นได้) 

4. เอกสารรับรองความสม่ าเสมอของคุณภาพและกระบวนการผลิตของตัวยาไม่ส าคัญ 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
44. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของตัวยาไม่
ส าคัญ (excipient) จากพืชหรือการสังเคราะห์เป็นมา
จ าก ม นุ ษ ย์ ห รื อ สั ต ว์  ซึ่ ง อ าจ มี ค ว าม เสี่ ย งต่ อ 
การปนเปื้อน TSE หรือไวรัส  

ไม่มี 2-7 MaV-L1 

45. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของตัวยาไม่
ส าคัญ (excipient) จากแหล่งที่มีความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อน TSE (เช่น จากสัตว์) เป็นมาจากพืชหรือการ
สังเคราะห์  

ไม่มี 1, 3,5-6 MaV-L2 

46. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของตัวยาไม่
ส าคัญ จากแหล่งก าเนิดหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งซึ่งมี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน TSE เช่นกัน (เช่น สัตว์ที่
เป็นแหล่งก าเนิดต่างกัน ประเทศของแหล่งก าเนิด
ต่างกัน)  

 5-6 2-7 MiV-PA 

47. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตตัวยาไม่ส าคัญที่ เป็น
ชีววัตถุ (biological excipient)  

ไม่มี 2-7 MaV-L1 
2 2-7 MaV-L2 

 1-2 2-7 MiV-PA 
48. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้จัดจ าหน่าย (supplier) 
ตัวยาไม่ส าคัญที่ผลิตจากพลาสมา เช่น human 
serum albumin  

ไม่มี 3-8 MaV-L1 
 3-4  5-6, 9 MaV-L2 

49. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้จัดจ าหน่ายตัวยาไม่ส าคัญ
ที่ มี แหล่ งก า เนิ ดจากสิ่ ง ไม่มี ชี วิต  หรือสิ่ งมี ชี วิต  
(ไม่รวมถึงวัตถุดิบที่ได้จากพลาสมาของมนุษย์)  
 

ไม่มี  2-3, 5-7 MaV-L2 
1,5-6 3 MiV-PA 

50. การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ทดสอบตัวยา 
ไม่ส าคัญ 
หมายเหตุ : การย้ายสถานที่ ด า เนินการตรวจสอบ
กระบวนการควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิตไปยัง
สถานที่แห่งใหม่ที่ได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์การ
ผลิตที่ดี (GMP) เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องยื่นขอ
อนุมัติ แต่ให้ถือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับสถานที่ผลิตตาม GMP ในระดับรองซึ่งจะ
ได้รับการตรวจสอบในระหว่างการตรวจประเมิน GMP  
 
  

1 10 MiV-PA 
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เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานของตัวยาไม่ส าคัญหรือผลิตภัณฑ์เกินกว่าเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติ  
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เก่ียวข้องกับตัวยาไม่ส าคัญ (excipient) ที่ผลิตจากพลาสมาของมนุษย์ 
3. ตัวยาไม่ส าคัญ (excipient) ที่ผลิตจากพลาสมาของมนุษย์โดยผู้จัดจ าหน่าย (supplier) แห่งใหม่ ต้องเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตตั้งแต่ได้รับอนุญาตครั้งล่าสุดในประเทศไทย (NRA) 
4. ตัวยาไม่ส าคัญ (excipient) ต้องไม่มีผลเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตัวยาส าคัญ 
5. แหล่งก าเนิดที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อวัวบ้า (TSE) ต้องมีหนังสือรับรองความเหมาะสมของการใช้ (TSE 

certificate of suitability) และต้องมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อวัวบ้าที่เท่ากันหรือต่ ากว่าแหล่งที่เคยได้รับอนุญาต 
6. ตัวยาไม่ส าคัญ (excipient) ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ต้องมีข้อมูลการประเมินความปลอดภัยของไวรัส 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. หนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าตัวยาไม่ส าคัญมาจากแหล่งก าเนิดจากพืชหรือการสังเคราะห์ทั้งหมด 
2. ข้อมูลของแหล่งที่มาของตัวยาไม่ส าคัญ (เช่น animal species, country of origin) และขั้นตอนของการ

ด าเนินการระหว่างการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน TSE 
3. ข้อมูลเปรียบเทียบทางด้านคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและสารปนเปื้อนของตัวยาไม่ส าคัญที่ขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงกับตัวยาไม่ส าคัญที่ได้รับอนุญาต ที่แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบกันได้ 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพขั้นตอนการผลิตที่ส าคัญและสารมัธยันตร์ของตัวยา  

ไม่ส าคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
5. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลรุ่นการผลิตและผลการทดสอบเพื่อจ าหน่ายต่อเนื่องกันในเชิงปริมาณของตัวยา  

ไม่ส าคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง อย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต (commercial scale batches)  
6. ข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรส าคัญที่บ่งชี้ความคงสภาพ (key 

stability-indicating attributes) ที่ก าหนดโดยผู้ผลิตอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่าย (commercial 
scale) ของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งเก็บรักษาภายใต้สภาวะเร่งและ/หรือสภาวะกดดันเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน นอกจากนั้น ยังต้องมีข้อมูลการศึกษาความคงสภาพในสภาวะจริง ( real 
time/real-temperature) อย่างน้อย 6 เดือน อย่างไรก็ดี ข้อมูลผลการศึกษาความคงสภาพในสภาวะจริง 
(real time/real-temperature) อย่างน้อย 3 เดือน อาจยอมรับได้ หากสามารถอธิบายเหตุผลได้อย่าง
เหมาะสม (เช่น สามารถสังเกตผลกระทบได้ภายใน 3 เดือน) ซึ่งอาจใช้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ยาเดิมที่มีอยู่แล้ว 
โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาซ้ า 
  ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะจริง (real-time) เพื่อใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนอายุ/ระยะพักเพื่อด าเนินการต่อ (hold-time) ของผลิตภัณฑ์ยาและจะรายงานให้ส านักงานฯ ทราบ 
ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่ก าลังด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน 
  ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ยาที่มีขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น ตามเหตุผลความจ าเป็น 

7. ข้อมูลประเมินความเสี่ยงจากการปนเปื้อน adventitious agents (เช่น การศึกษาการก าจัด (viral clearance 
studies) หรือ ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน BSE/TSE รวมถึงมีข้อมูลความปลอดภัยจากไวรัส 

8. ข้อมูลการผลิตและข้อมูลความปลอดภัยทางคลินิกที่ครบถ้วน เพื่อสนับสนุนการใช้ตัวยาไม่ส าคัญซึ่งผลิต  
จากพลาสมาของมนุษย์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
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9. หนังสือจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย รับรองวา่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตัวยาไมส่ าคัญทีผ่ลติจากพลาสมา
เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รับอนุญาต 

10.  หนังสือรับรองสถานที่ทดสอบตัวยาไม่ส าคัญ (excipient) ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานของรัฐ ระบุว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่ครอบคลุมมาตรฐาน GMP 
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การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
51. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพ (QC) ของผลิตภัณฑ์ยา (การตรวจปล่อยหรือผ่านและ
ความคงสภาพ) ซึ่งรวมถึง: 
หมายเหตุ:การย้ายการด าเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใต้สถานที่ผลิตเดิมที่ได้รับอนุมัติ GMP ไม่ถูกพิจารณาเป็นการ
เปลี่ยนแปลงระดับหลัก แต่ถูกพิจารณาเป็นการเปลี่ยนแปลง GMP ระดับรอง และถูกตรวจระหว่างการตรวจประเมิน
มาตรฐานวิธีการในการผลิตยา   
ก. ย้ายสถานที่ทดสอบในการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้วิธีการทดสอบที่ไม่เป็นไปตามต ารายา
ไปยังบริษัท อ่ืนที่ ยั งไม่ ได้รับการอนุมัติส าหรับการ 
ขึ้นทะเบียน หรือสถานที่ใหม่แต่เป็นบริษัทเดียวกัน 

ไม่มี  1-2 MaV-L2 
1-3  1-2 MiV-PA 

ข. ย้ายสถานที่ทดสอบในการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้วิธีทดสอบตามต ารายาไปยังบริษัทอ่ืน 
ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติส าหรับการข้ึนทะเบียน 

ไม่มี  1-2 MaV-L2 
1  1-2 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. การย้ายสถานที่ทดสอบในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาต้องไม่ใช่การทดสอบความแรง (potency 

assay) หรือ การทดสอบด้านชีวภาพ (bioassay) 
2. ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบ 
3. การย้ายสถานที่การทดสอบต้องอยู่ภายในสถานที่ที่ได้รับอนุมัติส าหรับการขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้แล้ว  ซึ่งท า

หน้าที่รับผิดชอบในการทดสอบอ่ืน ๆ 
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 

1. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นการตรวจรับรองซ้ าส าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (technology transfers 
qualification) ส าหรับการวิเคราะห์ที่ไม่ปรากฏในต ารายา หรือการการทวนสอบ (verification) ส าหรับการ
วิเคราะห์ที่ปรากฏในต ารายา 

2. หนังสือรับรองสถานที่ทดสอบในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานของรัฐ 
ระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่ครอบคลุมมาตรฐาน GMP 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
52. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง มาตรฐาน/มาตรฐานตามต ารายา (monograph) (เช่น ข้อก าหนดมาตรฐาน) ส าหรับ

ผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งรวมถึง: 
ก.  การเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐาน/มาตรฐานตามต ารายา 
(monograph)ไปเป็นมาตรฐานของผู้ผลิต (in-house) 

ไม่มี 1-5 MaV-L2 

ข.  การเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานของผู้ผลิต (inhouse) 
ไปเป็นมาตรฐาน/มาตรฐานตามต ารายา (monograph) 
ห รื อ จ า ก ม า ต ร ฐ า น /ม า ต ร ฐ า น ต า ม ต า ร า ย า 
(monograph)หนึ่ง ไปเป็นมาตรฐาน/มาตรฐานตาม
ต ารายา (monograph) อื่น 

1-4 1-3 MiV-PA 

53. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/มาตรฐานตาม
ต ารายา (monograph) ฉบับล่าสุด 

1-2 1-3 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. การเปลี่ยนแปลงนี้ท าเพื่อให้สอดคล้องมาตรฐานยาส าเร็จรูปที่ปรากฏอยู่ในต ารายา 
2. ต้องไม่เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ไปจากช่วงที่ได้รับอนุมัติ 
3. ต้องไม่ยกเลิกหัวข้อทดสอบหรือลดความเข้มงวดเกณฑ์การยอมรับของข้อก าหนดมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติ  

ยกเว้นท าเพื่อให้สอดคล้องมาตรฐาน/มาตรฐานตามต ารายา (monograph) 
4. ต้องไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์ ยกเว้นท าเพื่อให้สอดคล้องมาตรฐาน/มาตรฐานตามต ารายา 

(monograph) 
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 

1. ฉลากและเอกสารก ากับยาของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 
2. ข้อก าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
3. กรณีที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ของผู้ผลิตแต่ใช้มาตรฐานตามต ารายา ต้องมีรายงานผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า

วิธีการวิเคราะห์ของผู้ผลิตและวิธีการวิเคราะห์ในต ารายามีความเท่าเทียมกัน 
4. กรณีที่ใช้การวิเคราะห์วิธีใหม่ ต้องมีรายงานการตรวจสอบความถูกต้องแบบเต็มหรือแบบสรุป  
5. เอกสารแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานพร้อมหลักฐานทางวิชาการ 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
54. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการควบคุม (control strategy) ของผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งรวมถึง: 
ก.  การเปลี่ยนแปลงจากการทดสอบในผลิตภัณฑ์สุดท้าย 
(end-product) เป็ นการควบคุมต้นน้ า  (upstream 
controls) ส าหรับการทดสอบบางหัวข้อ (เช่น การ
ทดสอบเพื่อปล่อยหรือผ่านแบบ real-time เทคโนโลยี
วิ เ ค ร า ะ ห์ ก ร ะ บ ว น ก า ร  ( process analytical 
technology)) 

ไม่มี 1-3, 5 MaV-L1 

ข.  การเพิ่มคุณสมบัติด้านคุณภาพที่ส าคัญยิ่งในแผนการ
ควบคุม 

ไม่มี 1-5 MaV-L2 

ค. การยกเลิกคุณสมบัติด้านคุณภาพที่ ส าคัญยิ่งใน
แผนการควบคุม 

ไม่มี 1, 5 MaV-L2 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ไม่มี 
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 

1. ข้อมูลการควบคุมคุณภาพที่ด าเนินการในขั้นตอนวิกฤตของกระบวนการผลิต และสารมัธยนัตรข์องผลิตภัณฑ์ที่
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

2. ข้อก าหนดมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
3. กรณีที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ใหม่ ต้องมีข้อมูลวิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
4. กรณีที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ใหม่เพื่อติดตามคุณสมบัตดิ้านคุณภาพที่ส าคัญยิ่ง (critical quality attribute; CQA) 

ใหม่ที่ขั้นตอนการปล่อยผา่น ตอ้งมีรายงานสรุปการตรวจสอบความถูกต้อง (summary validation report) 
5. เอกสารแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงพร้อมหลักฐานทางวชิาการ 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
55. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงของข้อก าหนดมาตรฐาน/วิธีการวิเคราะห์เพื่อการตรวจปล่อยหรือผ่านผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งรวมถึง:  
ก. การยกเลิกหัวข้อการทดสอบวิเคราะห์ และ/หรือ
เกณฑ์การยอมรับ 

ไม่มี 1, 6-7 MaV-L2 

ข. การเพิ่มหัวข้อการทดสอบ 1-2, 7 1-3, 5 MiV-PA 
ค. การแทนที่วิธีวิเคราะห์เดิม ไม่มี 1-5 MaV-L2 

4-5, 8 1, 4-5 MiV-PA 
ง. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์ ไม่มี 1-5 MaV-L2 

1, 3-5 2, 4-5 MiV-PA 
จ. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะห์ของผู้ผลิตเป็นวิธี
วิเคราะห์ตามต ารายาที่เป็นที่ยอมรับ 

ไม่มี 1-5 MaV-L2 
1, 5 1-3 MiV-PA 

ฉ. การขยายเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติ ไม่มี 1, 5, 7 MaV-L2 
ช. การท าให้เกณฑ์การยอมรับที่ได้รับการอนุมัติแคบลง 1, 3, 6-7 1 MiV-PA 
เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

1. เกณฑ์การยอมรับต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติส าหรับวิธีการวิเคราะห์เพื่อ  
การตรวจปล่อยหรือผ่าน/การทดสอบความคงสภาพ ที่ได้รับอนุมัติ 

2. การเพิ่มหัวข้อการทดสอบต้องไม่ท าเพื่อต้องการตรวจหาสิ่งเจือปนชนิดใหม่ 
3. วิธีการวิเคราะห์ต้องไม่เปลี่ยนแปลง (เช่น การเปลี่ยนแปลงความยาวหรืออุณภูมิของคอลัมน์ โดยเป็นคอลัมน์

ชนิดเดียวกันหรือวิธีการเดิม) และไม่พบสิ่งเจือปนชนิดใหม่ 
4. วิธีวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องมีพารามิเตอร์ที่แสดงถึงประสิทธิภาพ (performance parameters) 

ของวิธีวิการเคราะห์คงเดิมหรือดีขึ้น 
5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่เก่ียวข้องกับการทดสอบความแรงของผลิตภัณฑ์ (potency test) 
6. เกณฑ์การยอมรับส าหรับปริมาณตัวท าละลายตกค้าง (residuals) ต้องอยู่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับที่เป็นที่

ยอมรับหรือเกณฑ์ได้รับการอนุมัติ (ตัวอย่างเช่น ภายในข้อก าหนดของ ICH ส าหรับปริมาณตัวท าละลายที่
ตกค้างประเภทที่ 3 หรือข้อก าหนดต่างๆ ของต ารายา) 

7. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นผลจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต เช่น สิ่งเจือปน ใหม่ 
(new unqualified impurity) หรือปริมาณสิ่งเจือปนอยู่นอกเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ) 

8. การเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์จากต ารายาหนึ่งเป็นต ารายาอ่ืน หรือต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ  
ในความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ของวิธีการ (method parameter) และประสิทธิภาพของวิธีการ 
(method performance) ที่ก าหนดโดยวิธีการพัฒนาอย่างเป็นระบบรวมถึงการศึกษาความคงทน (robustness) 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ข้อก าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. วิธีการวิเคราะห์แบบเต็มหรือแบบย่อ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
3. รายงานการศึกษาความถูกต้อง(validation)/การสอบเทียบ (qualification) ของวิธีวิเคราะห์ หากใช้วิธีการ

วิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
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4. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าวิธีการวิเคราะห์ที่ได้รับอนุมัติ และวิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง มีความเท่าเทียมกัน 

5. เอกสารแสดงเหตุผลสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะห์ (เช่น วิธีวิเคราะห์มีความเหมาะสมในการติดตาม
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงการเสื่อมสลายของผลิตภัณฑ์ยา) หรือสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด
มาตรฐาน (เช่น เกณฑ์การยอมรับที่ขอแก้ไขในข้อก าหนดมาตรฐานมีความเหมาะสมในการควบคุมการปล่อย
ผ่านผลิตภัณฑ์ยา) 

6. เอกสารแสดงเหตุผลของการยกเลิกหัวข้อการทดสอบ (เช่น ข้อก าหนดมาตรฐานที่ขอแก้ไขใหม่มีความเหมาะสม
ในการควบคุมการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ยา) 

7. เอกสารหลักฐานแสดงถึงความสม่ าเสมอของคุณภาพและกระบวนการผลิต 
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สารมาตรฐาน (Reference standards) 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
56. การแทนที่ สารมาตรฐานปฐมภูมิ  (primary 
reference standard) 

ไม่มี 1-2 MaV-L2 

57. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารมาตรฐานจากต ารายา
หรือมาตรฐานสากล เป็นมาตรฐานของผู้ผลิต ( in-
house) (ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากล) 

ไม่มี 1-2 MaV-L2 

58. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารมาตรฐานจากผู้ผลิต 
inhouse (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสารมาตรฐานสากล) ไป
เป็นสารมาตรฐานตามต ารายาหรือสารมาตรฐานสากล  

3  1-2 MiV-PA 

59. คุณสมบัติสารมาตรฐานใหม่เทียบกับสารมาตรฐาน
ที่ได้รับอนุญาต (รวมถึงคุณสมบัติของสารมาตรฐาน
อ้างอิงทุติยภูมิใหม่เทียบกับสารมาตรฐานปฐมภูมิที่
ได้รับอนุญาต)  

1  1-2 MiV-PA 

60. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา (protocol) 
การสอบเทียบสารมาตรฐาน 

ไม่มี  3-4 MaV-L2 

61. การขยายอายุของสารมาตรฐานอ้างอิงหรือ
ระยะเวลาทดสอบซ้ า (re-test period)  

2 5 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. การสอบเทียบคุณสมบัติของสารมาตรฐานใหม่ต้องเป็นไปตามแผนการศึกษาทีไ่ด้รับอนญุาต 
2. การขยายอายุของสารมาตรฐานต้องเป็นไปตามแผนการศึกษาทีไ่ด้รับอนุญาต 
3. สารมาตรฐานใชส้ าหรับการทดสอบทางเคมีกายภาพ 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. แก้ไขฉลากและเอกสารก ากับยาของผลิตภัณฑ์ยาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสารมาตรฐานที่ขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลง (ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 
2. ข้อมูลคุณสมบัติของสารมาตรฐานหรือวัสดุมาตรฐานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น แหล่งที่มา ( source) 

ลักษณะเฉพาะ (characterization) และผลวิเคราะห์ (certificate of analysis) 
3. เอกสารแสดงเหตุผลของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบคุณภาพของสารมาตรฐาน 
4. แผนการตรวจสอบคุณภาพของสารมาตรฐานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
5. วิธีทดสอบและผลการทดสอบความคงสภาพ เพื่อสนับสนุนการขยายอายุของสารมาตรฐานโดยสรุป 

 
  



 

 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยาประเภทยาชีววัตถุเพื่อการรักษา (Biotherapeutic products)     หน้า 60  

 
ระบบปิดของภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์ยา (Container Closure System) 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
62. การดัดแปลงระบบปิดของภาชนะบรรจุที่สัมผัสยา 
(เช่น new coating, adhesive ,stopper , type of glass) 
หมายเหตุ การเพิ่มระบบปิดของภาชนะบรรจุแบบใหม่ 
เช่น pre-filled syringe (เดิมเคยขึ้นทะเบียนเฉพาะ 
vial) ดูข้อ 35 ง  

ไม่มี 1-7 MaV-L2 
4 3, 7 MiV-PA 

1-3 3 MiV-PA 

63. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจาก reusable container 
เ ป็ น  disposable container โ ด ย ไ ม่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงเนื้อบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับยา (เช่น การ
เปลี่ยนจาก reusable pen เป็น disposable pen)  

ไม่มี 1, 3, 6 MaV-L2 

64. การยกเลิกระบบปิดของภาชนะบรรจุ 
หมายเหตุ: แก้ไขข้อมูลในฉลากและเอกสารก ากับยา 
(ตามความเหมาะสม)  

ไม่มี 1 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ชนิดหรือสารที่ใช้ท าภาชนะบรรจุและฝาปิดไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
2. รูปทรง/ขนาดของภาชนะบรรจุและฝาปิดไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
3. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาชนะบรรจุเท่านั้นและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อสารของ

ภาชนะที่สัมผัสกับยา เช่น เพิ่มความหนาของขวดยา vial โดยรูปทรง/ขนาดภายในไม่เปลี่ยนแปลง 
4. ส่วนที่ดัดแปลงต้องไม่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ยา  

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ฉลากและเอกสารก ากับยาของผลิตภัณฑ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตามความเหมาะสม) 
2. ส าหรับผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ ต้องมีรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ (process 

validation results) เว้นแต่มีการอธิบายเหตุผล 
3. ข้อมูลระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตามความเหมาะสม) เช่น รายละเอียด และวัสดุที่ใช้

เป็นส่วนประกอบ  
4. เอกสารแสดงการป้องกันการรั่วไหล การชะล้าง (leaching) สารที่ไม่พึงประสงค์ออกจากภาชนะบรรจุ  

ความเข้ากันได้ของวัสดุภาชนะบรรจุกับยา และผลการทดสอบความเป็นพิษและการทดสอบความไวต่อ
ปฏิกิริยาทางชีวภาพ toxicity and biological reactivity tests 

5. ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบเพื่อปล่อยผ่านของรุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่ายต่อเนื่องกันในเชิงปริมาณอย่าง
น้อย 3 รุ่นการผลิต (commercial scale batches) ของผลิตภัณฑ์ยาเดิมที่ ได้รับอนุมัติและที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจใช้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ยาเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาซ้ า ทั้งนี้ อาจใช้
วิธี bracketing ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีหลายความแรง ผลิตภัณฑ์หลายขนาดบรรจุ และ/หรือปริมาตร  
อาจยอมรับให้ใช้ได้ โดยต้องตัดสินตามหลักวิชาการ  
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6. ข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรส าคัญที่บ่งชี้ความคงสภาพ (key 
stability-indicating attributes) ที่ก าหนดโดยผู้ผลิตอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่าย (commercial 
scale) ของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งเก็บรักษาภายใต้สภาวะเร่งและ/หรือสภาวะกดดันเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน  นอกจากนั้น ยังต้องมีข้อมูลการศึกษาความคงสภาพในสภาวะจริง ( real 
time/real-temperature) อย่างน้อย 6 เดือน อย่างไรก็ดี ข้อมูลผลการศึกษาความคงสภาพในสภาวะจริง 
(real time/real-temperature) อย่างน้อย 3 เดือน อาจยอมรับได้ หากสามารถอธิบายเหตุผลได้อย่าง
เหมาะสม (เช่น สามารถสังเกตผลกระทบได้ภายใน 3 เดือน) ซึ่งอาจใช้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ยาเดิมที่มีอยู่แล้ว 
โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาซ้ า 
         ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาต
ของผลิตภัณฑ์ยาแบบ real-time เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพื่อด าเนินการต่อ (hold-time) ของ
ผลิตภัณฑ์ยาและจะรายงานให้ส านักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่ก าลังด าเนิน
อยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน 
        ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มี
ขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น ตามเหตุผลความจ าเป็น 

7. เอกสารแสดงความเหมาะสมของระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับคุณสมบัติที่
เก่ียวข้อง เช่น 

 - ผลของการท า Media Fill ครั้งสุดท้าย เพื่อดูการปนเปื้อนของภาชนะบรรจุ 
 - ผลการศึกษาความเข้ากันได้เพ่ือแสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติของโปรตีนไม่เปลี่ยนแปลงและ 
ยังคงรักษาความปราศจากเชื้อส าหรับยาปราศจากเชื้อและยา multidose รวมทั้งผลการทดสอบจากผู้ใช้งาน 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
65. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ผลิต/จ าหน่าย ของระบบปิดของภาชนะบรรจุที่สัมผัสยา  ซึ่งรวมถึง:  
ก. การเพิ่มหรือการเปลี่ยนผู้ผลิต/จ าหน่าย 
หมายเหตุ: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการเปลี่ยน
เนื้อวัสดุหรือรูปทรงหรือขนาดของระบบปิดของภาชนะ
บรรจุ ดูข้อ 62. เรื่องการดัดแปลงระบบปิดของภาชนะ
บรรจุที่สัมผัสยา 

 1-2  1-2 MiV-PA 

ข. ยกเลิกผู้ผลิต/จ าหน่าย ไม่มี ไม่มี MiV-PA 
เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

1. ชนิด เนื้อวัสดุ รูปทรงและขนาด หรือกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อของระบบปิดของภาชนะบรรจุไม่
เปลี่ยนแปลง 

2. ข้อก าหนดมาตรฐานของส่วนประกอบของระบบปิดของภาชนะบรรจุไม่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าเกณฑ์การยอมรับ
ที่ได้รับอนุมัติ 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. จดหมายจากผู้รับอนุญาต รับรองว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบปิดของภาชนะบรรจุ 
2. เปรียบ เทียบ certificate of analysis หรือสิ่ งที่ เที ยบ เท่ า ส าหรับภาชนะบรรจุของผู้ ผลิต/จ าหน่ าย 

ที่ได้รับอนุญาตกับภาชนะบรรจุของผู้ผลิต/จ าหน่ายใหม่ 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
66. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานเพื่อปล่อยผ่านส าหรับ primary container closure หรือ 
functional secondary container closure  
ก. การยกเลิกหัวข้อการทดสอบ  1-2  1-2 MiV-PA 
ข. การเพิ่มหัวข้อการทดสอบ 3    1-2 MiV-PA 
ค. การเปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะห์  6-7 1-3 MiV-PA 
ง. การเปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะห์แบบ MiV-PA (minor 
change) 

4-7 1-3 MiV-PA 

จ. การขยายเกณฑ์การยอมรับ ไม่มี  1-2 MaV-L2 
ฉ. การเพิ่มความเข้มงวดของเกณฑ์การยอมรับ 8 1 MiV-PA 
เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

1. การยกเลิกหัวข้อการทดสอบต้องแสดงให้เห็นว่ามีความซ้ าซ้อนกับการทดสอบที่มีอยู่หรือไม่เป็นข้อก าหนด  
ในต ารายาอีกต่อไป 

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานต้องไม่มีผลกระทบต่อการท างานของระบบปิดของภาชนะบรรจุและ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

3. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตหรือปัญหาความคงสภาพยา  
ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

4. เกณฑ์การยอมรับไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ได้รับอนุญาต 
5. ขั้นตอนการวิเคราะห์ใหม่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องเป็นวิธีวิเคราะห์เดียวกัน 
6. ผลการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิ เคราะห์แสดงให้เห็นว่าวิธีวิ เคราะห์ใหม่หรือวิธีวิ เคราะห์ที่มี  

การปรับเปลี่ยนอย่างน้อยต้องเทียบเท่ากับวิธีวิเคราะห์ที่ได้รับอนุญาต 
7. วิธีวิเคราะห์ใหม่หรือวิธีวิเคราะห์ที่มีการปรับเปลี่ยน ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยังคงมี ความแม่นย า ความถูกต้อง 

ความไวและความจ าเพาะ 
8.  การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องอยู่ภายในช่วงของเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุญาต 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ข้อก าหนดมาตรฐาน ของภาชนะบรรจุ  primary container closure หรือ  functional secondary 

container closure ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. เอกสารแสดงเหตุผลสนับสนุนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ข้อก าหนดมาตรฐานของภาชนะบรรจุ primary 

container closure ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 3.   รายละเอียดของวิธีการวิเคราะห์และข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้อง (หากเกี่ยวข้อง) 

  



 

 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยาประเภทยาชีววัตถุเพื่อการรักษา (Biotherapeutic products)     หน้า 64  

ความคงสภาพ (Stability) 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
67. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอายุของผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งรวมถึง:  
ก. การขยายอายุของผลิตภัณฑ์ส าหรับ 
- ผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ส าหรับจ าหน่าย และ/หรือ 
- หลังจากการเปิดบรรจุภัณฑ์คร้ังแรกและ/หรือ 
- ภายหลังการเจือจางหรือละลายด้วยน้ ายาท าละลาย 

ไม่มี 1-5 MaV-L2 

ข. การลดอายุของผลิตภัณฑ์ส าหรับ 
- ผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ส าหรับจ าหน่ายและ/หรือ 
- หลังจากการเปิดบรรจุภัณฑ์คร้ังแรกและ/หรือ 
- ภายหลังการเจือจางหรือละลายด้วยน้ ายาท าละลาย 

ไม่มี 1-5 MaV-L2 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ไม่มี 
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 

1. ฉลากและเอกสารก ากับยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตามความเหมาะสม) 
2. สภาวะการเก็บรักษาและอายุผลิตภัณฑ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตามความเหมาะสม) 
3. แผนการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์หลังจากได้รับอนุญาต 
4. เหตุผลสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์หลังได้รับอนุมัติหรือแผนการ

ศึกษาความคงสภาพและค ารับรองในการศึกษาความคงสภาพหลังจากผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาตให้จ าหน่าย  
(Post approval stability protocol and stability commitment) 

5. ผลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะ/อุณหภูมิจริงที่ครอบคลุมอายุผลิตภัณฑ์ที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง อย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่าย เว้นแต่มีการอธิบายเหตุผล 

  



 

 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยาประเภทยาชีววัตถุเพื่อการรักษา (Biotherapeutic products)     หน้า 65  

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
68. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาหลังจากได้รับอนุญาตให้จ าหน่าย ซึ่งรวมถึง:  
ก. การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพของ
ผลิตภัณฑ์ยาและค ารับรองในการศึกษาความคงสภาพ
ของผลิตภัณฑ์ยาหลังจากได้รับอนุญาตให้จ าหน่าย เช่น 
ยกเลิกหัวข้อทดสอบ/เปลี่ยนวิธีวิเคราะห์/เปลี่ยนอุณหภูมิ
ในการเก็บรักษายา 

ไม่มี 1-5 MaV-L2 

ข. การเพิ่มหัวข้อการทดสอบในแผนการศึกษาความคง
สภาพภายหลังการอนุมัติ 

1 1-2, 4-5 MiV-PA 

ค. การยกเลิกจุดเวลาที่ท าการทดสอบ ที่ไม่เกินอายุยาที่
ได้รับอนุญาต ในแผนการศึกษาความคงสภาพ 

2  4-5 MiV-PA 

ง. การเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบความปราศจากเชื้อ 
(sterility test) แทนที่ด้วยการทดสอบความสมบูรณ์ 
(Integrity test) ของระบบปิดของภาชนะบรรจุแทน 

ไม่มี 1-2, 4-5 MaV-L2 
3 4-5  MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. การเพิ่มหัวข้อการทดสอบไม่ได้เกิดเนื่องจากความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาหรือพบสารเจือปนใหม่ 
2. การยกเลิก time point ที่ศึกษาความคงสภาพต้องเปน็ไปตามแนวทางที่เก่ียวข้อง (ICH Q5C) 
3. วิธีที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ (Integrity) ของระบบปิดของภาชนะบรรจุต้องได้รับอนุมัติมาแล้วจากการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ยา 
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 

1. วิธีวิเคราะห์แบบเต็มหรือแบบย่อ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
3. สภาวะการเก็บรักษาและอายุผลิตภัณฑ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตามความเหมาะสม) 
4. แผนการศึกษาความคงสภาพฉบับปรับปรุง (Updated post approval stability protocol) พร้อมเหตุผล 

ในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  และหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพ 
5. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าวิธีการวิเคราะห์ที่ได้รับอนุมัติ และวิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลง มีความเท่าเทียมกัน 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
69. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยาหรือผลิตภัณฑ์ยาหลังผสมด้วยน้ ายาท าละลาย  
ก. การเพิ่มหรือการเปลี่ยนสภาวะการเก็บรักษา เช่น การ
ขยายหรือลดช่วงอุณหภูมิ การเพิ่มหรือเปลี่ยนสภาวะ
ห่วงโซ่อุณหภูมิที่ควบคุม 

ไม่มี 1-4, 6 MaV-L2 

ข.การเพิ่มค าเตือน เช่น ห้ามแช่แข็ง ไม่มี 1, 2, 4, 5 MaV-L2 
ค. การยกเลิกค าเตือน เช่น ห้ามแช่แข็ง ไม่มี 1, 2, 4, 6 MaV-L2 
เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ไม่มี 
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 

1. ฉลากและเอกสารก ากับยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เก่ียวข้อง) 
2. สภาวะการเก็บรักษายาและอายุยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
3. แผนและค ารับรองในการศึกษาความคงสภาพผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลังจากได้รับอนุญาต  

ให้จ าหน่าย 
4. เอกสารแสดงเหตุผลในการเปลี่ยนสภาวะการเก็บรักษาและค าเตือนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
5. ผลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมซึ่งครอบคลุมอายุยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

จ านวน 1 รุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่ายเว้นแต่จะชี้แจงเหตุผลได้ 
6. ผลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมซึ่งครอบคลุมอายุยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

อย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่ายเว้นแต่จะชี้แจงเหตุผลได้ 
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ภาคผนวก 4 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพื่อการรักษา ด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย 

ค ำอธิบำยกำรเปลีย่นแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
70. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ/หรือการเพิ่มข้อบ่งใช้ 
ขนาดและแผนการให้ยา กลุ่มผู้ป่วยหรือข้อมูลทาง 
ด้านคลินิกซึ่งเป็นการขยายการใช้ยา 

1,2 1-7 MaV-L1 

71. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารก ากับยา 1,2,3 1-5 MaV-L1 
72. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารก ากับยา 
(ตามข้อก าหนดการแสดงฉลากและเอกสารก ากับยา
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) รวมถึง 
ก. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดวางรูปภาพ/รูปแบบ 

โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง 
ข. การเพิ่ม/ยกเลิก/แทนที่รูปภาพ แผนภาพ บาร์โค้ด 

สัญลักษณ์ และ/หรือข้อความโดยไม่ท าให้เข้าใจผิด 
ในข้อบ่งใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

ค. การเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงค าหรือข้อความของค าเตือน 
ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้และ/หรืออาการไม่พึงประสงค์ 
ที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้เข้มงวดมากขึ้นในฉลากและ
เอกสารก ากับยา 

ง. การจ ากัดกลุ่มเป้าหมายของการใช้ผลิตภัณฑ์ให้ลดลง 
จ. การยกเลิกข้อบ่งใช้ 
ฉ. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้จัดจ าหน่าย 

1,4 1,2,8,9  MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ฉลากและเอกสารก ากับยา ในทีนี้ หมายถึง เอกสารก ากับยา (Package Insert) เอกสารก ากับยาส าหรับผู้ป่วย  

ฉลากบนกล่องบรรจุยา/บรรจุภัณฑ์ ฉลากยาด้านใน และ/หรือฉลากยาบนบลิสเตอร์หรือสตริป 
2. เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสรุปของผลิตภัณฑ์ตามแบบ Summary of 

Product Characteristics (SmPC) หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า เช่น เอกสาร USPI 
3. เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับรอง (MiV) และไม่อยู่ในขอบเขตภายใต้หัวข้อ 60  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ/หรือการเพิ่มข้อบ่งใช้ ขนาดและแผนการให้ยา กลุ่มผู้ป่วยหรือข้อมูลทางด้านคลินิก 
ซึ่งเป็นการขยายการใช้ยา  

4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องไม่ใช่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับหลัก (MaV) และต้องไม่เป็นข้อมูลที่ส่งเสริมการขาย
กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับหลัก (MaV) ของฉลากและเอกสารก ากับยา ให้ด าเนินการตามหัวข้อ 71 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารก ากับยา  
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เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ฉลากและเอกสารก ากับยาฉบับที่ได้รับอนุญาต  
2. ฉลากและเอกสารก ากับยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง และฉบับที่แสดงการเปรียบเทียบข้อความที่แก้ไขให้ชัดเจน 
3. เอกสารแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
4. รายงานของผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก (Clinical expert reports) และ/หรือรายงานการศึกษาวิจัยทางคลินิก (ในกรณีที่

เก่ียวข้อง) 
5. เอกสารก ากับยา (Package Insert) ข้อมูลสรุปผลิตภัณฑ์ตามแบบ Summary of Product Characteristics 

(SmPC) หรือเอกสารก ากับยาส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแลยาที่อ้ างอิง หรือประเทศผู้ผลิต 
ซึ่งระบุข้อความที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เก่ียวข้อง) 

6. หนังสืออนุญาตจากประเทศผู้ผลิตหรือประเทศอ้างอิง ซึ่งอนุญาตข้อบ่งใช้ใหม่ หรือขนาดและแผนการให้ยาใหม่  
(ในกรณีที่เก่ียวข้อง) 

7. เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลการศึกษาทางคลินิก ตามคู่มือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนต ารับยาแบบ ASEAN (ACTD) 
ส่วนที่ 4 (ในกรณีที่เก่ียวข้อง) 

8. หนังสือจากผู้รับอนุญาต รับรองว่ามีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเฉพาะ เรื่องตามหัวข้อข้างต้น โดยรายละเอียดอ่ืน  ๆ  
ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

9. เอกสารที่เก่ียวข้อง/เอกสารอ้างอิงเพื่อสนับสนุนส่วนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เก่ียวข้อง) 
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ภาคผนวก 5 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพื่อการรักษา ด้านบริหารจัดการ  

ค ำอธิบำยกำรเปลีย่นแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
73. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผลิตภัณฑ์ยา 1-3 1-5 MiV-PA 
เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. รายละเอียดอ่ืนของทะเบียนต ารับวัคซีน (สูตรต ารับ ข้อก าหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจ าหน่ายและ

ข้อก าหนดมาตรฐานอายุยาของผลิตภัณฑ์วัคซีน สถานที่ผลิตและกระบวนการผลิต ) ต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ยกเว้นชื่อผลิตภัณฑ์ 

2. ชื่อของผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดในการออกเสียงและ ตัวสะกด 
กับผลิตภัณฑ์วัคซีนอื่น ๆ 

3. ชื่อใหม่ของผลิตภัณฑ์ต้อง 
(1) ไม่โอ้อวดในด้านประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เกินกว่าข้อมูลสนับสนุนจากผลการศึกษา

ทางคลินิก 
(2) ไม่ท าให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสรรพคุณในการรักษา 
(3) ไม่ท าให้เข้าใจผิดว่ามีประสิทธิภาพ คุณภาพหรือความปลอดภัยเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน 
(4) ไม่ท าให้เข้าใจผิดว่า มีส่วนประกอบอ่ืน ๆ ที่ไม่มีจริงในผลิตภัณฑ์ 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้รับอนุญาต ยินยอมให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผลิตภัณฑ์ และรับรองว่า  

จะด าเนินการแจ้งให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
2. หนังสือจากผู้รับอนุญาตรับรอง ว่ารายละเอียดอ่ืนของทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์วัคซีน (สูตรต ารับ ข้อก าหนด

มาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจ าหน่ายและข้อก าหนดมาตรฐานอายุยา สถานที่ผลิตและกระบวนการผลิต) 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นชื่อผลิตภัณฑ์ 

3. เอกสารก ากับยาและฉลากซึ่งระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
4. หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยา (CPP) ฉบับปรับปรุง (แล้วแต่กรณี) 
5. หนังสือรับรองเคร่ืองหมายการค้า (แล้วแต่กรณี) 
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ค ำอธิบำยกำรเปลีย่นแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
74. กำรเพิม่หรือแก้ไขเปลีย่นแปลงผู้รับผดิชอบในกำร 
ตรวจปล่อยหรือผ่ำนเพ่ือจ ำหน่ำย 

1-3 1-3 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจ าหนา่ยเท่านั้น 
2. ผู้รับผิดชอบในการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจ าหน่ายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใช้วธิีการควบคุมคณุภาพในการตรวจ

ปล่อยหรือผ่านเชน่เดียวกับผู้รับผิดชอบทีไ่ด้รับอนุญาต ณ ปัจจบุัน 
3. ผู้ผลิตผลิตภัณฑว์ัคซีนต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ มอบหมายให้ผู้ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจปล่อยหรือ  

ผ่านเพื่อจ าหน่าย (แล้วแต่กรณี) 
2. หนังสือรับรองสถานที่ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจ าหน่ายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานของรัฐ (หรือหน่วยงาน 

ที่รัฐรับรอง) ระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา เช่น หนังสือรับรอง GMP หรือ CPP  
ที่คลอบคลุมมาตรฐาน GMP 

3. ฉลากและเอกสารก ากับยาซึ่งระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 

ค ำอธิบำยกำรเปลีย่นแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
75. ก ารแก้ ไข เป ลี่ ย น แ ป ล งชื่ อ แ ล ะ /ห รื อที่ อ ยู่  
(เช่น รหัสไปรษณีย์ ชื่อถนน) ของผู้รับอนุญาต 

1-3 1-3 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องเป็นการเปลี่ยนชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน 
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องไม่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบริษัทอื่น 
3. ส าหรับกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือที่อยู่ของผู้รับอนุญาตในฉลากและเอกสารก ากับยาเท่านั้น การแก้ไข

เปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารก ากับยาในกรณีอ่ืน ให้ด าเนินการตามหัวข้อ 61 และ 64 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเดิมในชื่อใหม่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็นผู้รับผิดชอบ  

ในการด าเนินการ 
2. หนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือที่อยู่จากหน่วยงานของรัฐ 
3. ฉลากและเอกสารก ากับยาซึ่งระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
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ค ำอธิบำยกำรเปลีย่นแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
76. การแก้ ไข เป ลี่ ยน แป ลง เจ้ าข องผลิ ต ภัณ ฑ์ 
(product owener) 

1-2 1-5 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ผู้รับอนุญาตต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. สถานที่ผลิตต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. หนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์เดิมเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ 
2. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ รับรองว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและยินยอมให้ผู้รับอนุญาตสามารถด าเนินการ

ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับทะเบียนต ารับวัคซีนได้  
3. กรณีเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ใช่ผู้ผลิต ต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ยินยอมให้ผู้ผลิตด าเนินการผลิต

ในนามของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
4. กรณีเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ใช่ผู้ผลิต ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ผลิต ระบุว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตและ

รับรองประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์วัคซีน 
5. เอกสารก ากับยาและฉลากซึ่งระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่เก่ียวข้อง 

 

ค ำอธิบำยกำรเปลีย่นแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
77. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของผู้ผลิต 1-2 1-5 MiV-PA 
เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. สถานที่ผลิตยาต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ ยกเว้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของผู้ผลิต 
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. หนังสือแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ เช่น หนังสือรับรอง GMP 
2. หนังสือจากหน่วยงานของรัฐ แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของจากผู้ผลิตเดิมเป็นผู้ผลิตใหม่ (แล้วแต่กรณี) 
3. กรณีที่เป็นผู้รับจ้างผลิต ต้องมีหนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ รับรองว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและมอบอ านาจ 

ให้ผู้ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงด าเนินการผลิตในนามของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
4. กรณีที่เป็นผู้รับจ้างผลิต ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระบุว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิต

และรับรองประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์วัคซีน 
5. เอกสารก ากับยาและฉลากซึ่งระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
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ค ำอธิบำยกำรเปลีย่นแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
78. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือที่อยู่ (เช่น 
รหัสไปรษณี ย์  ชื่ อถนน) ของผู้ผลิต (กรณี ผู้ผลิต
ต่างประเทศเท่านั้น) 

1-3 1-3 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. สถานที่ผลิตต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. ไม่ครอบคลุมกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของของผู้ผลิต กรณีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของของ

ผู้ผลิต ให้ด าเนินการตามหัวข้อ 67 
3. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ยกเว้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือที่อยู่ของผู้ผลิต 
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ มอบอ านาจให้ผู้ผลิตในชื่อและที่อยู่ใหม่ด าเนินการผลิต 
2. หนังสือรับรอง GMP หรือ CPP ซึ่งครอบคลุมการรับรองมาตรฐาน GMP หรือหนังสือจากหน่วยงานรัฐรับรองชื่อ

และ/หรือที่อยู่ใหม่ 
3. เอกสารก ากับยาและฉลากซึ่งระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 

ค ำอธิบำยกำรเปลีย่นแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
79. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือที่อยู่ (เช่น 
รหัสไปรษณี ย์  ชื่ อถนน) ของบริษัทหรือผู้ผลิตที่
รับผิดชอบการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจ าหน่าย 

1-3 1-4 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์วัคซีนต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. ไม่ครอบคลุมกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของของผู้ผลิต กรณีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของของ

ผู้ผลิต ให้ด าเนินการตามหัวข้อ 67 
3. สถานที่ตรวจปล่อยหรือผ่านต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ มอบอ านาจให้บริษัทหรือผู้ผลิตที่รับผิดชอบการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจ าหน่าย 

ในชื่อและ/หรือที่อยู่ใหม่ 
2. หนังสือรับรอง GMP หรือ CPP ซึ่งครอบคลุมการรับรองมาตรฐาน GMP หรือหนังสือจากหน่วยงานรัฐรับรองชื่อ

และ/หรือที่อยู่ใหม่ (แล้วแต่กรณี) 
3. เอกสารก ากับยาและฉลากซึ่งระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
4. หนังสือจากผู้รับอนุญาต รับรองว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจ าหน่าย 
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ค ำอธิบำยกำรเปลีย่นแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
80. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือที่อยู่ (เช่น 
รหัสไปรษณีย์ ชื่อถนน) ของผู้ผลิตวัตถุดิบตัวยาส าคัญ 

1-2 1-2 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. สถานที่ผลิตวัตถุดิบตัวยาส าคัญต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ยกเว้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อและ/หรือที่อยู่ ของผู้ผลิตวัตถุดิบตัวยาส าคัญ 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ข้อมูลของผู้ผลิตวัตถุดิบตัวยาส าคัญที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว 
2. เอกสารหรือหลักฐานของหน่วยงานรัฐ ถ้าต้องการ 

 

ค ำอธิบำยกำรเปลีย่นแปลง 
เงื่อนไขในการย่ืน

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
81. การยกเลิกหรือตัดผู้ผลิตส ารอง (alternative 
manufacturer) (ผู้ผลิตวัตถุดิบตัวยาส าคัญ และ/
หรือผลิตภัณฑ์ยา และ/หรือบรรจุ 

1 1 MiV-PA 

เงื่อนไขในการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ผู้ผลิตส ารอง ต้องเป็นผู้ผลิตส ารองที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วเท่านั้น 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. เหตุผลในการยกเลิกหรือตัดออก 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยา  

ประเภทวัคซีนส าหรับมนุษย์  
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หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยาประเภทวัคซีนส าหรับมนุษย์ 

บทน า 

  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยาประเภทวัคซีนส าหรับมนุษย์ ภายหลังได้รับการอนุมัติ
ทะเบียนต ารับให้สามารถจัดจ าหน่ายได้อย่างถูกต้องมักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ไม่ว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิด
ขึ้นกับกระบวนการผลิตหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงยังอาจเกิดขึ้นได้จาก
วัตถุประสงค์ที่หลากหลาย อาทิ เพ่ือคงไว้ซึ่งกระบวนการผลิตตามปกติของวัคซีน เพ่ือเสริมปัจจัยด้านคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์วัคซีน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต หรือเพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูลล่าสุดของผลิตภัณฑ์ 
เช่น การเพ่ิมข้อบ่งใช้ การเพ่ิมเติมข้อควรระวังและค าเตือน การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการความเสี่ ยง
ของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์วัคซีนนั้นอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ 
ความปลอดภัย และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์วัคซีน ตลอดจนการใช้ผลิตภัณฑ์วัคซีนอย่างปลอดภัยและมี
ประสิทธิผล ดังนั้น การก ากับดูแลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์วัคซีนส าหรับมนุษย์ ภายหลังการ
ได้รับอนุมัติทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์แล้วเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งที่จะยืนยันว่าผลิตภัณฑ์วัคซีนที่มีการ
จัดจ าหน่ายหลังจากมีการด าเนินการเปลี่ยนแปลงแล้วยังคงมีคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลที่ไม่
แตกต่างไปจากเดิม  

ในปัจจุบันการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาประเภทวัคซีนและยาชีววัตถุอ่ืนๆที่
ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบันตามอาเซียนเป็นแนวทางพ้ืนฐานในการด าเนินการ ซึ่งยัง
พบปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติเนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นการเฉพาะส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ประเภทวัคซีนที่มีความซับซ้อนและมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ยาประเภทอ่ืนๆ ดังนั้นจึงมีการ
พัฒนาจัดท าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาประเภทวัคซีนส าหรับ
ประเทศไทยโดยใช้แนวทางตามองค์การอนามัยโลกมาประยุกต์ใช้ในการก าหนดเงื่อนไขรายละเอียดตลอดจน
การจัดประเภทค าขอฯ ตามความเสี่ยงพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานและข้อมูลทางวิชาการที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาที่เป็นไปตามแนวทางสากล 

การจัดประเภทของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับรายละเอียดการจัดท าข้อมูล
เพ่ือยื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาประเภทวัคซีนส าหรับมนุษย์ รวมทั้งเอกสารที่ต้อง
ยื่นเพ่ือประกอบการพิจารณาที่จะใช้ประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในกรณีต่าง ๆ เป็นการพิจารณาด าเนินการ
ภายใต้เงื่อนไขท่ีว่าการกระท าที่เกิดขึ้นสามารถยืนยันได้ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อผลิตภัณฑ์ทั้งด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภัย และประสิทธิผลที่อย่างน้อยมีระดับความสมมูลที่เทียบเท่ากัน หลักเกณฑ์นี้จึงได้มีการปรับปรุงให้
ทันสมัยและเป็นปัจจุบันตามช่วงเวลาและความเหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์วัคซีน  

ขอบเขต 

หลักเกณฑ์ฉบับนี้ใช้กับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาประเภทวัคซีนส าหรับมนุษย์
ที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา การยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน
ทะเบียนต ารับยาดังกล่าวจะต้องกระท าโดยผู้รับอนุญาต ซึ่งใช้หลักเกณฑ์นี้ เป็นแนวทางพ้ืนฐานในการ
ด าเนินการและการตรวจสอบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินภายในและผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการ



 

 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยาประเภทวัคซีนส าหรับมนุษย์ หน้า 2  

แต่งตั้งจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อการด าเนินการของผู้รับ
อนุญาต 

ข้อพิจารณาทั่วไป 

  ส าหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยาประเภทวัคซีนในแต่ละรายการ ผู้รับอนุญาต
ควรพิจารณาว่าข้อมูลใดในทะเบียนต ารับยาที่จ าเป็นต้องเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงโดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์
ฉบับนี้ ซึ่งก่อนด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้รับอนุญาตควรประเมินผลกระทบของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นต่อผลิตภัณฑ์โดยพิสูจน์ผ่านการศึกษาที่มีความเหมาะสม อาทิ การทดสอบด้วยวิธีวิเคราะห์ การศึกษา
ทางคลินิก หรือการศึกษาที่ไม่ได้ด าเนินการในมนุษย์ ตลอดจนความบกพร่องของผลกระทบด้านลบที่ เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์วัคซีนทั้งทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล ก่อนที่จะมีการ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงนั้น  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ได้รับอนุมัติทะเบียนแล้วจะพิจารณาจัดประเภท
ตามการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ควรค านึงถึง
การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีนด้วย เช่น ลักษณะผลิตภัณฑ์ ความปราศจาก
เชื้อ ความแรงของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และ/หรือประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์วัคซีนได้ 
และเมื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ทางคลินิกหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ การ
พิจารณาในประเด็นดังกล่าวจึงควรประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์
วัคซีนร่วมด้วย  

การพิจารณาประเมินผลกระทบจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีนหรือ
กระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีน โดยทั่วไปสามารถกระท าได้โดย
เปรียบเทียบกระบวนการผลิตและผลการวิเคราะห์จากกระบวนการควบคุมการผลิตและการทดสอบเพ่ือการ
ปล่อยผ่านของกระบวนการผลิตก่อนและหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  

ในขั้นต่าง ๆ ระหว่างผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ด้วยผลการ
ทดสอบทั้งจากการทดสอบในระหว่างกระบวนการผลิตและการตรวจสอบเพ่ือปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ และ
พิจารณาว่าผลการตรวจสอบดังกล่าวมีความเปรียบเทียบกันได้ (comparability) หรือไม่ หรืออาจกล่าวในอีก
ทางหนึ่งได้ว่า แอนติเจน (antigen) สารมัธยันต์ (intermediates) หรือผลิตภัณฑ์วัคซีน (drug product/final 
product) ที่ผลิตขึ้นด้วยกระบวนการผลิตที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงควรแสดงความเปรียบเทียบกันได้ตาม
เกณฑ์การยอมรับของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อาจจ าเป็นต้องยื่น
ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ร่วมกับข้อมูลข้างต้น 

  นอกจากนี้ ผู้รับอนุญาตยังต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice; GMP) หลักเกณฑ์และวิธีการทางห้องปฏิบัติการที่ดี 
(Good Laboratory Practice; GLP) หลักเกณฑ์และวิธีการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice; 
GCP) ให้ผู้รับอนุญาตด าเนินการภายใต้แนวทางที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการจัดเก็บผลบันทึกข้อมูลอย่าง
เหมาะสมในกรณีที่เอกสารดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องยื่นประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ต้องสามารถแสดงให้
ส านักงานฯ ตรวจสอบได้เมื่อมีการตรวจประเมิน เช่น การตรวจรับรองการติดตั้ง (installation qualification) 
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เมื่ อมีการเปลี่ ยนอุปกรณ์ที่ ใช้ ในกระบวนการผลิต  การตรวจรับรองการปฏิบัติ งาน (operational 
qualification) และการตรวจรับรองสมรรถนะ (performance qualification)  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาวัคซีนบางรายการ อาจเข้าข่ายต้องยื่นค าขอขึ้น
ทะเบียนต ารับยา ทั้งนี้ ส านักงานฯ สงวนสิทธิ์ให้ผู้รับอนุญาตด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

นิยามศัพท์ 

ยาชีววัตถุ (Biological products) หมายความว่า สารก่อภูมิแพ้ วัคซีน ฮอร์โมน ไซโตไคน์ เอนไซม์ 
ผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นก าเนิด ผลิตภัณฑ์จากเนื้อเยื่อ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือดหรือพลาสมาของมนุษย์ เซรุ่ม 
อิมมูโนโกลบิน แอนติบอดี้ที่ได้จากกลุ่มของเซลล์ที่เกิดจากเซลล์เดียว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักหรือดีเอ็นเอ
สายผสม สารช่วยในการวิเคราะห์โรคที่ใช้โดยตรงกับมนุษย์หรือสัตว์ หรือยาแผนปัจจุบันซึ่ งผลิตจากสิ่งมีชีวิต
โดยกระบวนการดังต่อไปนี้ 

  (1) การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์หรือเซลล์ขั้นสูง (eukaryotic cells)  

  (2) การสกัดสารจากเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ สัตว์ และพืช (extraction of substances 
from biological tissues including human, animal and plant tissue (allergen))  

  (3) เทคนิคดีเอ็นเอสายผสม (recombinant DNA or rDNA techniques)  

  (4) เทคนิคการผสมต่างพันธุ์ (hybridoma technique)  

  (5) การขยายพันธุ์จุลินทรีย์ในตัวอ่อนหรือในสัตว์ (propagation of microorganism in 
embryo or animals) การสกัดหรือแยกจากเลือดและพลาสมา (derived from blood and plasma)  

  (6) กระบวนการอ่ืน ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศ    

ผู้ รั บ อนุญ าต  ห มายถึ ง  ผู้ รั บ อนุญ าตผลิ ต ย า  ห รื อผู้ รั บ อนุ ญ าต ให้ น าห รื อ สั่ งย า เข้ าม า 
ในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

ผู้ผลิต (Manufacturer) หมายความว่า ผู้รับอนุญาตผลิตยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  
และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

แอนติเจน (Antigen) หมายความว่า สารที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกัน 
แบบเฉพาะเจาะจง เช่น สารพิษ โปรตีนแปลกปลอม แบคทีเรีย เซลล์เนื้อเยื่อ 

สารเสริมฤทธิ์ (Adjuvant) หมายความว่า สารเคมีหรือสารชีวภาพที่ช่วยเพิ่มการกระตุ้นการตอบสนอง
ของระบบภูมิคุ้มกันต่อแอนติเจน 

การเพาะเลี้ยงเซลล์ (Cell culture) หมายความว่า ผลที่ได้จากการเจริญเติบโตของเซลล์ภายนอก
ร่างกายที่ถูกแยกออกมาจากสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ 

รุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่าย (Commercial batch) หมายความว่า รุ่นการผลิตที่มีขนาดเท่ากับการผลิต
เพ่ือจ าหน่าย 
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ผลิตภัณฑ์รอบรรจุ (Bulk product) หมายความว่า ยาที่ผ่านกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอย่าง
สมบูรณ์แต่ยังไม่รวมถึงการบรรจุใส่ภาชนะสุดท้าย  

ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต (Intermediate product) หมายความว่า วัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการบางส่วน
แล้วซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการผลิตต่อไปอีกก่อนที่จะได้เป็นผลิตภัณฑ์รอบรรจุ 

ผลิตภัณฑ์วัคซีน (Final product) หมายความว่า ยาที่ผ่านทุกขั้นตอนของการด าเนินการผลิตรวมถึง
การบรรจุใส่ภาชนะสุดท้าย 

ข้อก าหนดเฉพาะ (Specification) หมายความว่า เอกสารที่แสดงรายละเอียดข้อก าหนดของ
ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ หรือวัสดุการบรรจุที่ใช้หรือได้ระหว่างการผลิตมีความถูกต้องตรงกับที่ก าหนดไว้ข้อ  
ก าหนดนี้จะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ 

 การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recovery) หมายความว่า การน าทั้งหมดหรือบางส่วนของรุ่นของผลิตภัณฑ์
ก่อนหน้าที่มีคุณภาพตามข้อก าหนดมาผสมรวมในรุ่นอ่ืนของผลิตภัณฑ์เดียวกันในขั้นตอนที่ก าหนดของการผลิต 

การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต (Process validation) หมายความว่า การพิสูจน์
และจัดท าเอกสารเพ่ือยืนยันว่ากระบวนการที่ท างานภายใต้พารามิเตอร์ที่ก าหนดไว้สามารถผลิตยาได้อย่างมี
ประสิทธิผลและสามารถท าซ้ าได้ตามข้อก าหนดและคุณภาพท่ีก าหนดไว้ 

เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria) หมายความว่า ขีดจ ากัดที่ เป็นตัวเลข ช่วง หรือค่าการ
ตรวจวัดอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการยอมรับผลการทดสอบ 

การจัดประเภทการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ 

หลักเกณฑ์ฉบับนี้ได้แบ่งประเภทการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์วัคซีนทั้งด้าน
คุณภาพ ความปลอดภัย และ/หรือประสิทธิผล ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับหลัก (Major variation; MaV) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ คือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักระดับที่ 1 (MaV-L1) และ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับหลัก
ระดับท่ี 2 (MaV-L2) 

2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับรอง (Minor variation Prior approval; 
MiV-PA) 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับหลัก 

  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับหลัก คือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวเนื่องกับ
ปัจจัยส าคัญของผลิตภัณฑ์วัคซีน เช่น การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต  
การเพ่ิมเติมข้อบ่งใช้ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิผลในฉลากและเอกสารก ากับยา  
ซึ่งมีผลกระทบอย่างสูงและมีนัยส าคัญทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์วัคซีน 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับรอง 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับรอง คือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับ
ปัจจัยของผลิตภัณฑ์วัคซีน ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์วัคซีน  
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ในระดับที่เล็กน้อยหรือไม่มีผลกระทบเกิดขึ้น หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลฉลากและเอกสารก ากับยา 
ในส่วนของข้อมูลทั่วไปในการด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ในระดับหลักและรอง   
ให้ผู้รับอนุญาตยื่นค าขอและเอกสารประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อส านักยา ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เพ่ือพิจารณาก่อนจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้มีการด าเนินการดังกล่าว จึงจะสามารถกระท าการ
เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ เอกสารและข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทนี้ต้องระบุถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวผลิตภัณฑ์ได้ รวมทั้งค าอธิบายวัตถุประสงค์ของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยเอกสาร
และข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมที่จ าเป็นอย่างน้อยต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ 

 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ฉบับนี้ได้รวบรวมรายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้ัง
ระดับหลักและระดับรอง อย่างไรก็ตาม ส านักยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกขอเอกสารข้อมูลเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมเพ่ือให้สามารถประเมินคุณภาพ ความปลอดภัยและ
ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์วัคซีนได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ผู้รับอนุญาตควรติดต่อกับส านักยา ในกรณีที่การ
ยื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์ไม่ได้จัดอยู่ในตารางที่ก าหนดไว้  

วิธีการด าเนินการ 

  ผู้รับอนุญาตอาจติดต่อกับส านักยาเพ่ือพิจารณาการจัดประเภทการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม 
ตลอดจนเอกสารที่ต้องยื่นเพ่ือประกอบการพิจารณาและข้อมูลเพ่ิมเติมที่ใช้สนับสนุนการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ในกรณีท่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ระบุอยู่ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ 

 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับหลัก (Major Variation: MaV) 

ประเภทการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับหลักจ าเป็นต้อง
ได้รับการพิจารณาอนุญาตจากส านักยาก่อนที่จะมีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ส านักยาจะพิจารณาอนุมัติค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียน
ต ารับยาตามที่ผู้รับอนุญาตท าการยื่นเอกสารมาภายใต้เงื่อนไขในการยื่นขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามท่ีระบุไว้ในหลักเกณฑ์นี้ 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับรอง (Minor Variation: MiV) 

ประเภทการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับรองจ าเป็นต้องได้รับ
การพิจารณาอนุญาตจากส านักยาก่อนที่จะมีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ส านักยาจะพิจารณาอนุมัติค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับ
ยาตามที่ผู้รับอนุญาตท าการยื่นเอกสารมาภายใต้เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตามท่ีระบุไว้ในหลักเกณฑ์นี้ 

นิยามศัพท์ เป็นไปตาม 
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2549 เรื่อง การก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ

วิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ส าหรับยาชีววัตถุ ตามกฏหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการ

ผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฏหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๔  
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ภาคผนวก 2 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแอนติเจน 
ข้อมูลทั่วไป 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อ
ประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อของแอนติเจน 
หมายเหตุ: โดยทั่วไป การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
นี้น ามาใช้ส าหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เท่านั้น  

ไม่มี 1,2,3 MaV-L2 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ไม่มี 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ฉลากและเอกสารก ากับยาที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. ชื่อ nomenclature ของแอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและหลักฐานที่แสดงว่าชื่อแอนติเจนที่ขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นที่ยอมรับ เช่น หลักฐานการยอมรับโดยองค์การอนามัยโลก 
3. ข้อมูลสนับสนุนทางด้านคุณภาพ ประกอบด้วย ข้อมูลแหล่งที่มาของไวรัส Passage history จนกระทั่งได้ 

working seed ที่เป็นที่ยอมรับ ผลการทดสอบทางคุณภาพเพ่ือปล่อยผ่านของ working virus seed รวมทั้ง
การตรวจยืนยันคุณลักษณะของไวรัส ข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงผลการศึกษา inactivation 
kinetics 
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การผลิต 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อ
ประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตแอนติเจน: 
ก. การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมสถานที่

ผลิต antigen bulk หรือ 
intermediate of the antigen 
ใดๆ  

ไม่มี 1-4, 6-8 MaV-L1 

1-4 2,4-8 MaV-L2 

ข. การยกเลิกสถานที่ผลิตหรือผู้ผลิต 
antigen intermediate หรือ 
antigen bulk  

5,6 ไม่มี MiV-PA 
 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. สถานที่/อาคารผลิตแห่งใหม่เป็นสถานที่ผลิตแอนติเจนที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน 
2. เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการผลิตและ/หรือการควบคุมคุณภาพ ที่พิจารณาแล้วว่าเป็นการขอ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักระดับ 2 หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับรอง  
3. สถานที่/อาคารผลิตแห่งใหม่ต้องมีการก ากับดูแลและการด าเนินการภายใต้ระบบรับรองคุณภาพ/การ

ควบคุมคุณภาพ (QA/QC) เดียวกัน  
4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่กระทบกับสภาวะแวดล้อมในการผลิตที่ต้องมีข้อก าหนดเพ่ิมเติม 

(Containment requirement)  
5. ในกรณีการขอยกเลิกสถานที่ผลิต ต้องมีสถานที่ผลิต/ผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตแอนติเจน

ที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน อย่างน้อย 1 แห่ง 
6. การขอยกเลิกสถานที่ผลิตไม่ควรจะเกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องในการผลิตระดับร้ายแรง (เช่น การ

เบี่ยงเบนต่างๆ ที่เกิดขึ้นซ้ า เหตุการณ์การผลิตที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานที่เกิดขึ้นซ้ า ความ
ล้มเหลวในการก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. หลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต 

(GMP) 
2. ชื่อ ที่อยู่และหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานที่ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
3. รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตของสถานที่ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
4. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ คุณสมบัติทางชีวภาพ ความบริสุทธิ์และ

สิ่งเจือปนของแอนติเจนของสถานที่ผลิตที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันและสถานที่ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ตามท่ีเหมาะสม  
- ในบางครั้ง อาจจ าเป็นต้องมีข้อมูลการศึกษาที่ไม่ได้ท าในมนุษย์ และ/หรือการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่เป็น
การศึกษาเชื่อมต่อ (bridging studies)  
- หากข้อมูลด้านคุณภาพไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงความเปรียบเทียบกันได้ ให้ใช้ข้อมูลการศึกษาที่
ไม่ได้ด าเนินการในมนุษย์ และ/หรือการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่มีอยู่ และวัตถุประสงค์ของการใช้วัคซีน 
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5. เอกสารแสดงเหตุผลในการจัดประเภทของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต และ/หรือการควบคุม
คุณภาพว่าเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักระดับ 1  หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับรอง  

6. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลของรุ่นการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและผลการทดสอบ
เพ่ือปล่อยผ่านของรุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต (commercial scale 
batches) ของสถานที่ผลิตเดิมและสถานที่ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถน าข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว
ของรุ่นการผลิตจากสถานที่ผลิตเดิมมาใช้ในการเปรียบเทียบได้  
 ทั้งนี้สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาดการผลิตเล็กลง และ/
หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่นการผลิต ตามเหตุผลความจ าเป็น  

7. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของสถานที่ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่าง
น้อย 3 รุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่าย (commercial scale batches) ที่ด าเนินการศึกษาภายใต้สภาวะ real-
time/real temperature อาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของสถานที่ผลิตเดิม โดยไม่
จ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาซ้ า ซึ่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 3 
เดือน กรณีท่ีแตกต่างต้องมีเหตุผลและความจ าเป็น  
 - ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาตของ
แอนติเจนแบบ real-time เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพ่ือด าเนินการต่อ (holding time) 
ของแอนติเจนและจะรายงานให้ส านักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่ก าลัง
ด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน 
- ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มี
ขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น  และ/หรือการศึกษาความคงสภาพ
ในสภาวะที่ส่งเสริมให้เกิดการสลายตัว (forced degradation) หรือ สภาวะเร่งให้เกิดการสลายตัวด้วย
อุณหภูมิ (accelerated temperature conditions) ก็ได้ ตามเหตุผลความจ าเป็น 

8. แผนการศึกษาความคงสภาพฉบับปรับปรุง (Updated post approval stability protocol)   
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่นขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ประเภทของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการหมักของแอนติเจน (antigen fermentation) การเพิ่มจ านวนไวรัส
หรือการเพิ่มจ านวนเซลล์ 
ก. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่

มีความเสี่ยงสูงต่อคุณภาพ
ของแอนติเจนหรือผลิตภัณฑ์
ส าเร็ จรู ป  (เช่ น  การเพ่ิ ม
กระบวนการผลิ ต โดยใช้
เทคโนโลยีถั งหมักชีวภาพ
ส าหรับการใช้เพียงครั้งเดียว) 

ไม่มี 1-7, 9, 11 MaV-L1 

ข. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่
มีความเสี่ยงปานกลางต่อ
คุณภาพของแอนติเจน หรือ
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป (เช่น 
การขยายอายุของเซลล์
เพาะเลี้ยงในหลอดทดลองที่
น อ ก เ ห นื อ ไ ป จ า ก
พ า ร า มิ เ ต อ ร์ ต่ า ง ๆ  ที่
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว) 

2,4 1-6, 8, 10 MaV-L2 

ค. การขอแก้ ไขเปลี่ ยนแปลง
ความเสี่ยงต่ า (non-critical) 
ที่มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย
ต่อคุณภาพของแอนติ เจน 
หรือผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป เช่น 
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
เก็บเกี่ยว (harvesting) และ/
หรือกระบวนการรวบรวม 
(pooling) ซึ่งไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการได้มาซึ่ งแอนติ เจน 
(recovery) สภาวะการเก็บ
รั กษ าของสารมั ธยั น ต ร์
(intermediate) ความไวใน
การตรวจพบ adventitious 
agents หรือขนาดรุ่นการ
ผลิต; หรือการเพ่ิมจ านวน
ข อ ง fermentation train 

1-6, 9-11 1-4 MiV-PA 
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( Duplication of a  
fermentation train) 

4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการท าให้แอนติเจนบริสุทธิ์ ซึ่งรวมถึง: 
ก. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่

มีความเสี่ยงสูงต่อคุณภาพ
ข อ ง แ อ น ติ เ จ น ห รื อ
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  เช่น 
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่
อาจส่งผลต่อความสามารถ
ในการก าจั ด ไวรัส  (viral 
clearance) ของกระบวนการ
ที่ใช้อยู่หรือข้อมูลสิ่งเจือปน
ของแอนติเจน 

ไม่มี 1,2,5-7,9,11,12 MaV-L1 

ข. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่
มีความเสี่ยงปานกลางต่อ
คุณภาพของแอนติเจน หรือ
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป เช่น 
การเปลี่ ยนแปลงวิธีการ
แยกสารด้วยวิธีการทางเคมี 
เช่น  เปลี่ ยนจากวิธี  ion-
exchange HPLC เ ป็ น 
reverse-phase HPLC 

2,4 1,2,5-7,10,11 MaV-L2 

ค. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่
มี ค ว า ม เสี่ ย ง น้ อ ย ต่ อ
คุณภาพของแอนติเจน หรือ
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป (เช่น 
การเพ่ิมขั้นตอนการกรอง 
in-line ซึ่ ง เที ย บ เท่ า กั บ
ขั้นตอนการกรองที่ ได้รับ
การอนุมัติ ณ ปัจจุบัน) 

1-5 
 
 
 

 

1,2 MiV-PA 

5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดรุ่นการผลิต (scale of the manufacturing process) 
ก. ใน ก ร ะ บ ว น ก า ร ห มั ก

แอนติเจน ขั้นตอนการเพ่ิม
จ านวนไวรัส หรือการเพ่ิม
จ านวนไวรัสภายในเซลล์ 

3-6,11-13 2,3,5-7,9,11 MaV-L2 

ข. ใน ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ให้
บริสุทธิ์ 

1,3,5,7 2,5-7,9,11 MaV-L2 
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6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ผู้ผลิตวัตถุดิบท่ีมี
แหล่งก าเนิดจากสิ่งมีชีวิต 
ตัวอย่างเช่น fetal calf 
serum, human serum 
albumin, trypsin 

ไม่มี 4,8,12,13 MaV-L2 
8 4,8 MiV-PA 

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แหล่งที่มาของสารที่มี
แหล่งก าเนิดจากสิ่งมีชีวิต 

ไม่มี 4,7,12,13 MaV-L2 
8 4,7 MiV-PA 

8. การเพิ่มขั้นตอนการ
ด าเนินการซ้ า
(reprocessing) 

14 8,10,11,14 MaV-L2 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการของกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อ (sterilization procedures) ของ

แอนติเจน 
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลการก าจัดไวรัส (viral clearance) หรือลักษณะทางเคมีของ

สารที่ท าให้ไวรัสอ่อนก าลัง (inactivating agent) 
3. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานของแอนติเจนเกินกว่าเกณฑ์การยอมรับของข้อก าหนดมาตรฐาน

ที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน 
4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสิ่งเจือปนของแอนติเจน ( impurity profile) เกินกว่าเกณฑ์การยอมรับของ

ปริมาณสิ่งเจือปนที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน 
5. การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่จ าเป็นต้องเกิดจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นซ้ าในระหว่างการผลิตหรือปัญหาความคงสภาพยา  
6. การเปลี่ยนแปลงต้องไม่ส่งผลต่อกระบวนการท าให้บริสุทธิ์ 
7. การเปลี่ยนแปลงขนาดการผลิตที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นสัดส่วนกันระหว่างพารามิเตอร์การผลิตและวัตถุดิบ

ตั้งต้น 
8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ ส าหรับวัตถุดิบที่มีแหล่งก าเนิดจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นไปตามข้อก าหนดของต ารายา 

(ไมร่วมถึง วัตถุดิบที่ได้จากพลาสมาของมนุษย์) 
9. กระบวนการ fermentation train ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องเหมือนกับ fermentation train ที่ได้รับ

การอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
10. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอายุของเซลล์เพาะเลี้ยงที่ได้รับการอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ ความปลอดภัยหรือประสิทธิผลของ

ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
12. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของวัตถุดิบตั้งต้น (raw materials) (นั่นคือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณการ

ผลิตสัมพันธ์และเป็นสัดส่วนกัน) 
13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดการผลิตที่ด าเนินการในถังหมักชีวภาพเครื่องเดียวกัน (นั่นคือ ไม่เกี่ยวข้องกับ

การใช้ถังหมักชีวภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้น) 
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14. ความจ าเป็นของการท ากระบวนการ reprocessing ต้องไม่เป็นผลมาจากการเบี่ยงเบนไปจากกระบวนการ
ที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  และต้องสามารถระบุสาเหตุหลักที่ท าให้เพ่ิมขั้นตอนการ 
reprocessing ได ้

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ค าอธิบายเหตุผลการจัดประเภทของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงว่าส่งผลต่อคุณภาพของแอนติเจนในระดับหลัก 

หรือระดับรอง 
2. แผนภูมิ (รวมถึง การควบคุมคุณภาพและการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตของกระบวนการผลิตที่ขอ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงและค าอธิบายกระบวนการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยย่อ) 
3. หากการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงท าให้มีการเพ่ิมจ านวนครั้งของการแบ่งตัวของเซลล์หรือเพ่ิมจ านวนครั้งของ 

การท า sub cultivations ต้องท าการตรวจสอบและหาลักษณะเฉพาะของ cell ที่ใช้เมื่อสิ้นสุดการผลิต
ส าหรับผลิตภัณฑ์ตัดต่อพันธุกรรม (recombinant product) หรือตรวจสอบลักษณะเฉพาะของแอนติเจน
ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เกิดจากการตัดต่อพันธุกรรม 

4. ส าหรับแอนติเจนที่ได้รับหรือเตรียมจากสารต่างๆ  ที่มีแหล่งก าเนิดซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติด bovine 
spongiform encephalopathy/  transmissible spongiform encephalopathy ( BSE/ TSE) 
(ตัวอย่างเช่น จากสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ruminant origin) ต้องมีหนังสือรับรองที่แสดงว่าสารปราศจากความเสี่ยง
ของการติด BSE/TSE ที่อาจเกิดขึ้นได้ (ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ผลิต สายพันธุ์ และเนื้อเยื่อต่างๆ ที่ซึ่งสารนั้น
เตรียมขึ้นมา ประเทศท่ีเป็นแหล่งที่มาของสัตว์ และข้อมูลการใช้และการยอมรับของสารที่ใช้ที่มีแต่เดิม)  

5. รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต 
6. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ คุณสมบัติทางชีวภาพ ความบริสุทธิ์และ

สิ่งเจือปนของแอนติเจนเดิมที่ได้รับอนุญาตและท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามท่ีเหมาะสม 
- ในบางครั้ง อาจจ าเป็นต้องมีข้อมูลการศึกษาที่ไม่ได้ท าในมนุษย์ และ/หรือการศึกษาวิจัยทาง

คลินิกที่เป็นการศึกษาเชื่อมต่อ (bridging studies)  
- หากข้อมูลด้านคุณภาพไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงความเปรียบเทียบกันได้ ให้ใช้ข้อมูล

การศึกษาที่ไม่ได้ท าในมนุษย์ และ/หรือการศึกษาวิจัยทางคลินิกท่ีมีอยู่ และวัตถุประสงค์ของการใช้วัคซีน 
7. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลรุ่นการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและผลการทดสอบเพ่ือ

ปล่อยผ่านของรุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต (commercial scale 
batches) ของขนาดรุ่นการผลิตที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันและขนาดรุ่นการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
สามารถน าข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วของรุ่นการผลิตที่เดิม มาใช้ในการเปรียบเทียบได้ 

ทั้งนี้สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาดการผลิตเล็กลง 
และ/หรือ ข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น ตามเหตุผลความจ าเป็น 

8. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลรุ่นการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและการทดสอบเพ่ือปล่อย
ผ่านของรุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายอย่างน้อย 1 รุ่นการผลิตของแอนติเจนเดิมที่ได้รับอนุญาตและที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถน าข้อมูลเดิมของแอนติเจนที่ได้รับอนุญาตและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการ
เปรียบเทียบกันได้ โดยต้องมีข้อมูลของรุ่นการผลิต 2 รุ่นการผลิตถัดมา เมื่อส านักงานฯ เรียกขอ หรือ
รายงานในกรณีที่ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน (พร้อมแนวทางการด าเนินงาน)  
อาจยอมรับการใช้ข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่นการผลิต ตามเหตุผลความจ าเป็น 

9. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของแอนติ เจนขนาดการผลิตที่ ขอแก้ ไข
เปลี่ยนแปลง อย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่าย (commercial scale)  ที่ด าเนินการศึกษาภายใต้
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สภาวะ real time/real temperature อาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้ว ของรุ่นการผลิต
เดิม โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาซ้ า ซึ่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุมระยะเวลาอย่าง
น้อย 3 เดือน กรณีท่ีแตกต่างต้องมีเหตุผลและความจ าเป็น 

ทั้งนี้  ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพ ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่  
ขออนุญาต แบบ real-time เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพ่ือด าเนินการต่อ (holding time) 
ของแอนติเจนและจะรายงานให้ส านักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่ก าลัง
ด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน 

 ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิต
ที่มีขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือการศึกษาความคงสภาพในสภาวะที่ส่งเสริมให้เกิดการสลายตัว (forced 
degradation) ห รือ สภ าวะ เร่ ง ให้ เกิ ด การสล ายตั วด้ วย อุณ ห ภู มิ   (accelerated temperature 
conditions) ก็ได้ ตามเหตุผลความจ าเป็น  

10. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของแอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง อย่างน้อย 
1 รุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่าย (commercial scale) ที่ด าเนินการศึกษาภายใต้สภาวะ real time/real 
temperature อาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของรุ่นการผลิตเดิม โดยไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการศึกษาซ้ า ซึ่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพควรคลอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน กรณีที่
แตกต่างต้องมีเหตุผลและความจ าเป็น 

ทั้งนี้  ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพ ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่  
ขออนุญาต แบบreal-time เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพ่ือด าเนินการต่อ (holding time) 
ของแอนติเจนและจะรายงานให้ส านักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่ก าลัง
ด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน  

ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิต
ที่มีขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือการศึกษาความคงสภาพในสภาวะที่ส่งเสริมให้เกิดการสลายตัว (forced 
degradation) หรือสภาวะเร่งให้เกิดการสลายตัวด้วยอุณหภูมิ (accelerated temperature conditions) 
ก็ได้ ตามเหตุผลความจ าเป็น 

11. แผนการศึกษาความคงสภาพฉบับปรับปรุง (Updated post approval stability protocol)  และผู้ผลิต
ต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปรุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายรุ่นแรกที่เตรียม
จากแอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

12. ข้อมูลประเมินความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนของ adventitious agent ที่อาจเกิดขึ้นได้ 
(ตัวอย่างเช่น การศึกษาที่ส่งผลต่อการก าจัดไวรัส (viral clearance) และความเสี่ยงต่อการติด BSE/TSE)  

13. ข้อมูลเปรียบเทียบที่แสดงว่าสารตั้งต้นวัตถุดิบ/สารต่างๆ  ของแหล่งที่มาท้ังสองแห่ง ไม่แตกต่างกัน 
14. ข้อมูลที่อธิบายสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดกระบวนการ reprocessing และข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้อง 

เช่น การขยายระยะเวลาการเก็บรักษา และการศึกษาต่อ mechanical stress เพ่ิมเติม เพ่ือป้องกันการ
เกิดกระบวนการ reprocessing เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตแอนติเจน 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่นขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ประเภทของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง Cell banks: 
หมายเหตุ: โดยทั่วไป เซลล์ซับสเตรทชนิดใหม่ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ master cell bank (MCB) ที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียน หรือวัตถุดิบ pre-MCB จ าเป็นต้องยื่นเพื่อขออนุมัติใหม่ หรือการขึ้นทะเบียนใหม่ 
ก. การผลิต MCB ใหม ่ 1 1,2,5, 7-9 MaV-L2 
ข. การผลิต working cell bank 

(WCB) ใหม ่
ไม่มี 1,2 MaV-L2 
2-4 1,2 MiV-PA 

ค. การเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บ
รักษา cell bank 

7 10 MiV-PA 

10.  การแก้ไขเปลี่ยนแปลง seed lots: 
หมายเหตุ: โดยทั่วไป viral seed หรือ bacterial seed ชนิดใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ master seed lot (MSL) 
หรือ pre-MSL ก าหนดให้ต้องยื่นขึ้นทะเบียนใหม่  
ก. การผลิต MSL ใหม่ 1 1,5-9, 11 MaV-L1 
ข. การผลิต working seed lot 

(WSL) ใหม่ 
2,3 5-9, 11 MaV-L2 
2-4 5-6 MiV-PA 

ค. การผลิต working seed lot 
(WSL) ใหม่โดยการขยาย 
passage level ของ WSL 
เกินกว่าจ านวนที่ได้รับอนุมัติ 
ณ ปัจจุบัน 

ไม่มี 5-7,11 MaV-L2 

ง. การเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บ
รักษา seed lot  

7 10 MiV-PA 

11.  การเปลี่ยนแปลงสถานที่ท า
การทดสอบและเก็บรักษา 
cell bank และ seed lot 

5, 7 10 MiV-PA 

12.  การเปลี่ยนแปลงการ
ตรวจสอบคุณสมบัติที่
เหมาะสม (qualification 
protocol) ของ cell 
bank/seed lot 

ไม่มี 3,4 MaV-L2 

6 4 MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. MCB ใหม่ผลิตจาก MCB ที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบันหรือ WCB หรือ MSL ใหม่ผลิตจาก MSL หรือ WSL  

ที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน  
2. Cell bank/seed lot ใหม่ผลิตจาก MCB/MSL ที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
3. Cell bank/seed lot ใหม่ อยู่ใน passage level ที่ได้รับการอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
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4. Cell bank/seed lot ใหม่ ถูกปล่อยผ่านตาม protocol ที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน/ กระบวนการ หรือ
ตามท่ีได้อธิบายไว้ในทะเบียนต ารับเดิม 

5. ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อการทดสอบ/เกณฑ์การยอมรับที่ใช้ส าหรับการปล่อยผ่าน Cell bank/seed lot 
6. แผนการตรวจสอบ ได้รับพิจารณาว่ามีความเข้มงวดเพ่ิมขึ้น (นั่นคือ การเพ่ิมหัวข้อการทดสอบใหม่ หรือ

การท าให้เกณฑ์การยอมรับเข้มงวดขึ้น) 
7. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษาส าหรับ cell bank/seed lot และสภาวะการขนส่งของ  

cell bank/seed lot ที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. คุณสมบัติของ cell bank หรือ seed lot ตามแนวทางสากลต่างๆ ที่ส านักงานฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นที่ยอมรับ 
2. ข้อมูลคุณลักษณะและการตรวจสอบ  MCB/WCB และเซลล์ต่างๆ จากการ end-of-production passage 

หรือ post-production passage  
3. เอกสารหลักฐานของการขอแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงแผนการตรวจสอบคุณสมบัติที่ เหมาะสมของ  

cell bank/seed lot  
4. แผนการตรวจสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมของ cell bank/seed lot ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
5. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ คุณสมบัติทางชีวภาพ ความบริสุทธิ์และ

สิ่งเจือปนของแอนติเจนเดิมที่ได้รับอนุญาตและท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามท่ีเหมาะสม  
      - ในบางครั้ง อาจจ าเป็นต้องมีข้อมูลการศึกษาท่ีไม่ได้ท าในมนุษย์ และ/หรือการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่เป็น

การศึกษาเชื่อมต่อ (bridging studies)  
      - หากข้อมูลด้านคุณภาพไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบกันได้ ให้ใช้ข้อมูลการศึกษาที่ไม่ได้

ท าในมนุษย์ และ/หรือการศึกษาวิจัยทางคลินิกท่ีมีอยู่ และวัตถุประสงค์ของการใช้วัคซีน 
6. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการควบคุมคุณภาพของ seed lot ใหม ่
7. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลรุ่นการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและผลการทดสอบเพ่ือ

ปล่อยผ่านของรุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายต่อเนื่องกันในเชิงปริมาณอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต (commercial 
scale batches) ของแอนติเจนที่เตรียมจาก cell bank/seed lot ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สามารถ
ใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจาก
รุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น  ตามเหตุผลความจ าเป็น 

8. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของแอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง อย่างน้อย 
3 รุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่าย (commercial scale)  ที่ด าเนินการศึกษาภายใต้สภาวะ real time/real 
temperature อาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้ว ของรุ่นการผลิตเดิม โดยไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการศึกษาซ้ า ซึ่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน กรณีที่
แตกต่างต้องมีเหตุผลและความจ าเป็น 

ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพ ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาต 
แบบ real-time เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพ่ือด าเนินการต่อ (holding time) ของ
แอนติเจนและจะรายงานให้ส านักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่ก าลังด าเนิน
อยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน  

ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มี 
ขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือการศึกษาความคงสภาพในสภาวะที่ส่งเสริมให้เกิดการสลายตัว (forced 
degradation) หรือสภาวะเร่งให้เกิดการสลายตัวด้วยอุณหภูมิ (accelerated temperature conditions) 
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ก็ได้ ตามเหตุผลความจ าเป็น 
9.  แผนการศึกษาความคงสภาพฉบับปรับปรุง (Updated post approval stability protocol) 
10. หลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) 
11. ข้อมูลด้านคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบตั้งต้นที่ส าคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตัวอย่างเช่น 

ข้อมูลของไข่ฟักปราศจากเชื้อและข้อมูลของไก่ที่ผลิตไข่ฟัก) ที่ใช้ ในการเตรียม WSL ใหม่ ในกรณีที่
เกี่ยวข้อง 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่นขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ประเภทของการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตแอนติเจน เช่น 
ก. การ เพ่ิ ม เค รื่ อ งชนิ ด ให ม่ ที่ มี

หลักการการท างานที่แตกต่างไป
จากเครื่องมือ เดิมและมี วัสดุ
บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับแอนติเจน
ที่แตกต่างกัน 

ไม่มี 1-6 MaV-L2 

ข. การเพ่ิมเครื่องมือชนิดใหม่ที่มี
หลักการการท างานที่เหมือนเดิม
แต่มีวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับ
แอนติเจนที่แตกต่างกัน 

ไม่มี 1,3-6 MaV-L2 

ค. การเพ่ิมเครื่องมือชนิดใหม่ที่มี
หลักการท างานที่แตกต่างไปจาก
เครื่องมือเดิม แต่มีวัสดุบรรจุ
ภั ณ ฑ์ ที่ สั ม ผั ส กั บ แอน ติ เจน
เหมือนเดิม 

ไม่มี 1-3, 5, 6 MaV-L2 

ง. ก าร เป ลี่ ย น แ ป ล งช นิ ด ข อ ง
เครื่องมือด้วยเครื่องมือที่มีความ
เท่าเทียมกัน (รวมถึง ตัวกรอง) 

ไม่มี 1,5-7 MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ไม่มี 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต 
2. รายงานการศึกษาการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต 
3. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลของรุ่นการผลิตและผลการทดสอบของรุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่าย (commercial 

scale batches) เชิงปริมาณจ านวน 1 รุ่นการผลิตของแอนติเจน ที่เตรียมจากเครื่องมือที่มีวัสดุบรรจุภัณฑ์
ที่สัมผัสกับแอนติเจนที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยต้องมีข้อมูลของรุ่นการผลิต 
2 รุ่นการผลิตถัดมา เมื่อส านักงานฯ เรียกขอ หรือรายงานในกรณีที่ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
มาตรฐาน (พร้อมแนวทางการด าเนินงาน)  

4. ข้อมูลของความสามารถในการถูกสกัดออกมาของเนื้อวัสดุ (leachable) และการหลุดลอก (extractables) 
ของวัสดุบรรจุภัณฑ์ 

5. ข้อมูลของเครื่องมือชนิดใหม่ และข้อมูลเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างในแง่ของหลักการการ
ท างานและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

6. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นการประเมินคุณสมบัติซ้ าของเครื่องมือ หรือการประเมินคุณสมบัติซ้ าภายหลังการขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

7. เอกสารแสดงเหตุผลในแง่ของความเปรียบเทียบกันได้ของเครื่องมือ ในกรณีที่เก่ียวข้อง 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่นขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ประเภทของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

14. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานของสารต่างๆ  ซึ่งรวมถึง: 
ก. วัตถุดิบต่างๆ /สารมัธยันตร์: 

การขยายข้อก าหนดมาตรฐาน
ในรายการวิธีวิเคราะห์ส าหรับ
วัตถุดิบตั้งต้น/สารมัธยันตร์ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ
โดยรวมของแอนติเจน/หรือ
ผลิตภัณ ฑ์ส าเร็จรูปอย่ างมี
นั ยส าคัญ  แต่ ต้ อ งไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง cell banks หรือ 
seed lots 

ไม่มี 1, 3-6, 8,11 MaV-L2 

ข. วัตถุดิบต่างๆ /สารมัธยันตร์: 
การเพ่ิ มความ เข้ม งวดของ
ข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับ
วัตถุดิบตั้งต้น/สารมัธยันตร์ที่
ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 

1-4 1, 3-7 MiV-PA 

15.  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิตและเกณฑ์การยอมรับที่
น ามาใช้ในระหว่างกระบวนการผลิตแอนติเจน ซึ่งรวมถึง: 

ก. การเพ่ิ มความ เข้ม งวดของ
กระบวนการควบคุมคุณภาพ
ระหว่างการผลิต 

3,5,8,9 2,6 MiV-PA 

ข. การเพ่ิมวิธีการทดสอบและ
เก ณ ฑ์ ก า ร ย อ ม รั บ ข อ ง
กระบวนการควบคุมคุณภาพ
ระหว่างการผลิต 

4,5,10,11 2-6,8,10 MiV-PA 

ค. การยกเลิกวิธีการทดสอบที่ไม่
ส าคัญของกระบวนการควบคุม
คุณภาพระหว่างการผลิต 

4-6 2,6,9 MiV-PA 

ง. การขยายเกณฑ์การยอมรับ
ขอ งก ระบ วน ก ารค วบ คุ ม
คุณภาพระหว่างการผลิตที่
ไดร้ับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 

ไม่มี 2-6,8,10,11 MaV-L2 

3-5 2,6,8,10,11 MiV-PA 

จ. การยกเลิกวิธีการทดสอบของ
กระบวนการควบคุมคุณภาพ

ไม่มี 2,6,8,10 MaV-L2 
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ในระหว่างการผลิตซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพโดยรวม
ของแอนติเจนอย่างมีนัยส าคัญ 

ฉ. การเพ่ิ มห รือ เปลี่ ยนแปลง
วิ ธี ก า ร ท ด ส อ บ ข อ ง
กระบวนการควบคุมคุณภาพ
ในระหว่างการผลิตเนื่องจาก
ปัญหาทางด้านความปลอดภัย
หรือคุณภาพของแอนติเจน 

ไม่มี 2-6,8,10 MaV-L2 

16. การเปลี่ ยนแปลงสถานที่
ด า เ นิ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
กระบวนการควบคุมคุณภาพ
ในระหว่างการผลิต 

3-5, 7, 8 12 MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ข้อก าหนดมาตรฐานของวัตถุตั้งต้นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดเฉพาะที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
2. คุณภาพของวัตถุดิบตั้งต้นที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่แตกต่างหรือมีคุณภาพดีกว่า ในกรณีที่เก่ียวข้อง 
3. ข้อก าหนดมาตรฐานของแอนติเจนต้องเป็นไปตามข้อก าหนดเฉพาะที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
4. ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสิ่งเจือปน (impurity profile) ออกไปจากเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับการ

อนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
5. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตหรือปัญหาความคงสภาพ

ยา ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
6. วิธีการวิเคราะห์ต้องไม่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ที่มีความเสี่ยงสูง (ตัวอย่างเช่น ปริมาณตัวยาส าคัญ 

ปริมาณสิ่งปนเปื้อน ลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่ส าคัญหรือการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพ) 
7. วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องท าให้ความแม่นย า (precision) ความถูกต้อง (accuracy) 

ความจ าเพาะเจาะจง (specificity) และความไว (sensitivity) คงเดิมหรือเข้มงวดขึ้น  
8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่ท าให้กระบวนการควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิตเปลี่ยนแปลงไปจากที่

ได้รับการอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
9. วิธีการทดสอบยังคงไม่เปลี่ยนแปลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบเพียงเล็กน้อย 
10. วิธีการทดสอบที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องไม่ใช่วิธีการทดสอบที่ใช้เทคนิคใหม่ซึ่งไม่เป็นมาตรฐาน (novel 

non-standard technique) หรือวิธีทดสอบท่ีเป็นมาตรฐานซึ่งใช้แนวทางใหม่ (novel way) 
11. วิธีการทดสอบที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องไม่ใช่วิธีการทดสอบทางชีวภาพ/ภูมิคุ้มกันวิทยา/ภูมิคุ้มทางเคมี 

(Immunochemical) หรือวิธีทางเคมีฟิสิกส์ หรือวิธีการที่เตรียมจากสารต่างๆที่ได้จากสิ่งมีชีวิต (ซึ่งไม่
รวมถึง วิธีการทดสอบทางจุลชีววิทยาที่ปรากฏอยู่ในต ารับยามาตรฐาน) 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ข้อมูลทบทวน แก้ไข การควบคุมคุณภาพของวัตถุตั้งต้น (ตัวอย่างเช่น วัตถุดิบ วัตถุดิบตั้งต้น ตัวท าละลาย 

สารต่างๆ และตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆ ) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตแอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
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2. ข้อมูลการควบคุมคุณภาพที่ด าเนินการในขั้นตอนวิกฤตของกระบวนการผลิตแอนติเจนหรือสารมัธยันตร์
ของแอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  

3. ข้อก าหนดมาตรฐานของแอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลง 
4. สรุปวิธีการวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
5. รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
6. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของข้อก าหนดมาตรฐาน/เกณฑ์การยอมรับของกระบวนการควบคุม

คุณภาพในระหว่างการผลิตที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่เก่ียวข้อง 
7. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลของรุ่นการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและผลการทดสอบ

เพ่ือปล่อยผ่านของรุ่นการผลิตเพ่ือการจ าหน่ายจ านวน 1 รุ่นการผลิต (commercial scale batches) 
จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันและสถานที่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถน าข้อมูลเดิมที่มีอยู่
แล้วของรุ่นการผลิตจากสถานที่เดิมมาใช้ในการเปรียบเทียบได้ โดยต้องมีข้อมูลของรุ่นการผลิตเพ่ือ
จ าหน่ายจ านวน 2 รุ่นการผลิตถัดมา เมื่อส านักงานฯ เรียกขอ หรือรายงานในกรณีท่ีผลการศึกษาไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนดมาตรฐาน (พร้อมแนวทางการด าเนินงาน)  

ทั้งนี้สามารถใช้ข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาดการผลิตเล็กลง ตามเหตุผลความจ าเป็น 
8. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลของรุ่นการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและผลการทดสอบ

เพ่ือปล่อยผ่านของรุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต (commercial scale 
batches) ของแอนติเจนที่ได้รับอนุมัติและแอนติเจนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถน าข้อมูลเดิมที่มีอยู่
แล้วของรุ่นการผลิตแอนติเจนเดิมมาใช้ในการเปรียบเทียบได้  

ทั้งนี้สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาดการผลิตเล็กลง 
และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น ตามเหตุผลความจ าเป็น  

9. เอกสารแสดงเหตุผล/การประเมินความเสี่ยง ที่แสดงให้เห็นว่าการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีความเสี่ยง 
10. เอกสารแสดงเหตุผลของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบและเกณฑ์การยอมรับของกระบวนการ

ควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิต  
11. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของแอนติ เจนขนาดการผลิตที่ขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลง อย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่าย (commercial scale)  ที่ด าเนินการศึกษาภายใต้
สภาวะ real time/real temperature อาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้ว ของรุ่นการผลิต
เดิม โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาซ้ า ซึ่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุมระยะเวลา
อย่างน้อย 3 เดือน กรณีท่ีแตกต่างต้องมีเหตุผลและความจ าเป็น 
ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพ ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาต 
แบบ real-time เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพ่ือด าเนินการต่อ (holding time) ของ
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป และจะรายงานให้ส านักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่
ก าลังด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน  
ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มี
ขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือการศึกษาความคงสภาพในสภาวะที่ส่งเสริมให้เกิดการสลายตัว (forced 
degradation) หรือสภาวะเร่ งให้ เกิ ดการสลายตั วด้ วย อุณ หภู มิ   (accelerated temperature 
conditions) ก็ได้ ตามเหตุผลความจ าเป็น 

12. หลักฐานที่แสดงว่าบริษัท/สถานที่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) 
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การควบคุมคุณภาพของแอนติเจน 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่นขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ประเภทของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

17. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพ (QC) ของแอนติเจน (การตรวจปล่อยหรือผ่าน
และความคงสภาพ) ซึ่งรวมถึง: 

ก. การถ่ายทอดวิธีการทดสอบ
ด้านการควบคุมคุณภาพของ
การวิเคราะห์ที่ไม่ปรากฏอยู่ใน
ต ารายาให้กับผู้รับอนุญาตราย
ใหม่ที่ ยั งไม่ ได้รับการอนุมัติ
ส าหรับการขึ้นทะเบียน 

1-3 1,2 MiV-PA 

ข. การถ่ายทอดวิธีการทดสอบ
ด้านการควบคุมคุณภาพของ
การวิเคราะห์ที่ปรากฏอยู่ใน
ต ารายาให้กับผู้รับอนุญาตราย
ใหม่ที่ ยั งไม่ ได้รับการอนุมัติ
ส าหรับการขึ้นทะเบียน 

1 1,2 MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. วิธีการทดสอบด้านการควบคุมคุณภาพที่ส่งต่อต้องไม่ใช่การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (potency assay) 

(ตัวอย่างเช่น  วิธีการทดสอบที่ส่งต่อ อาจเป็นการวิเคราะห์ทางชีวภาพ เช่น การวิเคราะห์หาปริมาณเอ็น
โดท็อกซิน (endotoxin assay) หรือการวิเคราะห์ความปราศจากเชื้อ (sterility assay)) 

2. วิธีการทดสอบต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
3. การถ่ายทอดวิธีการทดสอบอยู่ภายในสถานที่ที่ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้แล้ว ซึ่งท าหน้าที่

รับผิดชอบในการทดสอบอื่นๆ  
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นคุณสมบัติที่ เหมาะสมส าหรับการถ่ ายทอดเทคโนโลยี (technology transfers 

qualification) 
2. หลักฐานที่แสดงว่าบริษัท/สถานที่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่นขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ประเภทของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

18. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานเพื่อการตรวจปล่อยหรือผ่านแอนติเจน: 
ก. การยกเลิกหัวข้อการทดสอบ ไม่มี 1,5,8 MaV-L2 
ข. การเพ่ิมหัวข้อการทดสอบ 1-3 1-3, 5 MiV-PA 
ค. ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งวิ ธี ก า ร

วิเคราะห์ 
ไม่มี 1-5 MaV-L2 

ง. การเปลี่ยนแปลงชนิด/สาย
พั น ธุ์ ข อ งสั ต ว์ ท ดล อ งที่ ใช้
ทดสอบ (ตัวอย่างเช่น ชนิด/
สาย พันธุ์ ใหม่  สั ตว์ที่ มี อายุ
แตกต่างกัน แหล่งที่มาแหล่ง
ให ม่ ซึ่ ง ไม่ ส า ม า ร ถ ยื น ยั น
ลักษณะทางจีโนไทป์) 

ไม่มี 6,7 MaV-L2 

จ. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการ
วิเคราะห์ที่ได้รับการอนุมัติ ณ 
ปัจจุบันเล็กน้อย 

4-7 1,4,5 MiV-PA 

ฉ. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากวิธี
วิเคราะห์ของผู้ผลิต (In-house) 
เป็นวิธีวิเคราะห์ที่ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของต ารายา 

4,7 1-3 MiV-PA 

ช. การขยายเกณฑ์การยอมรับ ไม่มี 1,5,8 MaV-L2 
ซ. การเพ่ิ มความ เข้ม งวดของ

เกณฑ์การยอมรับ 
1,8,9 1 MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. การเปลี่ยนแปลงต้องไม่เป็นผลจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต (เช่น สิ่งเจือปนชนิด

ใหม่ (new unqualified impurity) หรือการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดปริมาณรวมของสิ่งเจือปน) 
2. ต้องไม่เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การยอมรับไปจากเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติส าหรับวิธีการวิเคราะห์ที่ได้รับ

อนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
3. การเพ่ิมหัวข้อการทดสอบ ต้องไม่เป็นผลอันเนื่องมาจากต้องการควบคุมปริมาณสารปนเปื้อนใหม่ 
4. เกณฑ์การยอมรับต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
5. วิธีการวิเคราะห์ต้องไม่เปลี่ยนแปลงและอยู่บนหลักการหรือเทคนิคการวิเคราะห์เดียวกัน (ตัวอย่างเช่น การ

เปลี่ยนแปลงความยาวหรืออุณหภูมิของคอลัมน์ แต่ต้องเป็นคอลัมน์ชนิดเดียวกันหรือวิธีการที่ไม่
เปลี่ยนแปลง) และตรวจไม่พบสารปนเปื้อนใหม่ 

6. วิธีการวิเคราะห์ที่มีการปรับเปลี่ยนต้องท าให้ ความแม่นย า (precision) ความถูกต้อง (accuracy) 
ความจ าเพาะเจาะจง (specificity) และความไว (sensitivity) คงเดิมหรือเข้มงวดขึ้น  

7. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์ต้องไม่เก่ียวข้องกับการทดสอบประสิทธิภาพ (potency testing) 



 

 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยาประเภทวัคซีนส าหรับมนุษย์ หน้า 23  

8. เกณฑ์การยอมรับส าหรับปริมาณสารตกค้าง (residuals) อยู่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับที่เป็นที่ยอมรับหรือ
เกณฑ์ได้รับการอนุมัติ (ตัวอย่างเช่น ภายในข้อก าหนดของ ICH ส าหรับปริมาณตัวท าละลายที่ตกค้าง
ประเภทที่ 3 หรือข้อก าหนดต่างๆ ของต ารายา) 

9. วิธีการวิเคราะห์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงของวิธีการวิเคราะห์เพียงเล็กน้อย 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ข้อก าหนดมาตรฐานของแอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. สรุปวิธีการวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
3. รายงานการศึกษาความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
4. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าวิธีการวิเคราะห์ที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบันและวิธีการวิเคราะห์ที่

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง มีความเท่าเทียมกัน 
5. เอกสารแสดงเหตุผลของการยกเลิกหัวข้อการทดสอบหรือเหตุผลของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด

มาตรฐานของแอนติเจน (ตัวอย่างเช่น หัวข้อการทดสอบ เกณฑ์การยอมรับ หรือวิธีการวิเคราะห์) 
6. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของสัตว์ทดลองที่ใช้ทดสอบให้ผลที่ เทียบเท่ากับข้อมูลที่ได้

จากสัตว์ทดลอง/สายพันธุ์ที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
7. ส าเนาหนังสือรับรองความเหมาะสมเพ่ือการใช้ (Certificate of fitness for use) (ตัวอย่างเช่น หนังสือ

รับรองจากสัตวแพทย์) 
8. หนังสือรับรองที่แสดงว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงยังคงรักษาความสม่ าเสมอของคุณภาพและกระบวนการการ

ผลิตดังเดิม 
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สารมาตรฐานหรือสารที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพสารตั้งต้น 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่นขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ประเภทของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

19. การสอบเทียบสารมาตรฐาน
ให ม่ เที ย บ ส า รม าต รฐ าน 
ส า ก ล ป ฐ ม ภู มิ  (primary 
international standard) 

ไม่มี 1,2 MaV-L2 

20. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาร
ม า ต ร ฐ า น จ า ก ผู้ ผ ลิ ต  
(In-house) (ที่ ไม่ เกี่ ยวข้อง
กับสารมาตรฐาน สากล) ไป
เป็นสารมาตรฐานที่ปรากฏอยู่
ในต ารายา 

ไม่มี 1,2 MaV-L2 

21. การสอบเทียบสารมาตรฐาน
รุ่นการผลิตใหม่เทียบกับสาร
มาตรฐานอ้างอิงที่ได้รับอนุมัติ 
(รวมถึงคุณสมบัติของสาร
มาตรฐานอ้างอิงทุติยภูมิเทียบ
กับสารมาตรฐานปฐมภู มิที่
ได้รับการอนุมัติ) 

1 1,2 MiV-PA 

22. การเปลี่ยนแปลงแผนการ
ศึกษา (protocol) การสอบ
เทียบสารมาตรฐาน 

ไม่มี 3,4 MaV-L2 

23. การขยายอายุของสารมาตรฐาน 2 5 MiV-PA 
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. การสอบเทียบคุณสมบัติของสารมาตรฐานอ้างอิงใหม่เป็นไปตามแผนการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
2. การขยายอายุเป็นไปตามแผนการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. เอกสารแสดงเหตุผลส าหรับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารมาตรฐาน 
2. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นการสอบเทียบคุณสมบัติของสารมาตรฐานหรือสารที่ใช้ในการควบคุมสารตั้งต้นที่ 

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตัวอย่างเช่น แหล่งที่มา คุณลักษณะเฉพาะ หนังสือรับรองการวิเคราะห์ และข้อมูล
การเปรียบเทียบ) 

3. เอกสารแสดงเหตุผลส าหรับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาการตรวจสอบคุณสมบัติของสารมาตรฐาน 
4. แผนการศึกษาการตรวจสอบคุณสมบัติของสารมาตรฐานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
5. ข้อมูลผลการศึกษาความคงสภาพเพ่ือสนับสนุนการขยายอายุของสารมาตรฐาน 
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ระบบปิดของภาชนะบรรจุ (Container closure system) 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่นขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ประเภทของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

24. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบ
ปิดของภาชนะบรรจุที่สัมผัส
กับแอนติ เจน เพื่ อการเก็บ
รักษาและการขนส่ง 

ไม่มี 1,2,4,5 MaV-L2 
1 1,3,5 MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องเทียบเท่าระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ได้อนุมัติ  

ณ ปัจจุบัน เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติของระบบปิดของภาชนะบรรจุที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ข้อมูลของระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตัวอย่างเช่น ค าอธิบายลักษณะ ส่วนประกอบ 

วัสดุของบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสแอนติเจน และข้อก าหนดมาตรฐาน) 
2. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นความเหมาะสม (suitability) ของระบบปิดของภาชนะบรรจุ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูล

การศึกษา extractable/leachable) 
3. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเทียบเท่ากับระบบปิดของภาชนะ

บรรจุที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน ในส่วนคุณสมบัติของภาชนะบรรจุที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น ผลการศึกษา
การขนส่งหรือการศึกษาปฏิกิริยาต่างๆ และข้อมูลการศึกษา extractable/leachable) 

4. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของแอนติเจนในระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง อย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่าย (commercial scale)  ที่ด าเนินการศึกษาภายใต้
สภาวะ real time/real temperature อาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของรุ่นการผลิต
เดิม โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาซ้ า ซึ่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุมระยะเวลาอย่าง
น้อย 3 เดือน กรณีท่ีแตกต่างต้องมีเหตุผลและความจ าเป็น 

ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพ ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาต 
แบบ real-time เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพ่ือด าเนินการต่อ (holding time) ของ
แอนติเจน และจะรายงานให้ส านักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่ก าลัง
ด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน  

ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มี
ขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือการศึกษาความคงสภาพในสภาวะที่ส่งเสริมให้เกิดการสลายตัว ( forced 
degradation) ห รือ สภ าวะ เร่ ง ให้ เกิ ด การสล ายตั วด้ วย อุณ ห ภู มิ   (accelerated temperature 
conditions) ก็ได้ ตามเหตุผลความจ าเป็น 

5. ตารางเปรียบเทียบข้อก าหนดมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่นขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ประเภทของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

25. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานของระบบปิดของภาชนะบรรจุที่สัมผัสแอนติเจน ซึ่งรวมถึง: 
ก. การยกเลิกหัวข้อทดสอบ 1,2 1,2 MiV-PA 
ข. การเพ่ิมหัวข้อทดสอบ 3 1-3 MiV-PA 
ค. ก า ร แ ท น ที่ ก ร ะ บ ว น ก า ร

วิเคราะห์ 
6,7 1-3 MiV-PA 

ง. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
วิเคราะห์ระดับเล็กน้อย 

4-7 1-3 MiV-PA 

จ. การขยายเกณฑ์การยอมรับ ไม่มี 1,2 MaV-L2 
ฉ. การเพ่ิ มความ เข้ม งวดของ

เกณฑ์การยอมรับ 
8 1 MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าหัวข้อทดสอบที่ขอยกเลิกนั้นไม่มีความจ าเป็น เมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้อการทดสอบ

ที่ยังเหลืออยู่หรือการทดสอบไม่อยู่ในข้อก าหนดของต ารายาอีกต่อไป 
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐาน ไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติการท างาน ( functional properties) 

ของส่วนประกอบของระบบปิดภาชนะบรรจุ หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของแอนติเจนที่อาจเกิดขึ้นได้ 
3. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตหรือปัญหาความคงสภาพที่

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
4. เกณฑ์การยอมรับที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องอยู่ภายในเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับการอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
5. วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจัดอยู่ในประเภทการวิเคราะห์เดียวกัน 
6. ผลการศึกษาความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าวิธีการวิเคราะห์ที่มีการปรับเปลี่ยนหรือวิธีการ

วิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเทียบเท่ากับวิธีการวิเคราะห์ที่ได้รับการอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
7. วิธีการวิเคราะห์ที่มีการปรับเปลี่ยนหรือวิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องท าให้ความแม่นย า 

(precision) ความถูกต้อง (accuracy) ความจ าเพาะเจาะจง (specificity) และความไว (sensitivity)  
คงเดิมหรือเข้มงวดขึ้น 

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงยังอยู่ภายในช่วงของเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน หรือขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตามข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นไปตามต ารับยาฉบับใหม่ 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ข้อก าหนดมาตรฐานของระบบปิดของภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับแอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. เอกสารแสดงเหตุผลส าหรับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานของระบบปิดของภาชนะบรรจุที่

สัมผัสกับแอนติเจน 
3. ค าอธิบายวิธีการวิเคราะห์ และข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้อง ในกรณีที่เก่ียวข้อง 
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ความคงสภาพ (Stability) 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่นขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อ
ประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

26. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอายุ/ระยะเวลาพักเพื่อด าเนินการต่อ (hold-time) ของแอนติเจนหรือส าหรับ 
intermediate ของแอนติเจน ซึ่งรวมถึง: 

ก. การขยายอายุของแอนติเจน ไม่มี 1-5 MaV-L2 
1-5 1,2,5 MiV-PA 

ข. การลดอายุของแอนติเจน ไม่มี 1-5 MaV-L2 
6 2-4 MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบปิดของภาชนะบรรจุที่สัมผัสโดยตรงกับแอนติเจนที่ส่งผลกระทบต่อ

แอนติเจน หรือมีผลต่อสภาวะการเก็บรักษาท่ีแนะน าของแอนติเจน 
2. อายุของแอนติเจนที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน อย่างน้อย 24 เดือน 
3. มีข้อมูลการศึกษาความคงสภาพระยะยาว ที่ครอบคลุมระยะเวลาตามที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในบรรจุภัณฑ์

ที่ได้รับอนุญาตครบถ้วน และเป็นข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่ ได้มาจากรุ่นการผลิตของแอนติเจนเพ่ือ
การจ าหน่ายอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต 

4. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพได้มาจากแผนการศึกษาความคงสภาพที่ได้รับการอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
5. ต้องไม่พบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีนัยส าคัญจากข้อมูลการศึกษาความคงสภาพ 
6. การลดอายุยาต้องไม่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตหรือปัญหาความคงสภาพที่ไม่

สามารถหลีกเลี่ยงได้ หมายเหตุ: ควรรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตหรือปัญหาความคง
สภาพเพ่ือการประเมินผล 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ผลการศึกษาความคงสภาพ (ตัวอย่างเช่น การศึกษาที่ด าเนินการ แผนการศึกษาความคงสภาพและ 

ผลการศึกษาต่างๆ จากการศึกษาความคงสภาพ) 
2. สภาวะการเก็บรักษาและอายุของแอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามท่ีเหมาะสม 
3. แผนการศึกษาความคงสภาพฉบับปรับปรุง (Updated post approval stability protocol) และหนังสือ

รับรองจากผู้ผลิตว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพ 
4. เอกสารแสดงเหตุผลของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพฉบับปรับปรุง (Updated 

post approval stability protocol) หรือหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพ 
5. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพ (นั่นคือ ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะ real time/real 

temperature ที่คลอบคลุมระยะเวลาตามที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ศึกษาจากรุ่นการผลิตของแอนติเจน
เพ่ือการจ าหน่ายอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต) ส าหรับสารมัธยันตร์ (Intermediates) ต้องมีข้อมูลเพ่ือแสดงว่า
การขยายอายุของสารมัธยันตร์ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพของแอนติเจน และจะต้องรายงานผล
การศึกษาความคงสภาพก่อนการศึกษาความคงสภาพเสร็จสิ้นให้ส านักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษา
ความคงสภาพระยะยาวที่ก าลังด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน  
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่นขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ประเภทของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

27. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพของแอนติเจนภายหลังการอนุมัติ ซึ่งรวมถึง: 
ก. การแก้ ไข เปลี่ ยนแปลงต่ อ

แผนการศึกษาความคงสภาพที่
มีนัยส าคัญหรือหนังสือรับรอง
ว่าจะท าการศึกษาความคง
สภาพ เช่น การยกเลิกหัวข้อ
การทดสอบ การเปลี่ยนแปลง
วิ ธี ก ารวิ เค ราะห์  ห รื อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ใช้ใน
การเก็บรักษา 

ไม่มี 1-6 MaV-L2 
1 1,2, 4-6 MiV-PA 

ข. การ เพ่ิ ม จุ ด เวล าที่ ท าก า ร
ทดสอบในแผนการศึกษาความ
คงสภาพภายหลังการอนุมัติ 

ไม่มี 4,6 MiV-PA 

ค. การ เพ่ิ ม หั ว ข้ อท ด ส อบ ใน
แผนการศึกษาความคงสภาพ
ภายหลังการอนุมัต ิ

2 1,2, 4,6 MiV-PA 

ง. การยกเลิกจุดเวลาที่ท าการ
ทดสอบ ออกจากแผนการ
ศึกษาความคงสภาพภายหลัง
การอนุมัติที่ เกินกว่าอายุของ
แอน ติ เจน ที่ เค ย ได้ รั บ การ
อนุมัติ ณ ปัจจุบัน 

ไม่มี 4,6 MiV-PA 

จ. การยกเลิกจุดเวลาที่ท าการ
ทดสอบ ออกจากแผนการ
ศึกษาความคงสภาพภายหลัง
การอนุมัติที่อยู่ภายในอายุของ
แอน ติ เจน ที่ เค ย ได้ รั บ การ
อนุมัติ ณ ปัจจุบัน 

3 4,6 MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ส าหรับการเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบ วิธีการทดสอบที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องท าให้ความแม่นย า 

(precision) ความถูกต้อง (accuracy) ความจ าเพาะเจาะจง (specificity) และความไว (sensitivity)  
คงเดิมหรือเข้มงวดขึ้น 

2. การเพ่ิมหัวข้อการทดสอบ ต้องไม่เป็นผลอันเนื่องมาจากปัญหาความคงสภาพหรือเพ่ือการตรวจหาสาร
ปนเปื้อนชนิดใหม่ 

3. อายุของแอนติเจนที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน ต้องมีอายุอย่างน้อย 24 เดือน 
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เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. สรุปวิธีการวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. รายงานการศึกษาความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
3. สภาวะการเก็บรักษาแอนติเจนและ/หรืออายุแอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามที่เหมาะสม 
4. แผนการศึกษาความคงสภาพฉบับปรับปรุง (Updated post approval stability protocol) และหนังสือ

รับรองจากผู้ผลิตว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพ 
5. ผลการศึกษาความคงสภาพเพ่ือสนับสนุนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพภายหลัง

การอนุมัติหรือหนังสือรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่แสดงความน่าเชื่อถือ
ของการทดสอบทางเลือก) ในกรณีท่ีเกี่ยวข้อง 

6. เอกสารแสดงเหตุผลส าหรับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพภายหลังการอนุมัติ 
 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่นขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อ
ประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

28. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษาของแอนติเจน ซึ่งรวมถึง: 
ก. การเพ่ิมหรือการเปลี่ยนแปลง

สภ าวะการ เก็ บ รั กษ าขอ ง
แอนติเจน (ตัวอย่างเช่น การ
ข ย าย ห รื อ ก าร เ พ่ิ ม ค ว าม
เข้มงวดของอุณหภูมิที่ใช้เก็บ
รักษา) 

ไม่มี 1-4 MaV-L2 

1,2 1-3 MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการผลิตหรือปัญหาความคง 

      สภาพ ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
2. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษา โดยการลดอุณหภูมิภายในช่วงอุณหภูมิที่ได้รับการอนุมัติ ณ 

ปัจจุบัน 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1.  สภาวะการเก็บรักษาและอายุของแอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2.  แผนการศึกษาความคงสภาพฉบับปรับปรุง (Updated post approval stability protocol) และหนังสือ
รับรองจากผู้ผลิตว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพ 
3. เอกสารแสดงเหตุผลของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษา/ข้อความค าเตือนที่ระบุบนฉลากและ
เอกสารก ากับยา 
4. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพ (นั่นคือ ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะ real time/real 
temperature ที่ครอบคลุมระยะเวลาตามที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ศึกษาจากรุ่นการผลิตของแอนติเจนเพ่ือ
การจ าหน่ายอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต) 
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ภาคผนวก 3 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์วัคซีน 

ลักษณะยาและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางเภสัชกรรมของยา (dosage form) และ/หรือลักษณะของบรรจุภัณฑ์ยา 
(presentation) ในบางกรณีอาจเข้าข่ายต้องยื่นค าขอขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผู้รับอนุญาตสามารถ
ติดต่อส านักงานฯ เพ่ือขอรับค าปรึกษาและค าแนะน าเพิ่มเติมได้ 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
29. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งรวมถึง 
ก. การเพ่ิมรูปแบบทางเภสัชกรรมของยาหรือการ

เปลี่ยนแปลงสูตรต ารับยา (เช่น เปลี่ยนรูปแบบยา
จาก lyophilized powder เป็น liquid/ เปลี่ยน
ปริมาณของตัวยาไม่ส าคัญหรือตัวท าละลายใหม่
ส าหรับ lyophilized product) 

หมายเหตุ: การเปลี่ยนสูตรต ารับจะไม่รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงแอนติเจน หรือ สารเสริมฤทธิ์ โดยการ
เปลี่ยนแปลงแอนติเจนหรือสารเสริมฤทธิ์อาจเข้าข่าย
ต้องยื่นค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยา โดยผู้รับอนุญาต
สามารถติดต่อส านักงานฯเพื่อขอค าแนะน าเพ่ิมเติมได้ 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

1-10 
 
 
 
 
 

MaV-L1 
 
 
 
 
 

ข. การเปลี่ยนแปลงปริมาตรการบรรจุ (โดยความ
เข้มข้นไม่เปลี่ยนแปลง) 

ไม่มี 1, 5, 7, 10 MaV-L1 

1, 2 1, 5, 7 MaV-L2 

1-3 5, 7 MiV-PA 

ค. การเพ่ิมรูปแบบและลักษณะของบรรจุภัณฑ์
(presentation) (เช่น การเพ่ิมภาชนะบรรจุแบบ 
pre-filled syringe โดยมีวัคซีนในรูปแบบของเหลว
บรรจุอยู่ในภาชนะ เพ่ิมจากภาชนะบรรจุที่เป็นขวด 
vial ซึ่งได้รับอนุญาตแล้ว 

ไม่มี 
 

1, 5, 7-10 
 

MaV-L1 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จัดเป็นกระบวนการส าคัญในกระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับปริมาตรบรรจุใหม่ 
2.  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของขนาดยาที่แนะน า 
3.  การลดปริมาตรบรรจุโดยคงไว้ซึ่งค่าก าหนดต่ าสุดของ extractable volume 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ฉลากและเอกสารก ากับยาของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง) 
2. ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงโครงสร้าง (conformation) และความสามารถในการกระตุ้นให้

เกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน (immunogenicity) ของแอนติเจนที่เปรียบเทียบกันได้ระหว่างรูปแบบ
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ทางเภสัชกรรมและ/หรือสูตรต ารับใหม่ 
3. รายละเอียดและส่วนประกอบของรูปแบบทางเภสัชกรรมหากมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือส่วนประกอบ

ของต ารับยา 
4. แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป (ตามความเหมาะสม) (เช่น การเลือกใช้ตัวยา

ไม่ส าคัญ (excipients) ข้อมูลความเข้ากันได้ของแอนติเจนและตัวยาไม่ส าคัญ (excipients) สารที่ถูก 
ชะออกมา (Leachate) หรือข้อมูลความเข้ากันได้กับระบบปิดของภาชนะบรรจุชนิดใหม่  

5. ข้อมูลสูตรยาต่อรุ่นการผลิต (batch formula) กระบวนการผลิตและกระบวนการควบคุม การควบคุม
ขั้นตอนการผลิตที่ส าคัญและสารมัธยันตร์ และรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต 
(process validation) 

6. การควบคุมคุณภาพของตัวยาไม่ส าคัญ (excipients) ถ้ามีตัวยาไม่ส าคัญใหม่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
(เช่น ข้อก าหนดเฉพาะ) 

7. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อก าหนดเฉพาะ การวิเคราะห์ (ถ้าใช้วิธีวิเคราะห์แบบใหม่)  การตรวจสอบความถูกต้องของ
ขั้นตอนการวิเคราะห์ (ถ้าใช้วิธีการวิเคราะห์แบบใหม่) การวิเคราะห์รุ่นการผลิต (batch analysis) (เอกสาร
แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) จ านวน 3 รุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายที่ต่อเนื่องกัน) ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มี
หลายความแรง ภาชนะบรรจุหลายขนาดและ/หรือหลายขนาดบรรจุ อาจยอมรับวิธี Bracketing ได้  
หากสามารถอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ 

8. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปิดของภาชนะบรรจุ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ (Leachable/Extractable) หากมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น การบรรยายลักษณะ สารที่น ามาใช้เป็นองค์ประกอบ และข้อก าหนดเฉพาะโดยสรุป 

9. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่าย (commercial scale batches) ที่ด าเนินการศึกษาภายใต้สภาวะ 
real-time/real temperature อาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปก่อน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาซ้ า ซึ่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุม
ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน กรณีท่ีแตกต่างต้องมีเหตุผลและความจ าเป็น 

- ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาต
ของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปแบบ real-time เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะเวลาพักเพ่ือด าเนินการต่อ 
(holding time) ของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปและจะรายงานให้ส านักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคง
สภาพระยะยาวที่ก าลังด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน 

- ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มี
ขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น และ/หรือการศึกษาความคงสภาพใน
สภาวะที่ส่งเสริมให้เกิดการสลายตัว (forced degradation) หรือ สภาวะเร่งให้เกิดการสลายตัวด้วยอุณหภูมิ 
(accelerated temperature conditions) ก็ได้ ตามเหตุผลความจ าเป็น 

10. ข้อมูลการศึกษาทางคลินิกหรือค าอธิบายเหตุผลของการไม่ต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือสนับสนุนการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 
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ลักษณะยาและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยา: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารเสริมฤทธิ์ (adjuvant) 
หมายเหตุ:  
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิด (type) หรือโครงสร้าง (structure) ของสารเสริมฤทธิ์ที่เป็นสารเคมีหรือสารชีวภาพ
(biological adjuvant) หรือองค์ประกอบของสารเสริมฤทธิ์ที่เป็นสารชีวภาพ อาจเข้าข่ายต้องยื่นค าขอขึ้น
ทะเบียนต ารับยา  
- ส าหรับค าแนะน าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อมูลสนับสนุนที่จ าเป็นส าหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพของสาร
เสริมฤทธิ์ที่เป็นสารเคมีและสารชีวภาพ สามารถศึกษาค าแนะน าส าหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ของ
ผลิตภัณฑ์ยา เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิต อุปกรณ์ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ อายุของยาและ
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
30. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารเสริมฤทธิ์ที่เป็นสารเคมี/สารสังเคราะห์ซึ่งได้รับการอนุญาตแล้ว 
ก. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้จัดจ าหน่าย (supplier) ไม่มี 4, 5, 10, 11 MaV-L2 

1-3 5 MiV-PA 
ข. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ไม่มี 3-5, 10, 11 MaV-L2 
ค. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเฉพาะ (รวมถึง

การทดสอบและ/หรือข้ันตอนการวิเคราะห์) 
ไม่มี 7-11 MaV-L2 

1,3 7-9 MiV-PA 
31. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารเสริมฤทธิ์ที่เป็นสารชีวภาพ 
ก. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้จัดจ าหน่าย (supplier) ไม่มี 1-7, 10-13 MaV-L1 

ข. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ไม่มี 1-7, 10-12 MaV-L1 
4 1-7, 10-12 MaV-L2 

ค. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเฉพาะ (รวมถึง
การทดสอบและ/หรือข้ันตอนการวิเคราะห์) 

ไม่มี 6-10 MaV-L2 
1, 3 7-8 MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ข้อก าหนดเฉพาะของสารเสริมฤทธิ์ต้องเท่ากับหรือเข้มงวดกว่าข้อก าหนดเฉพาะที่ได้รับอนุญาตแล้ว  

(เกณฑ์ยอมรับเข้มงวดขึ้น) 
2. ใช้ aluminium salt เป็นสารเสริมฤทธิ์ 
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเฉพาะประกอบด้วยการเพ่ิมการทดสอบใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย  

ในขั้นตอนการวิเคราะห์ 
4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ าหน่ายของสารเสริมฤทธิ์ 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ข้อมูลประเมินความเสี่ยงจากการปนเปื้อน adventitious agents (เช่น การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส

ในระหว่างการผลิต (viral clearance studies) หรือ ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อ BSE/TSE เป็นต้น) 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพและการควบคุมวัตถุดิบ (เช่น raw materials/starting materials) ที่ใช้ในการผลิต

สารเสริมฤทธิ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
3. แผนภูมิแสดงขั้นตอนรวมถึงค าอธิบายโดยสังเขปของกระบวนการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรวมถึงข้อมูล
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การควบคุมข้ันตอนการผลิตที่ส าคัญและสารมัธยันตร์ของสารเสริมฤทธิ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
4. รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต (เช่น ในกรณีการผลิตสารเสริมฤทธิ์) ยกเว้นว่า  

มีเหตุผลเป็นอย่างอ่ืน 
5. รายละเอียดของคุณสมบัติทั่วไปรวมถึงความคงสภาพ คุณลักษณะเฉพาะและข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของสาร

เสริมฤทธิ์ ตามความเหมาะสม 
6. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ คุณสมบัติทางชีวภาพ ความบริสุทธิ์ และ

สิ่งเจือปนของสารเสริมฤทธิ์ที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันและสารเสริมฤทธิ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามที่
เหมาะสม 
- ในบางครั้ง อาจจ าเป็นต้องมีข้อมูลการศึกษาที่ไม่ได้ท าในมนุษย์ และ/หรือการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่เป็น
การศึกษาเชื่อมต่อ (bridging studies) 
- หากข้อมูลด้านคุณภาพไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงความเปรียบเทียบกันได้ ให้ใช้ข้อมูลการศึกษาที่ไม่ได้
ด าเนินการในมนุษย์ และ/หรือการศึกษาวิจัยทางคลินิกท่ีมีอยู่ และวัตถุประสงค์ของการใช้วัคซีน 

7. ข้อก าหนดเฉพาะฉบับปรับปรุงของสารเสริมฤทธิ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและขั้นตอนการวิเคราะห์ที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงแล้ว (ถ้ามีข้อมูล) 

8. สรุปวิธีการวิเคระห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
9.  ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของรุ่นการผลิตและผลการทดสอบเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ(quantitative 

data) ของรุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายต่อเนื่องกัน อย่างน้อย  3 รุ่นการผลิต (commercial scale batches) 
ของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่มีสารเสริมฤทธิ์ก่อนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน และสารเสริม
ฤทธิ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตามความเหมาะสม) ซึ่งสามารถน าข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วของรุ่นการผลิตที่มีสาร
เสริมฤทธิ์ก่อนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการเปรียบเทียบกันได้   

10. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่มีสารเสริมฤทธิ์ที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่าย (commercial scale batches) ที่ด าเนินการศึกษาภายใต้
สภาวะ real-time/real temperature อาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปที่มีสารเสริมฤทธิ์เดิม  โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาซ้ า ซึ่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพควร
ครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน กรณีท่ีแตกต่างต้องมีเหตุผลและความจ าเป็น 
- ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาตของ
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปแบบ real-time เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพ่ือด าเนินการต่อ (holding 
time)  ของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปและจะรายงานให้ส านักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพ
ระยะยาวที่ก าลังด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน 
- ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาด
การผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น  และ/หรือการศึกษาความคงสภาพในสภาวะ
ที่ส่งเสริมให้เกิดการสลายตัว (forced degradation) หรือ สภาวะเร่งให้เกิดการสลายตัวด้วยอุณหภูมิ 
(accelerated temperature conditions) ก็ได้ ตามเหตุผลความจ าเป็น 

12. ข้อมูลสนับสนุนจากผลการศึกษาท่ีไม่ได้ท าในมนุษย์และผลการศึกษาทางคลินิก (ถ้ามีข้อมูล) 
13. หลักฐานสนับสนุนสถานที่ผลิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) 
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รายละเอียดและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยา: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวท าละลาย (diluent) 
หมายเหตุ: 
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวท าละลายที่มีสารเสริมฤทธิ์และ/หรือแอนติเจนจะพิจารณาเช่นเดียวกันกับการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป(ไม่มีตัวท าละลาย) 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
32. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวท าละลาย ได้แก่ 
ก. กระบวนการผลิต ไม่มี 1-5 MaV-L2 

1, 3 1-4 MiV-PA 
ข. การแทนที่หรือการเพิ่มแหล่งที่มา (source) ของ

ตัวท าละลาย 
ไม่มี 1-5 MaV-L2 
1-3 1-3 MiV-PA 

ค. สถานที่ใช้ผลิตตัวท าละลาย แต่บริษัทเดียวกัน 1, 2 1, 3, 5 MiV-PA 
ง. การเพ่ิมสายการบรรจุ (filling line) ตัวท าละลาย 1, 2, 4 1, 3, 5 MiV-PA 
จ. การเพ่ิมชนิดของตัวท าละลายในสายการบรรจุ  

(filling line) ที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
1, 2 1, 3, 5 MiV-PA 

ฉ. การยกเลิกตัวท าละลาย ไม่มี ไม่มี MiV-PA 
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ตัวท าละลายที่เป็นน้ ากลั่นปราศจากเชื้อหรือน้ าเกลือใช้ส าหรับผสมยาฉีด (รวมถึง buffered salt solutions) 
2. หลังการละลายผงยา (After reconstitution) จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ยา 
3. ตัวท าละลายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องมีจ าหน่ายในประเทศไทยและก ากับดูแลโดยส านักงานฯ  
4. การเพ่ิมสายการบรรจุ (filling line) ของตัวท าละลายนั้น สถานที่บรรจุต้องได้รับการอนุญาตก่อน 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. แผนภูมิแสดงขั้นตอนของกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

รวมถึงการอธิบายรายละเอียดของกระบวนการโดยสังเขป 
2. ข้อก าหนดเฉพาะของตัวท าละลายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
3. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของรุ่นการผลิตและผลการทดสอบเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative 

data) ของรุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายต่อเนื่องกันอย่างน้อย  3 รุ่นการผลิต (commercial scale batches)  
ตัวท าละลายที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันและตัวท าละลายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตามความเหมาะสม)  
ซึ่งสามารถน าข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วของตัวท าละลายเดิมมาใช้ในการเปรียบเทียบได้  

4. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาหลังการละลายด้วยตัวท าละลายชนิดใหม่ที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

5. หนังสือรับรองสถานที่ผลิตตัวท าละลายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานของรัฐ ระบุว่าเป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่ครอบคลุมมาตรฐาน GMP 
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การผลิต (Manufacture) 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
33. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตและสถานที่ผลิตของผลิตภัณฑ์ยา 
ก. การเปลี่ยนแปลงแทนที่หรือเพ่ิมสถานที่ผลิต

ผลิตภัณฑ์ยา (รวมถึงสถานที่ส าหรับผสมสูตร
ต ารับ/การบรรจุ และบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสยา) 

ไม่มี 1-7 MaV-L1 

1-5 1-3, 5-8 MaV-L2 

ข. การเปลี่ยนแปลงแทนที่หรือเพ่ิมสถานที่บรรจุชนิด
ไม่สัมผัสยา (secondary packing) การปิดฉลาก
ยา การเก็บรักษา หรือการกระจายสินค้า 

2,3 1-3 MiV-PA 

ค. ยกเลิกสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ยา ไม่มี ไม่มี MiV-PA 
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. สถานที่ที่ขอแก้ไขต้องเป็นสถานที่ที่ได้รับอนุมัติส าหรับการผสมสูตรจริง/การบรรจุ (ส าหรับผู้รับอนุญาตเดิม) 
2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบสูตรต ารับ กระบวนการผลิต และข้อก าหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ยา 
3. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบปิดของภาชนะบรรจุและสภาวะการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยา 
4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต 
5. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น าเข้ามาด าเนินการต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือกลุ่มการรักษาเหมือนกันกับ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการในสถานที่ดังกล่าวและใช้กระบวนการและเครื่องมือในการบรรจุเดียวกัน 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ชื่อ ที่อยู่ และหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานที่ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

และวิธีทดสอบ 
2. หนังสือรับรองสถานที่ผลิตยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานของรัฐ ระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ดีในการผลิตยาที่ครอบคลุมมาตรฐาน GMP 
3. หนังสือจากผู้รับอนุญาตรับรองว่ารายละเอียดหรือขั้นตอนกระบวนการผลิตไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

(นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงสถานที่) หรือค าอธิบายรายละเอียดของกระบวนการผลิตที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

4. ตารางเปรียบเทียบกระบวนการผลิตหากมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างจากเดิม โดยแสดงการควบคุมคุณภาพ
ขั้นตอนการผลิตที่ส าคัญและสารมัธยันตร์ของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

5. รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต รวมถึงข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของ
กระบวนขนส่งระหว่างสถานที่ผลิตในขั้นตอนต่างๆ ในกรณีที่เก่ียวข้อง  

6. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของรุ่นการผลิตและผลการทดสอบเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative 
data) ของรุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต (commercial scale batches) 
ผลิตภัณฑ์ยาของสถานที่เดิมและสถานที่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถน าข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วของ
ผลิตภัณฑ์ยาจากสถานที่เดิมมาใช้ในการเปรียบเทียบกันได้ ทั้งนี้ สามารถใช้วิธี Bracketing ส าหรับผลิตภัณฑ์
ที่มีหลายความแรง ภาชนะบรรจุหลายขนาดและ/หรือหลายขนาดบรรจุ ได้ ตามเหตุผลความจ าเป็น  

7. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของสถานที่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 รุ่น
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การผลิตเพ่ือจ าหน่าย (commercial scale batches) ที่ด าเนินการศึกษาภายใต้สภาวะ real-time/real 
temperature อาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของสถานที่เดิม โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการ
ศึกษาซ้ า ซึ่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน กรณีที่แตกต่างต้องมี
เหตุผลและความจ าเป็น 
- ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาตของ
ผลิตภัณฑ์ยาแบบ real-time เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพ่ือด าเนินการต่อ (holding time) 
ของผลิตภัณฑ์ยาและจะรายงานให้ส านักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่ก าลัง
ด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน 
- ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาด
การผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น และ/หรือการศึกษาความคงสภาพในสภาวะ
ที่ส่งเสริมให้เกิดการสลายตัว (forced degradation) หรือ สภาวะเร่งให้เกิดการสลายตัวด้วยอุณหภูมิ 
(accelerated temperature conditions) ก็ได้ ตามเหตุผลความจ าเป็น 

8. เหตุผลเพ่ือสนับสนุนการพิจารณาความเท่าเทียมกันระหว่างสถานที่ท่ีรับผิดชอบผลิตสูตรต ารับ/การบรรจุก่อน
และหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 
 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น
ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ
พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
34. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต 
ก. การเพ่ิมขนาดการผลิต (Scale-up) ในขั้นตอน

การผลิต (formulation)/ การบรรจุ 
1-4 1-6 MaV-L2 

ข. การเปลี่ยนแปลง (แทนที่) หรือเพ่ิมอุปกรณ์ (เช่น 
formulation tank,  filter housing, filling line 
and head และ lyophilizer)  
(ดูการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อ 13.) 

ไม่มี 1-8 MaV-L2 

5 2, 7-9 MiV-PA 

ค. เพ่ิมขนาดการผลิตใหม่โดยใช้การ bracketed 
จากขนาดการผลิตที่ได้รับอนุญาตแล้วหรือลด
ขนาดของกระบวนการผลิต 

1-4 1, 4 MiV-PA 

ง. การเพ่ิมข้ันตอนใหม่ เช่น ขั้นตอนการกรอง 3 1-6 MaV-L2 
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ขนาดการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น ใช้อุปกรณ์ที่คล้ายกันหรือสามารถเทียบกันได้กับอุปกรณ์ได้รับ

อนุญาตแล้ว (หมายเหตุ: ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดของอุปกรณ์) 
2. การเปลี่ยนแปลงใดๆของกระบวนการผลิตและ/หรือการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตนั้นเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงขนาดรุ่นการผลิต (แต่ยังคงใช้สูตรต ารับ การควบคุมการผลิตและคู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน 
SOPs เดียวกัน) 
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3. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นผลจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตหรือปัญหาความคง
สภาพผลิตภัณฑ์ยา 

4. หลักการของกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อของผลิตภัณฑ์ต้องไม่เปลี่ยนแปลง 
5. การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ใช้หลัก “like for like” ต้องเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์ที่

เทียบเท่ากันได้ (โดยพิจารณาความเท่าเทียมเกี่ยวกับเนื้อวัสดุที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ยา ขนาดอุปกรณ์ และ
หลักการปฏิบัติงาน) 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. รายละเอียดของกระบวนการผลิต ถ้าแตกต่างจากกระบวนการผลิตที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน และแสดงการ

ควบคุมข้ันตอนการผลิตที่ส าคัญและสารมัธยันตร์ของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. ข้อมูลการทดสอบส าหรับการควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต (หากเกี่ยวข้อง) 
3. รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต เช่น media fills (ตามความเหมาะสม) 
4. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของรุ่นการผลิตและผลการทดสอบเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative 

data) ของรุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายต่อเนื่องกันอย่างน้อย  3 รุ่นการผลิต (commercial scale batches)  
ของผลิตภัณฑ์ยาจากกระบวนการผลิตเดิมและกระบวนการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถน าข้อมูล  
ที่มีอยู่แล้วของผลิตภัณฑ์ยาจากกระบวนการผลิตเดิมมาใช้ในการเปรียบเทียบได้ ทั้งนี้สามารถใช้วิธี 
Bracketing ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีหลายความแรง ภาชนะบรรจุหลายขนาดและ/หรือหลายขนาดบรรจุ  
ไดต้ามเหตุผลความจ าเป็น 

5. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของกระบวนการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่าง
น้อย 3 รุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่าย (commercial scale batches) ที่ด าเนินการศึกษาภายใต้สภาวะ real-
time/real temperature อาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของกระบวนการผลิตเดิม  
โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาซ้ า ซึ่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย  
3 เดือน กรณีท่ีแตกต่างต้องมีเหตุผลและความจ าเป็น 

ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาต
ของผลิตภัณฑ์วัคซีนแบบ real-time เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพ่ือด าเนินการต่อ (holding 
time) ของผลิตภัณฑ์วัคซีนและจะรายงานให้ส านักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะ
ยาวที่ก าลังด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน 

ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มี
ขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น และ/หรือการศึกษาความคงสภาพ 
ในสภาวะที่ส่งเสริมให้เกิดการสลายตัว (forced degradation) หรือ สภาวะเร่งให้เกิดการสลายตัวด้วย
อุณหภูมิ (accelerated temperature conditions) ก็ได้ ตามเหตุผลความจ าเป็น 

6. ข้อมูลของความสามารถในการถูกสกัดออกมาของเนื้อวัสดุ (leachables) และ การหลุดลอกของเนื้อวัสดุ 
(extractable) (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง) 

7. ข้อมูลของอุปกรณ์ใหม่และการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในแง่ของหลักการท างานและ
ข้อก าหนดมาตรฐานระหว่างอุปกรณ์เดิมและอุปกรณ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

8. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของอุปกรณ์ท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
9. เอกสารแสดงเหตุผลสนับสนุนว่าอุปกรณ์ก่อนและหลังการขอเปลี่ยนแปลงมีความเทียบเท่ากัน (ตามความ

เหมาะสม) 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น
ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ
พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
35. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการควบคุมคุณภาพ วิธีทดสอบในระหว่างกระบวนการผลิตและ/หรือ

เกณฑ์การยอมรับ) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือสารมัธยันตร์ เช่น 
ก. การเพ่ิมความเข้มงวดของกระบวนการควบคุม

คุณภาพระหว่างการผลิต 
2, 3, 7 1, 5 MiV-PA 

ข. การเพ่ิมวิธีการทดสอบและเกณฑ์การยอมรับของ
กระบวนการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต 

2, 3, 8, 9 1-6, 8 MiV-PA 

ค. การยกเลิกวิธีการทดสอบที่ ไม่มีนัยส าคัญของ
กระบวนการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต 

2-4 1, 5, 7 MiV-PA 

ง. การขยายเกณฑ์การยอมรับของกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตที่ได้รับการอนุมัติ 
ณ ปัจจุบัน 

ไม่มี 1-6, 8, 9 MaV-L1 

1-3 1, 5, 6, 8, 9 MaV-L2 

จ. การยกเลิกวิธีการทดสอบของกระบวนการควบคุม
คุณภาพระหว่างการผลิตซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
คุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์วัคซีนอย่างมี
นัยส าคัญ 

ไม่มี 1, 5, 6, 8 MaV-L1 

ฉ. การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมวิธีการทดสอบของ
กระบวนการควบคุมคุณภาระหว่างการผลิต
เนื่ องมาจากปัญหาด้านความปลอดภัยหรือ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีน 

ไม่มี 1-6, 8 MaV-L2 

36.การเปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินการตรวจสอบ
กระบวนการควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิต 

1-3, 5, 6 10 MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ข้อก าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์วัคซีนต้องไม่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติ  

ณ ปัจจุบัน 
2. ข้อมูลสิ่งเจือปนของผลิตภัณฑ์วัคซีนไม่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
3. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตหรือปัญหาความคงสภาพยา 

ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
4. วิธีการวิเคราะห์ต้องไม่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ที่มีความเสี่ยงสูงคุณสมบัติที่ส าคัญ (เช่น ปริมาณตัวยาส าคัญ  

ปริมาณสิ่งเจือปน), ลักษณะทางกายภาพที่ส าคัญหรือการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพ) 
5. วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องท าให้ความแม่นย า (precision) ความถูกต้อง (accuracy) 

ความจ าเพาะเจาะจง (specificity) และความไว (sensitivity) คงเดิมหรือเข้มงวดขึ้น 
6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่ท าให้กระบวนการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้รับ

การอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
7. วิธีการทดสอบยังคงไม่เปลี่ยนแปลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบเพียงเล็กน้อย 
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8. วิธีการทดสอบที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องไม่ใช่วิธีการทดสอบที่ใช้เทคนิคใหม่ซึ่งไม่เป็นมาตรฐาน (novel 
non-standard technique) หรือวิธีทดสอบท่ีเป็นมาตรฐานซึ่งใช้แนวทางใหม่ (novel way) 

9. วิธีการทดสอบที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องไม่ใช่วิธีการทดสอบทางชีวภาพ/ภูมิคุ้มกันวิทยา/ภูมิคุ้มกันทางเคมี 
(Immunochemical) หรือวิธีทางเคมีฟิสิกส์ หรือวิธีการที่เตรียมจากสารต่างๆ ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต (ซึ่งไม่รวมถึง 
วิธีการทดสอบทางจุลชีววิทยาที่ปรากฏอยู่ในต ารับยามาตรฐาน) 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ข้อมูลทบทวน แก้ไข การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการผลิตที่ส าคัญและสารมัธยันตร์ของแอนติเจน  

ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. ข้อก าหนดมาตรฐานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลง 
3. สรุปวิธีการวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
4. รายงานการศึกษาความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
5. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของกระบวนการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน

และท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง) 
6. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลรุ่นการผลิต รวมถึงผลการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและผลการทดสอบเพ่ือ

ปล่อยผ่านของรุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายต่อเนื่องกัน เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) อย่างน้อย  
3 รุ่นการผลิต (commercial scale batches) ของผลิตภัณฑ์วัคซีนจากสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน 
และสถานที่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง พร้อมใบรับรองผลวิเคราะห์ (certificates of analysis)  ซึ่งสามารถน า
ข้อมูลเดิมของผลิตภัณฑ์วัคซีนจากสถานท่ีเดิมมาใช้ในการเปรียบเทียบกันได้ 

7. เอกสารแสดงเหตุผลหรือการประเมินความเสี่ยงที่แสดงให้เห็นว่า การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีความเสี่ยง 
8. เอกสารแสดงเหตุผลของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบและเกณฑ์การยอมรับของกระบวนการ

ควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต  
9. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของผลิตภัณฑ์วัคซีนที่เตรียมจากกระบวนการ

ควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่าย ภายใต้สภาวะ 
real time/real temperature อาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้ว โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการ
ศึกษาซ้ า ซึ่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน กรณีที่แตกต่างต้องมี
เหตุผลและความจ าเป็น 

   ทั้งนี้ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพระยะยาว (real-time) ภายใต้สภาวะการ 
เก็บรักษาตามที่ขออนุญาตเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพ่ือด าเนินการต่อ (holding time)  
ของผลิตภัณฑ์วัคซีน และจะรายงานให้ส านักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาว  
ที่ก าลังด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน 

ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มี 
ขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือการศึกษาความคงสภาพในสภาวะที่ส่งเสริมให้เกิดการสลายตัว ( forced 
degradation) หรือสภาวะเร่งให้เกิดการสลายตัวด้วยอุณหภูมิ  (accelerated temperature conditions) 
ก็ได้ ตามเหตุผลความจ าเป็น 

10.หนังสือรับรองสถานที่การทดสอบของการควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
จากหน่วยงานของรัฐระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่ครอบคลุมมาตรฐาน GMP 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
37. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเฉพาะที่ใช้ในการปล่อยผ่านตัวยาไม่ส าคัญ (excipient) 
หมายเหตุ: ไม่รวมถึงสารเสริมฤทธิ์ (adjuvant(s)) ดูข้อ 30 และ 31 
ก. การยกเลิกหัวข้อการทดสอบ 5, 8 1, 3 MiV-PA 
ข. การเพ่ิมหัวข้อการทดสอบ 4 1-3 MiV-PA 
ค. การเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์ 1-3 1, 2 MiV-PA 
ง. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์ที่ได้รับ

อนุญาตแล้ว (minor changes) 
ไม่มี 1, 2 MiV-PA 

จ. เปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะห์ให้เป็นวิธีวิเคราะห์ตาม
ต ารายา 

ไม่มี 1, 2 MiV-PA 

ฉ. การขยายเกณ ฑ์ การยอมรับของข้อก าหนด
มาตรฐาน 

ไม่มี 1, 3 MaV-L2 

ช. การเพ่ิมความเข้มงวดเกณฑ์การยอมรับของ
ข้อก าหนดมาตรฐาน 

3, 4, 6, 7 1 MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ผลการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยต้องเทียบเท่ากับวิธีวิเคราะห์เดิม 
2. วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องท าให้ความแม่นย า (precision) ความถูกต้อง (accuracy) 

ความจ าเพาะเจาะจง (specificity) และความไว (sensitivity) คงเดิม หรือเข้มงวดขึ้น 
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องอยู่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับที่เคยได้รับอนุญาตหรือเป็นไปตามข้อก าหนดในต ารายา 
4. เกณฑ์การยอมรับของตัวท าละลายที่ตกค้าง (residual solvents) ต้องอยู่ ในช่วงที่ เคยได้รับอนุญาต  

(เช่น ภายในข้อก าหนดของ ICH: Class 3 residual solvent หรือเป็นไปตามข้อก าหนดในต ารายา) 
5. การยกเลิกหัวข้อการทดสอบต้องแสดงให้เห็นว่ามีความซ้ าซ้อนกับการทดสอบที่มีอยู่หรือไม่ได้เป็นข้อก าหนด

ในต ารายาอีกต่อไป 
6. วิธีการวิเคราะห์ยังคงเหมือนเดิมหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงเแบบ MiV-PA (minor change)   
7. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นผลจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต เช่น สิ่งเจือปนใหม่ 

(new unqualified impurity) หรือการเปลี่ยนแปลงปริมาณรวมของสิ่งเจือปน 
8. วิธีวิเคราะห์ทางเลือกต้องได้รับอนุมัติแล้วในข้อก าหนดเฉพาะและขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์นี้ไม่ได้ถูก

เพ่ิมเติมที่หลัง โดยวิธีการแก้ไขแบบ minor change 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ข้อก าหนดเฉพาะของตัวยาไม่ส าคัญ (excipient) ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นเองแต่ใช้ข้อก าหนดมาตรฐานตามต ารายาต้องแสดงผลการศึกษาความเท่า

เทียมกันระหว่างวิธีที่พัฒนาขึ้นเองกับวิธีในต ารายา 
3. เอกสารแสดงเหตุผลขั้นตอนการแก้ไขข้อก าหนดเฉพาะของตัวยาไม่ส าคัญ (excipient) เช่น แสดงให้เห็นถึง

ความเหมาะสมของ monogram ในการควบคุมตัวยาไม่ส าคัญและผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ยา 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
38. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของตัวยาไม่
ส าคัญ (excipient) จากพืชหรือการสังเคราะห์
ที่มาจากมนุษย์หรือสัตว์ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อน TSE หรือไวรัส 

ไม่มี 2-7 MaV-L1 

39. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของตัวยาไม่
ส าคัญ (excipient) จากแหล่งที่มีความเสี่ยงต่อ
การปนเปื้อน TSE (เช่น จากสัตว์) จากแหล่งก าเนิด
จากพืชหรือการสังเคราะห์ 

ไม่มี 1, 3, 5, 6 MaV-L2 

40. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของตัวยาไม่
ส าคัญ จากแหล่งก าเนิดหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งซึ่งมี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน TSE เช่นกัน 

5, 6 2-7 MiV-PA 

41. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตตัวยาไม่ส าคัญที่
เป็นชีววัตถุ (biological excipient) หมายเหตุ: 
ไม่รวมถึง biological adjuvants ดูข้อ 30 และ 31 

ไม่มี 2-7 MaV-L1 

2 2-7 MaV-L2 
1, 2 2-7 MiV-PA 

42. ก า รแ ก้ ไข เป ลี่ ย น แ ป ล งผู้ จั ด จ า ห น่ า ย 
(supplier) ตัวยาไม่ส าคัญ ที่ผลิตจากพลาสมา 
เช่น human serum albumin 

ไม่มี 3-8 MaV-L1 

3, 4 5, 6, 9 MaV-L2 

43. ก า รแ ก้ ไข เป ลี่ ย น แ ป ล งผู้ จั ด จ า ห น่ า ย 
(supplier) ตัวยาไม่ส าคัญ (excipient) ที่มาจาก
หรือไม่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต (ยกเว้น ตัวยาไม่ส าคัญ ที่
ผลิตจากพลาสมา) หมายเหตุ: ไม่รวมถึงสารเสริมฤทธิ์ 
(adjuvant(s)) ดูข้อ 30 และ 31 

ไม่มี 2, 3, 5-7 MaV-L2 

1, 5, 6 3 MiV-PA 

44. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ทดสอบตัวยาไม่
ส าคัญ (excipient) 

1 10 MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานของตัวยาไม่ส าคัญหรือผลิตภัณฑ์วัคซีนเกินกว่าเกณฑ์การยอมรับ  

ที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เก่ียวข้องกับตัวยาไม่ส าคัญ (excipient) ที่ผลิตจากพลาสมาของมนุษย์ 
3. ตัวยาไม่ส าคัญ (excipient) ที่ผลิตจากพลาสมาของมนุษย์โดยผู้จัดจ าหน่าย (supplier) แห่งใหม่ ต้องเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับอนุญาตแล้วซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตตั้งแต่ได้รับอนุญาตครั้งล่าสุดในประเทศไทย (NRA) 
4. ตัวยาไม่ส าคัญ (excipient) ต้องไม่มีผลเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตัวยาส าคัญ 
5. แหล่งก าเนิดที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อวัวบ้า (TSE) ต้องมีหนังสือรับรองความเหมาะสมของการใช้ (TSE 

certificate of suitability) และต้องมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อวัวบ้าที่เท่ากันหรือต่ ากว่าแหล่งที่เคยได้รับอนุญาต 
6. ตัวยาไม่ส าคัญ (excipient) ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องมีข้อมูลการประเมินความปลอดภัยของไวรัส 
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เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. หนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าตัวยาไม่ส าคัญมาจากแหล่งก าเนิดจากพืชหรือการสังเคราะห์ทั้งหมด 
2. ข้อมูลของแหล่งที่มาของตัวยาไม่ส าคัญ (เช่น animal species, country of origin) และขั้นตอนของ 

การด าเนินการระหว่างการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน TSE 
3. ข้อมูลเปรียบเทียบทางด้านคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและสารปนเปื้อนของตัวยาไม่ส าคัญที่ขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงกับตัวยาไม่ส าคัญที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบกันได้ 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพขั้นตอนการผลิตที่ส าคัญและสารมัธยันตร์ของตัวยา  

ไม่ส าคญัที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
5. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดข้อมูลรุ่นการผลิตและผลการทดสอบเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative 

data) ของรุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตของตัวยาไม่ส าคัญที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

6. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของผลิตภัณฑ์วัคซีนที่เตรียมจากตัวยาไม่ส าคัญที่
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่าย (commercial scale batches) ที่ด าเนินการ
ศึกษาภายใต้สภาวะ real-time/real temperature อาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของ 
รุ่นการผลิตเดิม โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาซ้ า ซึ่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุม
ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน กรณีท่ีแตกต่างต้องมีเหตุผลและความจ าเป็น 
- ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาตของ
ผลิตภัณฑ์วัคซีนแบบ real-time เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพ่ือด าเนินการต่อ (holding time) 
ของผลิตภัณฑ์วัคซีนและจะรายงานให้ส านักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาว  
ที่ก าลังด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน 
- ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาด
การผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น และ/หรือการศึกษาความคงสภาพในสภาวะ
ที่ส่งเสริมให้เกิดการสลายตัว (forced degradation) หรือ สภาวะเร่งให้เกิดการสลายตัวด้วยอุณหภูมิ 
(accelerated temperature conditions) ก็ได้ ตามเหตุผลความจ าเป็น 

7. ข้อมูลประเมินความเสี่ ยงจากการปนเปื้อน  adventitious agents (เช่น การศึกษาการก าจัด (viral 
clearance studies) หรือ ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน BSE/TSE รวมถึงมีข้อมูลความปลอดภัยจากไวรัส 

8. ข้อมูลการผลิตและข้อมูลความปลอดภัยทางคลินิกที่ครบถ้วน เพ่ือสนับสนุนการใช้ตัวยาไม่ส าคัญซึ่งผลิตจาก
พลาสมาของมนุษย์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

9. หนังสือจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย รับรองว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวยาไม่ส าคัญที่ผลิตจากพลาสมา
เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน 

10. หนังสือรับรองสถานที่ทดสอบตัวยาไม่ส าคัญ (excipient) ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานของรัฐ  
ระบวุ่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่ครอบคลุมมาตรฐาน GMP 
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การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีน (Control of the final product) 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
45. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีน (การตรวจปล่อยหรือผ่านและ

ความคงสภาพ)  
หมายเหตุ: การเปลี่ยนสถานที่การทดสอบซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน GMP ไม่ถือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ต้อง
รายงานแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงด้าน GMP (minor change) ระดับรอง 
ก. ย้ายสถานที่การทดสอบในการควบคุมคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้วิธีการทดสอบที่ไม่เป็นไป
ตามต ารายาไปยังบริษัทอ่ืนหรือสถานที่ใหม่แต่
เป็นบริษัทเดียวกัน 

ไม่มี 1, 2 MaV-L2 

ข. ย้ายสถานที่การทดสอบในการควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้วิธีทดสอบ เป็นไปตามต ารา
ยาไปยังบริษัทอ่ืน 

1 1, 2 MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. การย้ายสถานที่การทดสอบในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทดสอบความแรง 

potency assay หรือ การทดสอบด้านชีวภาพ bioassay 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  (technology transfers qualification) 
2. หนังสือรับรองสถานที่การทดสอบในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจาก

หน่วยงานของรัฐ ระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่ครอบคลุมมาตรฐาน GMP 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
46. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานเพื่อการตรวจปล่อยหรือผ่านผลิตภัณฑ์วัคซีน 
ก. ส าหรับผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบที่ต้องผ่านการ

ฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อน (เช่น ตัวท าละลายที่ใช้
ผ ส ม วั ค ซี น  (diluent for reconstitution of 
lyophilized vaccines) แทนที่วิธีทดสอบความ
ปราศจากเชื้อด้วยวิธี process parametric release 

ไม่มี 1, 2, 6, 8, 10 MaV-L1 

ข. การยกเลิกหัวข้อการทดสอบ ไม่มี 2, 9, 10 MaV-L2 
ค. การเพ่ิมหัวข้อการทดสอบ 1, 2, 9 2-4, 8 MiV-PA 
ง. เปลี่ยนแปลงชนิด/สายพันธุ์สัตว์ทดลองในการ

ทดสอบ เช่น สัตว์ทดลองชนิด/สายพันธุ์ใหม่ อายุ
ของสัตว์ทดลอง และ/หรือผู้ผลิต/ผู้จัดจ าหน่าย
สัตว์ทดลองใหม่ที่ไม่สามารถยืนยันลักษณะทางจี
โนไทป์ ของสัตว์ทดลองได้ 

ไม่มี 5, 11 MaV-L2 

จ. การแทนที่วิธีวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่มี 2-4, 7, 8 MaV-L2 
ฉ. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์เพียง

เล็กน้อย 
3-6 3, 8 MiV-PA 

ช. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะห์ของผู้ผลิตเป็น
วิธีวิเคราะห์ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของต ารายา 

3, 6 2-4 MiV-PA 

ซ. การขยายเกณฑ์การยอมรับ ไม่มี 2, 8, 10 MaV-L2 
ฌ. การเพ่ิมความเข้มงวดของเกณฑ์การยอมรับ 7-10 2 MiV-PA 
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. เกณฑ์การยอมรับต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติส าหรับวิธีการวิเคราะห์ที่ได้รับ

อนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
2. การเพ่ิมหัวข้อการทดสอบที่ต้องไม่เป็นผลอันเนื่องมาจากต้องการควบคุมปริมาณสิ่งเจือปนชนิดใหม่ 
3. เกณฑ์การยอมรับต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
4. วิธีการวิเคราะห์ต้องไม่เปลี่ยนแปลง (เช่น การเปลี่ยนแปลงความยาวหรืออุณภูมิของ โดยเป็นคอลัมน์  

ชนิดเดียวกันหรือวิธีการเดิม) และไม่พบสิ่งเจือปนชนิดใหม่ 
5. วิธีวิ เคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องท าให้ความแม่นย า (precision) ความถูกต้อง (accuracy) 

ความจ าเพาะเจาะจง (specificity) และความไว (sensitivity) คงเดิมหรือเข้มงวดขึ้น 
6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่เก่ียวข้องกับการทดสอบความแรงของผลิตภัณฑ์วัคซีน (potency test) 
7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องอยู่ภายในเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุญาต 
8. เกณฑ์การยอมรับส าหรับปริมาณสารตกค้าง (residuals) อยู่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับที่เป็นที่ยอมรับหรือ

เกณฑ์ได้รับการอนุมัติ (ตัวอย่างเช่น ภายในข้อก าหนดของ ICH ส าหรับปริมาณตัวท าละลายที่ตกค้างประเภท
ที่ 3 หรือข้อก าหนดต่างๆ ของต ารายา) 
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9. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นผลจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต เช่น สิ่งเจือปนใหม่ 
(new unqualified impurity) หรือการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดปริมาณรวมของสิ่งเจือปน)  

10.วิธีการวิเคราะห์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงของวิธีการวิเคราะห์เพียงเล็กน้อย 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. รายงานการศึกษาความถูกต้องของกระบวนการผลิตและกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อของผลิตภัณฑ์วัคซีน

ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. ข้อก าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
3. สรุปวิธีการวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
4. รายงานการศึกษาความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
5. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสัตว์ทดลองที่ใช้ทดสอบให้ผลที่เปรียบเทียบกันได้กับข้อมูลที่ได้จาก

สัตว์ทดลองที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน  
6. รายละเอียดข้อมูลของรุ่นการผลิตและผลการทดสอบเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) โดยใช้

จ านวนรุ่นการผลิตที่เหมาะสมเพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนกระบวนการปล่อยผ่านแบบพาราเมตริก (process 
parametric release) 

7. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของรุ่นการผลิตและผลโดยสรุปเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) 
อย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่ายที่ต่อเนื่องกันของผลิตภัณฑ์วัคซีน 

8. เอกสารแสดงเหตุผลสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะห์ (เช่น วิธีวิเคราะห์มีความเหมาะสมในการติดตาม
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงการเสื่อมสลายของผลิตภัณฑ์ยา) หรือสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเฉพาะ 
(เช่น เกณฑ์การยอมรับที่ขอแก้ไขในข้อก าหนดเฉพาะมีความเหมาะสมในการควบคุมการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ยา) 

9. เอกสารแสดงเหตุผลของการยกเลิกหัวข้อการทดสอบ (เช่น เกณฑ์การยอมรับในข้อก าหนดเฉพาะที่ขอแก้ไข
ใหม่มีความเหมาะสมในการควบคุมการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ยา) 

10. เอกสารหลักฐานแสดงถึงความสม่ าเสมอของคุณภาพและกระบวนการผลิต 
11. หนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงชนิดหรือสายพันธุ์ของสัตว์ทดลอง  ว่ามีความเหมาะสมในการใช้ เช่น 

veterinary certificate 
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สารมาตรฐานหรือวัสดุมาตรฐาน (Reference standards or materials) 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
47. คุณสมบัติสารมาตรฐานอ้างอิงเทียบกับสาร
ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล ป ฐ ม ภู มิ  (international 
standard) ใหม่ 

ไม่มี 1, 2 MaV-L2 

48. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารมาตรฐานจากผู้ผลิต 
in-house (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสารมาตรฐานสากล) 
ไป เป็ น ส ารม าตรฐาน ตามต า รายาหรื อส าร
มาตรฐานสากล 

ไม่มี 1, 2 MaV-L2 

49. คุณสมบัติสารมาตรฐานใหม่เทียบกับสาร
มาตรฐานที่ ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน (รวมถึง
คุณสมบัติของสารมาตรฐานอ้างอิงทุติยภูมิใหม่
เทียบกับสารมาตรฐาน ปฐมภูมิที่ ได้รับอนุญาต  
ณ ปัจจุบัน) 

1 2 MiV-PA 

50.ก า รแ ก้ ไข เป ลี่ ย น แ ป ล งแ ผ น ก ารศึ ก ษ า 
(protocol) การสอบเทียบสารมาตรฐาน 

ไม่มี 3, 4 MaV-L2 

51. การขยายอายุของสารมาตรฐานอ้างอิง 2 5 MiV-PA 
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. การสอบเทียบคุณสมบัติของสารมาตรฐานใหม่ต้องเป็นไปตามแผนการศึกษาที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน 
2. การขยายอายุของสารมาตรฐานต้องเป็นไปตามแผนการศึกษาที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. แก้ไขฉลากและเอกสารก ากับยาของผลิตภัณฑ์ยาเพ่ือให้สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงสารมาตรฐาน 

ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง) 
2. ข้อมูลคุณสมบัติของสารมาตรฐานหรือวัสดุมาตรฐานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น แหล่งที่มา ( source) 

ลักษณะเฉพาะ (characterization) และผลวิเคราะห์ (certificate of analysis) 
3. เอกสารแสดงเหตุผลของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบคุณภาพของสารมาตรฐาน 
4. แผนการตรวจสอบคุณภาพของสารมาตรฐานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
5. วิธีทดสอบและผลการทดสอบความคงสภาพ เพ่ือสนับสนุนการขยายอายุของสารมาตรฐานโดยสรุป 
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ระบบปิดของภาชนะบรรจุ (Container Closure System) 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
52. การแก้ไขระบบปิดของภาชนะบรรจุที่สัมผัส
วัคซีน เช่น new coating, adhesive, 
stopper or type of glass 
หมายเหตุ: การเพิ่มระบบปิดของภาชนะบรรจุแบบ
ใหม่ เช่น pre-filled syringe (เดิมเคยขึ้นทะเบียน
เฉพาะ vial) ดูข้อ 29 

ไม่มี 1-7 MaV-L2 

1-3 3 MiV-PA 

53. ก า ร แ ก้ ไข เป ลี่ ย น แ ป ล งจ า ก  reusable 
container เป็น disposable container โดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงเนื้อบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับยา (เช่น 
การเปลี่ยนจาก reusable pen เป็น disposable 
pen) 

ไม่มี 1, 3, 6 MaV-L2 

54. การยกเลิกระบบปิดของภาชนะบรรจุ 
หมายเหตุ: แก้ไขข้อมูลในฉลากและเอกสารก ากับยา 
(ตามความเหมาะสม) 

ไม่มี 1 MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ชนิดหรือสารที่ใช้ท าภาชนะบรรจุและฝาปิดไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
2. รูปทรง/ขนาดของภาชนะบรรจุและฝาปิดไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
3. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของภาชนะบรรจุเท่านั้นและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อสาร  

ของภาชนะท่ีสัมผัสกับยา เช่น เพ่ิมความหนาของขวดยา vial โดยรูปทรง/ขนาดภายในไม่เปลี่ยนแปลง 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ฉลากและเอกสารก ากับยาของผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตามความเหมาะสม) 
2. ส าหรับผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อต้องมีรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการหรือเอกสารแสดง

เหตุผลที่เทียบกันได้ 
ส าห รับบ รรจุ ภั ณ ฑ์ ทุ ติ ยภู มิ  (secondary functional container closure system) ต้ อ งมี ราย งาน 
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบ 

3. ข้อมูลระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตามความเหมาะสม) เช่น รายละเอียด วัสดุที่ใช้เป็น
ส่วนประกอบ และข้อก าหนดเฉพาะของภาชนะบรรจุ 

4. เอกสารแสดงการป้องกันการรั่วไหล การชะล้าง (leaching) สารที่ไม่พึงประสงค์ออกจากภาชนะบรรจุ  
ความเข้ากันได้ของวัสดุภาชนะบรรจุกับยา และผลการทดสอบความเป็นพิษและการทดสอบความไวต่อ
ปฎิกิริยาทางชีวภาพ toxicity and biological reactivity tests 

5. ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) ของรุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่าย
ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์วัคซีนในระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ได้รับอนุญาต  
ณ ปัจจุบันและระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถน าข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วของ  
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รุ่นการผลิตเดิมมาใช้ในการเปรียบเทียบ  
 ทั้งนี้ สามารถใช้วิธี Bracketing ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีหลายความแรง ภาชนะบรรจุหลายขนาดและ/หรือ
หลายขนาดบรรจุได้ ตามเหตุผลความจ าเป็น  

6. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของรุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายต่อเนื่องกันอย่างน้อย 
3 รุ่นการผลิต (commercial scale batches) ของผลิตภัณฑ์วัคซีนในระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ได้รับ
อนุญาต ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ด าเนินการศึกษาภายใต้สภาวะ real-time/real 
temperature อาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของผลิตภัณฑ์วัคซีนในระบบปิดของภาชนะ
บรรจุเดิม โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาซ้ า ซึ่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุมระยะเวลา
อย่างน้อย 3 เดือน กรณีท่ีแตกต่างต้องมีเหตุผลและความจ าเป็น 
    ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาตของ
ผลิตภัณฑ์วัคซีนแบบ real-time เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพ่ือด าเนินการต่อ (holding time) 
ของผลิตภัณฑ์วัคซีนและจะรายงานให้ส านักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาว 
ที่ก าลังด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน 
    ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มี
ขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น และ/หรือการศึกษาความคงสภาพ 
ในสภาวะที่ส่งเสริมให้เกิดการสลายตัว (forced degradation) หรือ สภาวะเร่งให้เกิดการสลายตัวด้วย
อุณหภูมิ (accelerated temperature conditions) ก็ได้ ตามเหตุผลความจ าเป็น 

7. เอกสารแสดงความเหมาะสมของระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติที่
เกี่ยวข้อง เช่น  

    - การท า Media Fill เพ่ือดูการปนเปื้อนของภาชนะบรรจุ 
    - ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากเชื้อให้แสดงการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาระหว่างการขนส่ง transportation 

and/or interaction studies ของ protein integrity) และผลของการปราศจากเชื้อ 
    - ส าหรับ multi-dose containers ให้แสดงผลของความสามารถในการคงสภาวะปราศจากเชื้อ และผลการ

ทดสอบจากผู้ใช้งาน 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
55. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ผลิต/จ าหน่าย ของระบบปิดของภาชนะบรรจุ (supplier) ของ primary   

container closure 
ก. การเพ่ิมหรือการเปลี่ยนผู้ผลิต/จ าหน่าย  

หมายเหตุ: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนเนื้อวัสดุหรือรูปทรงของระบบปิดของ
ภาชนะบรรจุ ดูข้อ 52. 

1, 2 4, 5 MiV-PA 

ข. ยกเลิกผู้ผลิต/จ าหน่าย  ไม่มี ไม่มี MiV-PA 
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ชนิด เนื้อวัสดุและรูปทรง หรือกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อของระบบปิดของภาชนะบรรจุไม่เปลี่ยนแปลง 
2. ข้อก าหนดมาตรฐานของส่วนประกอบของระบบปิดของภาชนะบรรจุไม่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าเกณฑ์  

การยอมรับที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ข้อมูลผู้ผลิต/จ าหน่าย และรายละเอียดของระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น  

ผลวิเคราะห์ (certificate of analysis) ลักษณะ (description) ข้อก าหนดเฉพาะ (specification) และ 
เนื้อวัสดุของ primary packaging 

2. ข้อมูลแสดงความเหมาะสมของระบบปิดของภาชนะบรรจุ เช่น การทดสอบการดูดซับตัวยาเข้าไปในภาชนะ
บรรจุและการหลุดลอก/ชะล้างออกจากภาชนะบรรจุ (extractable/leachable testing)  

3. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
อย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพ่ือจ าหน่าย (commercial scale batches) ที่ด าเนินการศึกษาภายใต้สภาวะ 
real-time/real temperature อาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของผลิตภัณฑ์วัคซีนเดิม  
โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาซ้ า ซึ่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย  
3 เดือน กรณีท่ีแตกต่างต้องมีเหตุผลและความจ าเป็น 
 ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาตของ
ผลิตภัณฑ์วัคซีนแบบ real-time เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพ่ือด าเนินการต่อ (holding time) 
ของผลิตภัณฑ์วัคซีนและจะรายงานให้ส านักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่
ก าลังด าเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน 
  ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มี
ขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น และ/หรือการศึกษาความคงสภาพ 
ในสภาวะที่ส่งเสริมให้ เกิดการสลายตัว (forced degradation) หรือ สภาวะเร่งให้ เกิดการสลายตัว 
ด้วยอุณหภูมิ (accelerated temperature conditions) ก็ได้ ตามเหตุผลความจ าเป็น 

4. จดหมายจากผู้รับอนุญาต รับรองว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบปิดของภาชนะบรรจุ 
5. เปรียบเทียบผลวิเคราะห์ (certificate of analysis) ภาชนะบรรจุผู้ผลิต/จ าหน่าย ที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน

กับภาชนะบรรจุของผู้ผลิต/จ าหน่าย ใหม่ 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
56. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานเพื่อปล่อยผ่านส าหรับ primary container closure หรือ 
functional secondary container closure 
ก. การยกเลิกหัวข้อการทดสอบ 1, 2 1, 2 MiV-PA 
ข. การเพ่ิมหัวข้อการทดสอบ 3 1, 2 MiV-PA 
ค. การเปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะห์ 6,7 1-3 MiV-PA 
ง. การเปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะห์แบบ MiV-PA 

(minor change) 
4-7 1-3 MiV-PA 

จ. การขยายเกณฑ์การยอมรับ ไม่มี 1, 2 MaV-L2 
ฉ. การเพ่ิมความเข้มงวดของเกณฑ์การยอมรับ 8 1 MiV-PA 
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. การยกเลิกหัวข้อการทดสอบต้องแสดงให้เห็นว่ามีความซ้ าซ้อนกับการทดสอบที่มีอยู่หรือไม่เป็นข้อก าหนด  

ในต ารับยาอีกต่อไป 
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานต้องไม่มีผลกระทบต่อการท างานของระบบปิดของภาชนะบรรจุ

และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
3. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตหรือปัญหาความคงสภาพยา  

ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
4. เกณฑ์การยอมรับไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยได้รับอนุญาตไว้ 
5. ขั้นตอนการวิเคราะห์ใหม่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องเป็นวิธีวิเคราะห์เดียวกัน 
6. ผลการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิ เคราะห์แสดงให้ เห็นว่าวิธีวิเคราะห์ใหม่หรือวิธีวิ เคราะห์ที่มี  

การปรับเปลี่ยน อย่างน้อยต้องเทียบเท่ากับวิธีวิเคราะห์ที่ได้รับอนุญาตในปัจจุบัน 
7. วิธีวิเคราะห์ใหม่หรือวิธีวิเคราะห์ที่มีการปรับเปลี่ยน ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยังคงมีความแม่นย า ความถูกต้อง 

ความไวและความจ าเพาะ 
8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของระบบปิดของภาชนะบรรจุ ต้องอยู่ภายในช่วงของเกณฑ์การยอมรับ  

ที่ได้รับอนุญาตในปัจจุบันหรือสอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานที่มีการแก้ไขใหม่ในต ารายา (monograph 
specifications) 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ข้อก าหนดมาตรฐานของภาชนะบรรจุ primary container closure หรือ secondary container closure 

ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. เอกสารแสดงเหตุผลสนับสนุนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง functional ข้อก าหนดมาตรฐานของภาชนะบรรจุ 

primary container closure ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
3. รายละเอียดและการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ (ถ้ามีข้อมูล) 
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ความคงสภาพ (Stability) 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
57. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอายุของผลิตภัณฑ์ยา 
1. การขยายอายุของผลิตภัณฑ์วัคซีนส าหรับ 

- ผลิตภัณฑ์วัคซีนในบรรจุภัณฑ์ส าหรับจ าหน่าย
และ/หรือ 

- หลังจากการเปิดบรรจุภัณฑ์ครั้งแรกและ/หรือ 
- ภายหลังการเจือจางหรือละลายด้วยน้ ายาท า

ละลาย 

ไม่มี 1-5 MaV-L2 

2. การลดอายุของผลิตภัณฑ์วัคซีนส าหรับ 
- ผลิตภัณฑ์วัคซีนในบรรจุภัณฑ์ส าหรับจ าหน่าย

และ/หรือ 
- หลังจากการเปิดบรรจุภัณฑ์ครั้งแรกและ/หรือ 
- ภายหลังการเจือจางหรือละลายด้วยน้ ายาท า

ละลาย 

ไม่มี 1-5 MaV-L2 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ไม่มี 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ฉลากและเอกสารก ากับยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตามความเหมาะสม) 
2. สภาวะการเก็บรักษาวัคซีนและอายุวัคซีนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตามความเหมาะสม) 
3. แผนการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีนหลังจากได้รับอนุญาตแล้ว 
4. เหตุผลสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีนหลังได้รับอนุมัติหรือ

แผนการศึกษาความคงสภาพและค ารับรองในการศึกษาความคงสภาพหลังจากวัคซีนได้รับอนุญาตให้จ าหน่าย 
(Post approval stability protocol and stability commitment) 

5. ผลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีนภายใต้สภาวะ/อุณหภูมิจริงที่ครอบคลุมอายุวัคซีนที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง อย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่าย 
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ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
58. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีนหลังจากได้รับอนุญาตให้จ าหน่าย 
ก. การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพของ

ผลิตภัณฑ์วัคซีนและค ารับรองในการศึกษาความ
คงสภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีนหลังจากได้รับอนุญาต
ให้จ าหน่ายเช่น ยกเลิกหัวข้อการทดสอบ/เปลี่ยน
วิธีวิเคราะห์/อุณหภูมิในการเก็บรักษายา 

ไม่มี 1-6 MaV-L2 

ข. การเพ่ิมจุดเวลาที่ท าการทดสอบ ในแผนการศึกษา
ความคงสภาพภายหลังการอนุมัติ 

ไม่มี 4,6 MiV-PA 

ค. การเพ่ิมหัวข้อการทดสอบในแผนการศึกษาความ
คงสภาพภายหลังการอนุมัติ 

1 4,6 MiV-PA 

ง. การยกเลิกจุดเวลาที่ท าการทดสอบ ที่เกินกว่าอายุ
วัคซีนที่ได้รับอนุญาต 

ไม่มี 4,6 MiV-PA 

จ. การยกเลิกจุดเวลาที่ท าการทดสอบ ที่ไม่เกินอายุ
วัคซีนที่ได้รับอนุญาต 

2 4,6 MiV-PA 

ฉ. การเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบความปราศจากเชื้อ 
(sterility test) แทนที่ด้วยการทดสอบความสมบูรณ์ 
(Integrity test) ของระบบปิดของภาชนะบรรจุแทน 

ไม่มี 1, 2, 4, 6 MaV-L2 

3 4, 6 MiV-PA 
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. การเพ่ิมหัวข้อการทดสอบไม่ได้เกิดเนื่องจากความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาหรือพบสารเจือปนใหม่ 
2. อายุวัคซีนที่ได้รับอนุญาตต้องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 24 เดือน 
3. วิธีที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ (Integrity) ของระบบปิดของภาชนะบรรจุต้องได้รับอนุมัติมาแล้วจากการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. วิธีวิเคราะห์โดยสรุป หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
3. สภาวะการเก็บรักษาและอายุวัคซีนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตามความเหมาะสม) 
4. แผนการศึกษาความคงสภาพฉบับปรับปรุง (Updated post approval stability protocol) และหนังสือ

รับรองจากผู้ผลิตว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพ  
5. ผลการศึกษาความคงสภาพผลิตภัณฑ์วัคซีนเพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและหนังสือ

รับรองการศึกษาว่าจะท าการศึกษาความคงสภาพผลิตภัณฑ์ยาหลังจากยาได้รับอนุญาตให้จ าหน่าย เช่น 
ข้อมูลที่แสดงความน่าเชื่อถือของการทดสอบทางเลือก (alternative test) 

6. เหตุผลสนับสนุนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพผลิตภัณฑ์วั คซีนและค ารับรองใน
การศึกษาความคงสภาพผลิตภัณฑ์ยาหลังจากยาได้รับอนุญาตให้จ าหน่าย (Post approval stability 
protocol and stability commitment) 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
59. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์วัคซีนหรือวัคซีนหลังผสมด้วยน้ ายาท าละลาย 
ก. การเพ่ิมหรือการเปลี่ยนสภาวะการเก็บรักษา เช่น 

การขยายหรือลดช่วงอุณหภูมิ การเพ่ิมหรือเปลี่ยน
สภาวะห่วงโซ่อุณหภูมิที่ควบคุม 

ไม่มี 1-4, 6 MaV-L2 

ข. การเพ่ิมค าเตือน เช่น ห้ามแช่แข็ง ไม่มี 1, 2, 4, 5 MaV-L2 
ค. การยกเลิกค าเตือน เช่น ห้ามแช่แข็ง ไม่มี 1, 2, 4, 6 MaV-L2 
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ไม่มี 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ฉลากและเอกสารก ากับยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เก่ียวข้อง) 
2. สภาวะการเก็บรักษายาและอายุวัคซีนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
3. แผนและค ารับรองในการศึกษาความคงสภาพผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลังจากยาได้รับอนุญาต

ให้จ าหน่าย 
4. เอกสารแสดงเหตุผลในการเปลี่ยนสภาวะการเก็บรักษาวัคซีนและค าเตือนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
5. ผลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีนภายใต้สภาวะที่เหมาะสมซึ่งครอบคลุมอายุยาที่ขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงจ านวน 1 รุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่ายเว้นแต่จะชี้แจงเหตุผลได้ 
6. ผลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีนภายใต้สภาวะที่เหมาะสมซึ่งครอบคลุมอายุยาที่ขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลง อย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพื่อจ าหน่ายเว้นแต่จะชี้แจงเหตุผลได้ 
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ภาคผนวก 4 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์วัคซีนด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการ
ยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
60. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ/หรือการเพิ่มข้อบ่งใช้ 
ขนาดและแผนการให้ยา กลุ่มผู้ป่วยหรือข้อมูล
ทางด้านคลินิกซึ่งเป็นการขยายการใช้ยา 

1,2 1-7 Major-L1 

61. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารก ากับยา 1,2,3 1-5 Major-L1 
62. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารก ากับยา 
(ตามข้อก าหนดการแสดงฉลากและเอกสารก ากับยา
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) รวมถึง 
ก. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดวางรูปภาพ/รูปแบบ 

โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง 
ข. การเพ่ิม/ยกเลิก/แทนที่รูปภาพ แผนภาพ บาร์โค้ด 

สัญลักษณ์ และ/หรือข้อความโดยไม่ท าให้เข้าใจ
ผิดในข้อบ่งใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

ค. การเพ่ิม /เปลี่ ยนแปลงค าหรือข้อความของ 
ค าเตือน ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้และ/หรืออาการ
ไม่พึงประสงค์ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้เข้มงวดมาก
ขึ้นในฉลากและเอกสารก ากับยา 

ง. การจ ากัดกลุ่มเป้าหมายของการใช้ผลิตภณัฑ์ให้ลดลง 
จ. การยกเลิกข้อบ่งใช้ 
ฉ. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้จัดจ าหน่าย 

1,4 1,2,8,9  MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ฉลากและเอกสารก ากับยา ในทีนี้ หมายถึง เอกสารก ากับยา (Package Insert) เอกสารก ากับยาส าหรับ

ผู้ป่วย ฉลากบนกล่องบรรจุยา/บรรจุภัณฑ์ ฉลากยาด้านใน และ/หรือฉลากยาบนบลิสเตอร์หรือสตริป 
2. เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสรุปของผลิตภัณฑ์ตามแบบ Summary of 

Product Characteristics (SmPC) หรือเอกสารอื่นๆ ที่เทียบเท่า เช่น เอกสาร USPI 
3. เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับรอง (MiV) และไม่อยู่ในขอบเขตภายใต้ 

หัวข้อ 60. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ/หรือการเพ่ิมข้อบ่งใช้ ขนาดและแผนการให้ยา กลุ่มผู้ป่วยหรือข้อมูล
ทางด้านคลินิกซ่ึงเป็นการขยายการใช้ยา  

4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องไม่ใช่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับหลัก (MaV) และต้องไม่เป็นข้อมูลที่ส่งเสริม
การขายกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับหลัก (MaV) ของฉลากและเอกสารก ากับยา ให้ด าเนินการตาม
หัวข้อ 61. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารก ากับยา  
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เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ฉลากและเอกสารก ากับยาฉบับที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน 
2. ฉลากและเอกสารก ากับยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง และฉบับที่แสดงการเปรียบเทียบข้อความที่แก้ไขให้ชัดเจน 
3. เอกสารแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
4. รายงานของผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก (Clinical expert reports) และ/หรือรายงานการศึกษาวิจัยทางคลินิก 

(ในกรณีที่เก่ียวข้อง) 
5. เอกสารก ากับยา (Package Insert) ข้อมูลสรุปผลิตภัณฑ์ตามแบบ Summary of Product Characteristics 

(SmPC) หรือเอกสารก ากับยาส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแลยาที่อ้างอิง หรือประเทศ
ผู้ผลิตซึ่งระบุข้อความที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เก่ียวข้อง) 

6. หนังสืออนุญาตจากประเทศผู้ผลิตหรือประเทศอ้างอิง ซึ่งอนุญาตข้อบ่งใช้ใหม่ หรือขนาดและแผนการให้ยา
ใหม่ (ในกรณีท่ีเกี่ยวข้อง) 

7. เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลการศึกษาทางคลินิก ตามคู่มือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนต ารับยาแบบ ASEAN 
(ACTD) ส่วนที่ 4 (ในกรณีที่เก่ียวข้อง) 

8. หนังสือจากผู้รับอนุญาต รับรองว่ามีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเฉพาะ เรื่องตามหัวข้อข้างต้น โดยรายละเอียด
อ่ืนๆ ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

9. เอกสารที่เกี่ยวข้อง/เอกสารอ้างอิงเพ่ือสนับสนุนส่วนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เก่ียวข้อง) 
 

  



 

 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยาประเภทวัคซีนส าหรับมนุษย์ หน้า 56  

ภาคผนวก 5 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาด้านบริหารจัดการ  

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
63. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือผลิตภัณฑ์ยา 1-3 1-5 MiV-PA 
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. รายละเอียดอ่ืนของทะเบียนต ารับวัคซีน (สูตรต ารับ ข้อก าหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพ่ือ

จ าหน่ายและข้อก าหนดมาตรฐานอายุยาของผลิตภัณฑ์วัคซีน สถานที่ผลิตและกระบวนการผลิต) ต้องไม่มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเว้นชื่อผลิตภัณฑ์ 

2. ชื่อของผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดในการออกเสียงและตัวสะกดกับ
ผลิตภัณฑ์วัคซีนอ่ืนๆ 

3. ชื่อใหม่ของผลิตภัณฑ์ต้อง 
(1) ไม่โอ้อวดในด้านประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เกินกว่าข้อมูลสนับสนุนจากผล

การศึกษาทางคลินิก 
(2) ไม่ท าให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสรรพคุณในการรักษา 
(3) ไม่ท าให้เข้าใจผิดว่ามีประสิทธิภาพ คุณภาพหรือความปลอดภัยเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน 
(4) ไม่ท าให้เข้าใจผิดว่า มีส่วนประกอบอื่นๆ ที่ไม่มีจริงในผลิตภัณฑ์ 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้รับอนุญาต ยินยอมให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผลิตภัณฑ์ และรับรองว่า  

จะด าเนนิการแจ้งให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2. หนังสือจากผู้รับอนุญาตรับรอง ว่ารายละเอียดอ่ืนของทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์วัคซีน (สูตรต ารับ ข้อก าหนด

มาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจ าหน่ายและข้อก าหนดมาตรฐานอายุยา สถานที่ผลิตและกระบวนการ
ผลิต) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นชื่อผลิตภัณฑ์ 

3. เอกสารก ากับยาและฉลากซึ่งระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
4. หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยา (CPP) ฉบับปรับปรุง (แล้วแต่กรณี) 
5. หนังสือรับรองเครื่องหมายการค้า (แล้วแต่กรณี) 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
64. การเพิ่มหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ 
ในการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจ าหน่าย 

1-3 1-3 MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการตรวจปล่อยหรือผ่านเพ่ือจ าหน่ายเท่านั้น 
2. ผู้รับผิดชอบในการตรวจปล่อยหรือผ่านเพ่ือจ าหน่ายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใช้วิธีการควบคุมคุณภาพในการ

ตรวจปล่อยหรือผ่านเช่นเดียวกับผู้รับผิดชอบที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน 
3. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์วัคซีนต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ มอบหมายให้ผู้ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจปล่อย

หรือผ่านเพื่อจ าหน่าย (แล้วแต่กรณี) 
2. หนังสือรับรองสถานที่ตรวจปล่อยหรือผ่านเพ่ือจ าหน่ายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานของรัฐ (หรือ

หน่วยงานที่รัฐรับรอง) ระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา เช่น หนังสือรับรอง GMP 
หรือ CPP ที่คลอบคลุมมาตรฐาน GMP 

3. ฉลากและเอกสารก ากับยาซึ่งระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
65. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือและ/หรือที่อยู่ (เช่น 
รหัสไปรษณีย์ ชื่อถนน) ของผู้รับอนุญาต 

1-3 1-3 MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องเป็นการเปลี่ยนชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน 
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องไม่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบริษัทอ่ืน 
3. ส าหรับกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือที่อยู่ของผู้รับอนุญาตในฉลากและเอกสารก ากับยาเท่านั้น  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารก ากับยาในกรณีอ่ืน ให้ด าเนินการตามหัวข้อ 61 และ 64 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเดิมในชื่อใหม่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็นผู้รับผิดชอบ  

ในการด าเนินการ 
2. หนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือที่อยู่จากหน่วยงานของรัฐ 
3. ฉลากและเอกสารก ากับยาซึ่งระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
66. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
(product owner) 

1-2 1-5 MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ผู้รับอนุญาตต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. สถานที่ผลิตต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. หนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์เดิมเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ 
2. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ รับรองว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและยินยอมให้ผู้รับอนุญาตสามารถ

ด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับทะเบียนต ารับวัคซีนได้  
3. กรณีเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ใช่ผู้ผลิต ต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ยินยอมให้ผู้ผลิต

ด าเนินการผลิตในนามของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
4. กรณีเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ใช่ผู้ผลิต ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ผลิต ระบุว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิต

และรับรองประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์วัคซีน 
5. เอกสารก ากับยาและฉลากซึ่งระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
67. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของผู้ผลิต 1-2 1-5 MiV-PA 
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. สถานที่ผลิตยาต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ยกเว้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของผู้ผลิต 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. หนังสือแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ เช่น หนังสือรับรอง GMP 
2. หนังสือจากหน่วยงานของรัฐ แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของจากผู้ผลิตเดิมเป็นผู้ผลิตใหม่ 

(แล้วแต่กรณี) 
3. กรณีที่เป็นผู้รับจ้างผลิต ต้องมีหนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ รับรองว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและมอบ

อ านาจให้ผู้ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงด าเนินการผลิตในนามของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
4. กรณีที่เป็นผู้รับจ้างผลิต ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระบุว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบ  

ในการผลิตและรับรองประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์วัคซีน 
5. เอกสารก ากับยาและฉลากซึ่งระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
68. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือที่อยู่ (เช่น 
รหัสไปรษณีย์ ชื่อถนน) ของผู้ผลิต (กรณีผู้ผลิต
ต่างประเทศเท่านั้น) 

1-3 1-3 MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. สถานที่ผลิตต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. ไม่ครอบคลุมกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของของผู้ผลิต กรณีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ

ของผู้ผลิต ให้ด าเนินการตามหัวข้อ 67 
3. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ยกเว้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือที่อยู่ของผู้ผลิต 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ มอบอ านาจให้ผู้ผลิตในชื่อและท่ีอยู่ใหม่ด าเนินการผลิต 
2. หนังสือรับรอง GMP หรือ CPP ซึ่งครอบคลุมการรับรองมาตรฐาน GMP หรือหนังสือจากหน่วยงานรัฐรับรอง

ชื่อและ/หรือที่อยู่ใหม่ 
3. เอกสารก ากับยาและฉลากซึ่งระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
69. การแก้ ไข เปลี่ ยนแปลงชื่ อและ /หรือที่ อยู่  
(เช่น รหัสไปรษณีย์ ชื่อถนน) ของบริษัทหรือผู้ผลิต
ที่รับผิดชอบการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจ าหน่าย 

1-3 1-4 MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์วัคซีนต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. ไม่ครอบคลุมกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของของผู้ผลิต กรณีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ

ของผู้ผลิต ให้ด าเนินการตามหัวข้อ 67 
3. สถานที่ตรวจปล่อยหรือผ่านต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ มอบอ านาจให้บริษัทหรือผู้ผลิตที่รับผิดชอบการตรวจปล่อยหรือผ่านเพ่ือ

จ าหน่ายในชื่อและ/หรือที่อยู่ใหม่ 
2. หนังสือรับรอง GMP หรือ CPP ซึ่งครอบคลุมการรับรองมาตรฐาน GMP หรือหนังสือจากหน่วยงานรัฐรับรอง

ชื่อและ/หรือที่อยู่ใหม่ (แล้วแต่กรณี) 
3. เอกสารก ากับยาและฉลากซึ่งระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
4. หนังสือจากผู้รับอนุญาต รับรองว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตรวจปล่อยหรือผ่าน

เพ่ือจ าหน่าย 



 

 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยาประเภทวัคซีนส าหรับมนุษย์ หน้า 60  

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
70. การแก้ ไข เปลี่ ยนแปลงชื่ อและ /หรือที่ อยู่  
(เช่น รหัสไปรษณีย์ ชื่อถนน) ของผู้ผลิตวัตถุดิบ 
ตัวยาส าคัญ 

1-2 1-2 MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. สถานที่ผลิตวัตถุดิบตัวยาส าคัญต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ยกเว้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อและ/หรือที่อยู่ ของผู้ผลิตวัตถุดิบตัวยาส าคัญ 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ข้อมูลของผู้ผลิตวัตถุดิบตัวยาส าคัญท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว 
2. เอกสารหรือหลักฐานของหน่วยงานรัฐ ถ้าต้องการ 

 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขในการยื่น

ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องย่ืน
เพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ประเภทของ
การแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
71. การยกเลิกหรือตัดผู้ผลิตส ารอง (alternative 
manufacturer) (ผู้ผลิตวัตถุดิบตัวยาส าคัญ และ/
หรือผลิตภัณฑ์ยา และ/หรือบรรจุ 

1 1 MiV-PA 

เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1. ผู้ผลิตส ารอง ต้องเป็นผู้ผลิตส ารองที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วเท่านั้น 

เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. เหตุผลในการยกเลิกหรือตัดออก 

 

 

 

 


