แบบ NG Checklist 2
หนา 1

รายการเอกสารประกอบขอมูลดานคุณภาพยา
(Checklist of ASEAN Common Technical Document : Part Quality)
U

U

1. ชื่อยา ………………………………………………………………เลขรับที่ …………………
ยาเดีย่ ว
ยาผสม
2. รายการเอกสารที่ยื่น
รายการเอกสาร

หนา

ผลการตรวจรับคําขอฯ
(สําหรับเจาหนาที่)

มี
แบบ ข.ท.ย. NG 2
สวนที่ 2 (Part 2) : หลักฐานแสดงคุณภาพของยา (Quality Document)
ตอนที่ A (Section A) : สารบัญ (Table of Contents)
ตอนที่ B (SECTION B) : บทสรุปโดยรวมดานคุณภาพ (Quality Overall
Summary)
S. วัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Drug Substance)
S1 ขอมูลทั่วไป (General Information)
1.1 ชื่อ (Nomenclature)
1.2 โครงสราง (Structure)
1.3 คุณสมบัติทั่วไป (General Properties)
S2 การผลิต (Manufacture)
2.1 ผูผลิต (อาจมีมากกวาหนึ่ง) (Manufacturer (s))
S3 การตรวจลักษณะเฉพาะ (Characterization)
3.1 การแสดงโครงสรางและลักษณะเฉพาะอื่นๆ (Elucidation of Structure and
Other Characteristics)
3.2 สารเจือปน (Impurities)
S4 การควบคุมวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Control of Drug Substance)
4.1 ขอกําหนดมาตรฐาน (Specification) และหนังสือรับรองการวิเคราะห
(Certificate of Analysis)
4.2 วิธีการวิเคราะห (Analytical Procedures)
4.3 การตรวจสอบความถูกตองของวิธีการวิเคราะห (Validation of Analytical
Procedures)
S5 สารมาตรฐานหรือวัสดุมาตรฐาน (Reference Standards or Materials)
S7 ความคงสภาพ (Stability)
P. ผลิตภัณฑยา (Drug Product)
P1 ลักษณะยาและสวนประกอบ (Description and Composition)

ไมมี
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หนา 2

รายการเอกสาร

หนา

ผลการตรวจรับคําขอฯ
(สําหรับเจาหนาที่)

มี
P2 การพัฒนาทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Development)
2.1 สวนประกอบของผลิตภัณฑยา (Components of the Drug Product)
2.2 ผลิตภัณฑสําเร็จรูป (Finished Product)
2.3 ระบบปดของภาชนะบรรจุ (Container Closure System)
2.4 คุณสมบัติทางจุลชีววิทยา (Microbiological Attributes)
2.5 ความเขากันไดของผลิตภัณฑ (Compatibility)
P3 การผลิต (Manufacture)
3.1 สูตรยาตอรุนการผลิต (Batch Formula)
3.2 กระบวนการผลิต และวิธีการควบคุมกระบวนการผลิต (Manufacturing
Process and Process Control)
3.3 การควบคุมขั้นตอนการผลิตที่สําคัญและสารมัธยันตร (Control of Critical
Steps and Intermediates)
3.4 การตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการผลิตและ/ หรือ การประเมินผล
(Process Validation and/or Evaluation)
P4 การควบคุมสารปรุงแตง (Control of excipients)
4.1 ขอกําหนดมาตรฐาน (Specifications) และหนังสือรับรองการวิเคราะห
(Certificate of Analysis)
4.2 วิธีการวิเคราะห (Analytical Procedures)
4.3 สารปรุงแตงที่มีแหลงกําเนิดจากมนุษยหรือสัตว (Excipients of Human or
Animal Origin
P5 การควบคุมผลิตภัณฑสําเร็จรูป (Control of Finished Product)
5.1 ขอกําหนดมาตรฐาน (Specification) และหนังสือรับรองการวิเคราะห
(Certificate of Analysis)
5.2 วิธีการวิเคราะห (Analytical Procedures)
5.3 การตรวจสอบความถูกตองของวิธีการวิเคราะห (Validation of Analytical
Procedures)
5.4 การวิเคราะหรุนการผลิต (Batch analyses)
5.5 การตรวจลักษณะเฉพาะของสารเจือปน (Characterization of Impurities)
5.6 การชี้แจงเหตุผลของขอกําหนดเฉพาะ (Justification of Specification)
P6 สารมาตรฐานหรือวัสดุมาตรฐาน (Reference Standards or Materials)
P7 ระบบปดของภาชนะบรรจุ (Container Closure system)

ไมมี
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รายการเอกสาร

หนา

ผลการตรวจรับคําขอฯ
(สําหรับเจาหนาที่)

มี
P8 ความคงสภาพ (Stability)
P9 หลักฐานความสมมูลของผลิตภัณฑยา (Product Interchangeability Equivalence
evidence) ในกรณีเปนยาที่กําหนด
ตอนที่ C (SECTION C) : เนื้อหา (Body of Data)
S. วัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Drug Substance)
S1 ขอมูลทั่วไป (General Information)
1.1 ชื่อ (Nomenclature)
1.2 โครงสราง (Structure)
1.3 คุณสมบัติทั่วไป (General Properties)
S2 การผลิต (Manufacture)
2.1 ผูผลิต (อาจมีมากกวาหนึ่ง) (Manufacturer (s))
S3 การตรวจลักษณะเฉพาะ (Characterization)
3.1 การแสดงโครงสรางและลักษณะเฉพาะอื่นๆ (Elucidation of Structure and
Other Characteristics)
3.2 สารเจือปน (Impurities)
S4 การควบคุมวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Control of Drug Substance)
4.1 ขอกําหนดมาตรฐาน (Specification) และหนังสือรับรองการวิเคราะห
(Certificate of Analysis)
4.2 วิธีการวิเคราะห (Analytical Procedures)
4.3 การตรวจสอบความถูกตองของวิธีการวิเคราะห (Validation of Analytical
Procedures)
S5 สารมาตรฐานหรือวัสดุมาตรฐาน (Reference Standards or Materials)
S7 ความคงสภาพ (Stability)
P. ผลิตภัณฑยา (Drug Product)
P1 ลักษณะยาและสวนประกอบ (Description and Composition)
P2 การพัฒนาทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Development)
2.1 สวนประกอบของผลิตภัณฑยา (Components of the Drug Product)
2.1.1 วัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active Ingredients)
2.1.2 สารปรุงแตง (Excipients)
2.2 ผลิตภัณฑสําเร็จรูป (Finished Product)
2.2.1 การพัฒนาสูตรตํารับยา (Formulation Development)
2.2.2 ปริมาณตัวยาที่เกิน (Overages)

ไมมี

รายการเอกสาร

หนา
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หนา 4
ผลการตรวจรับคําขอฯ
(สําหรับเจาหนาที่)

มี
2.2.3 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และชีววิทยา (Physicochemical and
Biological Properties)
2.3 ระบบปดของภาชนะบรรจุ (Container Closure System)
2.4 คุณสมบัติทางจุลชีววิทยา (Microbiological Attributes)
2.5 ความเขากันไดของผลิตภัณฑ (Compatibility)
P3 การผลิต (Manufacture)
3.1 สูตรยาตอรุนการผลิต (Batch Formula)
3.2 กระบวนการผลิต และวิธีการควบคุมกระบวนการผลิต (Manufacturing
Process and Process Control)
3.3 การควบคุมขั้นตอนการผลิตที่สําคัญและสารมัธยันตร (Control of Critical
Steps and Intermediates)
3.4 การตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการผลิตและ/ หรือ การประเมินผล
(Process Validation and/or Evaluation)
P4 การควบคุมสารปรุงแตง (Control of excipients)
4.1 ขอกําหนดมาตรฐาน (Specifications) และหนังสือรับรองการวิเคราะห
(Certificate of Analysis)
4.2 วิธีการวิเคราะห (Analytical Procedures)
4.3 สารปรุงแตงที่มีแหลงกําเนิดจากมนุษยหรือสัตว (Excipients of Human or
Animal Origin)
P5 การควบคุมผลิตภัณฑสําเร็จรูป (Control of Finished Product)
5.1 ขอกําหนดมาตรฐาน (Specification) และหนังสือรับรองการวิเคราะห
(Certificate of Analysis)
5.2 วิธีการวิเคราะห (Analytical Procedures)
5.3 การตรวจสอบความถูกตองของวิธีการวิเคราะห (Validation of Analytical
Procedures)
5.4 การวิเคราะหรุนการผลิต (Batch analyses)
5.5 การตรวจลักษณะเฉพาะของสารเจือปน (Characterization of Impurities)
5.6 การชี้แจงเหตุผลของขอกําหนดเฉพาะ (Justification of Specification)
P6 สารมาตรฐานหรือวัสดุมาตรฐาน (Reference Standards or Materials)
P7 ระบบปดของภาชนะบรรจุ (Container Closure system)
P8 ความคงสภาพ (Stability)

ไมมี
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หนา 5

รายการเอกสาร

หนา

ผลการตรวจรับคําขอฯ
(สําหรับเจาหนาที่)

มี

ไมมี

P9 หลักฐานความสมมูลของผลิตภัณฑยา (Product Interchangeability Equivalence
evidence)
[ ] รายงานผลการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย (Bioequivalence study Report)
(ยื่นคําขอเลขรับที่………………..ลงวันที่…………………………... )
[ ] รายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบการละลาย/ปลดปลอยตัวยาในหลอด
ทดลอง (Comparative in vitro dissolution/release studies)
(ยื่นคําขอเลขรับที่………………..ลงวันที่……………………………)
[ ] อางอิงรายงานผลการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย (Bioequivalence study
Report) ของผลิตภัณฑยาเดียวกันแตคนละขนาดความแรง (ไดแนบ
สําเนาหนังสืออนุมัติจากกองควบคุมยาที่ สธ. ………………………..
ลงวันที่……………………………พรอมสําเนาเอกสารรายงานผล
การศึกษาชีวสมมูลฯมาดวย )
[ ] รายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาทางคลินิก (Comparative
clinical studies)
(ยื่นคําขอเลขรับที่………………..ลงวันที่………………………)
[ ] รายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชพลศาสตร (Comparative
pharmacodynamic studies)
(ยื่นคําขอเลขรับที่………………..ลงวันที่………………………..)
หมายเหตุ รายงานผลการศึกษาความสมมูลของผลิตภัณฑยาตามขางตน
หากไดรับอนุมัติจากกองควบคุมยาแลว ผูยื่นคําขอตองนําสําเนาหนังสืออนุมัติจาก
กองควบคุมยาพรอมสําเนาเ อกสารรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณนั้นมาแนบกับ
คําขอขึ้นทะเบียนตํารับยากอนที่กองควบคุมยาจะอนุมัติใหขึ้นทะเบียนตํารับยา
ตอนที่ D (Section D) : เอกสารอางอิงที่สําคัญ (ถามี)
(Key Literature Reference, if applicable)
U

U

ลงนาม ……………………………………ผูยื่นคําขอ
(
วันที่…………………………………

)
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หนา 6
ผลการตรวจเอกสารครั้งที่ 1
รับ

ไมรับ

แกไข ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงนาม__________________________ผูตรวจรับคําขอ
(
วันที่___________________

)

ผลการตรวจเอกสารครั้งที่ 2
รับ

ไมรับ

แกไข ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงนาม__________________________ผูตรวจรับคําขอ
(

)
วันที่___________________

