เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กําหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตํารับยาแผนปัจจุบัน
เพื่อให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตํารับยาแผนปัจจุบันเป็นไปโดยรัดกุมเหมาะสม
ตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับหลักสากลโดยเฉพาะตามความตกลงอาเซียน
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๘ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตํารับยา พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ย วกับการจํากัด สิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ผู้รับอนุญ าตที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ย นแปลงรายการทะเบีย นตํารับยาแผนปัจจุบัน
ให้ยื่น คําขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอแก้ไขเปลี่ย นแปลงรายการในทะเบีย นตํารับยา
ตามหลักเกณฑ์ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ บรรดาคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตํารับยาแผนปัจจุบันใด ๆ ที่ยื่นก่อน
ประกาศนี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็น คําขอแก้ไขเปลี่ย นแปลงรายการ
ทะเบีย นตํารับยาแผนปัจจุบันตามประกาศฉบับนี้โ ดยอนุโลม และถ้ามีค วามแตกต่างจากหลักเกณฑ์
ตามประกาศนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งแก้ไขเพิ่มเติม และให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามความจําเป็น
และเหมาะสม
ข้อ ๔ บรรดาคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตํารับยาแผนปัจจุบันที่นอกเหนือจาก
หลักเกณฑ์นี้ ให้นําหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
บุญชัย สมบูรณ์สุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

หลักเกณฑ์เอกสารหลักฐาน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตํารับยาแผนปัจจุบัน
หลักเกณฑ์นจี้ ะกําหนด เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยืน่ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตํารับ
ยาแผนปัจจุบันที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้แล้ว
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตํารับยาแผนปัจจุบันตามหลักเกณฑ์นี้ แบ่งเป็น
๑. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับหลัก (Major Variation - MaV) หมายถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ทะเบียนตํารับยาแผนปัจจุบันที่ได้ขึ้นทะเบียนตํารับยาไว้แล้วโดยอาจมีผลกระทบอย่างมากและ/หรือโดยตรงต่อ
คุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยานั้น
๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับรอง (Minor Variation–MiV) หมายถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน
ทะเบียนตํารับยาแผนปัจจุบันที่ได้ขึ้นทะเบียนตํารับยาไว้แล้ว
โดยอาจมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้มี
ผลกระทบต่อ คุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยานั้น แบ่งเป็น
๒.๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับรองต้องผ่านการพิจารณาก่อนการอนุมัติ (Minor Variation
(Prior Approval) – MiV-PA)
๒.๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับรองต้องแจ้งเพื่อให้การอนุญาต (Minor Variation
(Notification) – MiV-N)
ขอบเขต
หลักเกณฑ์นี้ใช้กบั การแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียนตํารับยาแผนปัจจุบันที่ได้ขึ้นทะเบียนตํารับยาไว้
ต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตํารับยาแผนปัจจุบันทีเ่ ป็นยาชีววัตถุ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจ
ให้แจ้งขอเอกสารตามหลักวิชาการเพิ่มเติมตามความจําเป็นเหมาะสม
กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตํารับยาแผนปัจจุบันทีเ่ จ้าหน้าทีเ่ ห็นว่าเข้าข่ายต้องยื่นคําขอ
ขึ้นทะเบียนตํารับยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะให้ผู้รบั อนุญาตดําเนินการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนได้
ตามความเหมาะสม
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตํารับยาแผนปัจจุบัน มี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ขั้นตอนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยา
การยื่นคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยา ผู้รบั อนุญาตจะต้องไม่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุในคําขอเท่านั้น
ขั้นตอนการดําเนินการและรายละเอียดการปฏิบัติสํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จะแจ้งให้ผ้รู บั อนุญาตและผูเ้ กี่ยวข้องทราบต่อไป
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รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตํารับยาแผนปัจจุบัน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับหลัก - Major Variation (MaV)
MaV-1

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ/หรือการเพิ่มข้อบ่งใช้ ขนาดและแผนการให้ยา กลุ่มผู้ป่วย
หรือข้อมูลทางด้านคลินิกซึ่งเป็นการขยายการใช้ยา

เงื่อนไขในการ 1. ฉลากและเอกสารกํากับยา ในที่นี้ หมายถึง เอกสารกํากับยา (Package insert) เอกสาร
ยื่นขอแก้ไข กํากับยาสําหรับผู้ป่วย ฉลากบนกล่องบรรจุยา/บรรจุภัณฑ์ ฉลากยาด้านใน และ/หรือ
เปลี่ยนแปลง ฉลากยาบนบลิสเตอร์หรือสตริป
2. เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทีส่ ืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสรุปของผลิตภัณฑ์
ตามแบบ Summary of Product Characteristics (SmPC) หรือเอกสารอื่นๆทีเ่ ทียบเท่า
เช่น เอกสาร USPI
เอกสารที่ต้อง 1. ฉลากและเอกสารกํากับยาฉบับที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบนั
ยื่นเพื่อ
2. ฉลากและเอกสารกํากับยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง และฉบับที่แสดงการเปรียบเทียบ
ประกอบการ ข้อความที่ขอแก้ไขให้ชัดเจน
พิจารณา
3.เอกสารแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
4. รายงานของผู้เชี่ยวชาญทางคลินกิ (Clinical expert reports) และ/หรือรายงานการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิก (ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
5. เอกสารกํากับยา (Package insert) ข้อมูลสรุปของผลิตภัณฑ์ตามแบบ Summary of
Product Characteristics (SmPC) หรือเอกสารกํากับยาสําหรับผูป้ ่วยที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานกํากับดูแลยาที่อ้างอิง หรือประเทศผู้ผลิตซึง่ ระบุขอ้ ความที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
(ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
6 หนังสืออนุญาตจากประเทศผู้ผลิตหรือประเทศอ้างอิง ซึง่ อนุญาตข้อบ่งใช้ใหม่ หรือขนาด
และแผนการให้ยาใหม่ (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
7. เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลการศึกษาทางคลินิก ตามคู่มอื หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ตํารับยาแบบ ASEAN (ACTD) ส่วนที่ 4 (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
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MaV-2

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารกํากับยา

เงื่อนไขในการ 1. ฉลากและเอกสารกํากับยา ในที่นี้ หมายถึง เอกสารกํากับยา (Package insert) เอกสาร
ยื่นขอแก้ไข กํากับยาสําหรับผู้ป่วย ฉลากบนกล่องบรรจุยา/บรรจุภัณฑ์ ฉลากยาด้านใน และ/หรือ
เปลี่ยนแปลง ฉลากยาบนบลิสเตอร์หรือสตริป
2. เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับรอง (MiV) และไม่อยู่ใน
ขอบเขตภายใต้หัวข้อ MaV-1
3. เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทีส่ ืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสรุปของผลิตภัณฑ์
ตามแบบ Summary of Product Characteristics (SmPC) หรือเอกสารอื่นๆทีเ่ ทียบเท่า
เช่น เอกสาร USPI
เอกสารที่ต้อง 1. ฉลากและเอกสารกํากับยาฉบับที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบนั
ยื่นเพื่อ
2. ฉลากและเอกสารกํากับยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง และฉบับที่แสดงการเปรียบเทียบ
ประกอบการ ข้อความที่ขอแก้ไขให้ชัดเจน
พิจารณา
3. เอกสารแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง และเอกสารสนับสนุนด้านคลินกิ ในกรณี
ที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารกํากับยา (Package insert) ข้อมูลสรุปของผลิตภัณฑ์ตามแบบ Summary of
Product Characteristics (SmPC) หรือเอกสารกํากับยาสําหรับผูป้ ่วยที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานกํากับดูแลยาที่อ้างอิง หรือประเทศผู้ผลิตซึง่ ระบุขอ้ ความที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
(ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
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MaV-3
เงื่อนไขใน
การยื่นขอ
แก้ไข
เปลี่ยนแปลง
เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพื่อ
ประกอบการ
พิจารณา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ/หรือการเพิ่มผู้ผลิต หรือสถานที่ผลิตวัตถุดิบตัวยาสําคัญ
[กรณีไม่มีหนังสือรับรอง European Pharmacopoeial Certificate of Suitability:
CEP]
1. ข้อกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบตัวยาสําคัญต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง
2. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิม่ ผูผ้ ลิต หรือสถานที่ผลิตวัตถุดิบตัวยาสําคัญที่มี
หนังสือรับรอง CEP ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MiV-PA4
1. เอกสารหัวข้อ S1 ถึง S7 ที่ครบถ้วนตามคู่มือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตํารับยาแบบ
ASEAN (ACTD) หรือเอกสารข้อมูลแม่บทของยา (Drug Master File) หรือเอกสารการ
ตรวจประเมิน หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นทีเ่ ทียบเท่าจากประเทศอ้างอิง
2. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการผลิตวัตถุดิบตัวยาสําคัญของสถานที่ผลิตที่ได้รบั อนุญาต ณ
ปัจจุบัน และที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
3. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการวิเคราะห์รุ่นการผลิต (Batch analysis) วัตถุดิบตัวยาสําคัญ
จากสถานทีผ่ ลิตที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบันและสถานทีผ่ ลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง อย่าง
น้อยแหล่งละ 2 รุ่นการผลิตนําร่อง (Pilot batch)
4. หนังสือจากผู้รบั อนุญาต รับรองว่าจะทําการศึกษาความคงสภาพในสภาวะเร่ง
(accelerated) และการศึกษาความคงสภาพระยะยาว (long term) ของผลิตภัณฑ์ยาที่
เตรียมขึ้นจากวัตถุดิบตัวยาสําคัญทีผ่ ลิตจากสถานที่ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง และรายงาน
ในกรณีที่ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานอายุยา (พร้อมแนวทางการ
ดําเนินการ) หรือเมื่อสํานักงานฯ เรียกขอ
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MaV-4

การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ยา

เงื่อนไขใน
การยื่นขอ
แก้ไข
เปลี่ยนแปลง

1. ไม่ครอบคลุมกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผูผ้ ลิตที่รบั ผิดชอบการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อ
จําหน่ายหรือสถานที่ทรี่ ับผิดชอบเฉพาะการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจําหน่าย
2. การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงบริษัทหรือผู้เกี่ยวข้องที่รบั ผิดชอบการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อ
จําหน่าย ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MiV-PA3
3. กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MaV-9 ด้วย
เอกสารที่ต้อง 1. หนังสือรับรองสถานทีผ่ ลิตยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานของรัฐ ระบุว่าเป็นไป
ยื่นเพื่อ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา เช่น หนังสือรับรอง GMP หรือ CPP ที่
ประกอบการ ครอบคลุมมาตรฐาน GMP
พิจารณา
2. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการวิเคราะห์รุ่นการผลิต (Batch analysis) ของผลิตภัณฑ์ยา
อย่างน้อย 2 รุ่นการผลิต (หรือ 1 รุ่นการผลิตและ 2 รุ่นการผลิตนําร่อง) ของสถานทีผ่ ลิตที่
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ 3 รุ่นการผลิตสุดท้ายของสถานที่ผลิตที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบัน
โดยต้องมีข้อมูลการวิเคราะห์รุ่นการผลิต (Batch analysis) ของสถานทีผ่ ลิตที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 2 รุ่นการผลิตเพื่อจําหน่ายถัดมา เมื่อสํานักงานฯ เรียกขอ หรือรายงานในกรณี
ที่ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐาน (พร้อมแนวทางการดําเนินการ)
3. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพต้องเป็นไปตาม ASEAN Guideline On Stability Study
Of Drug Product และ รายงานในกรณีที่ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐาน
อายุยา (พร้อมแนวทางการดําเนินการ)
4. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
5. แผนและ/หรือรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตของสถานทีผ่ ลิตที่
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยให้เป็นไปตาม ASEAN Guideline on Submission of
Manufacturing Process Validation Data for Drug Registration
6. ข้อมูลเปรียบเทียบกราฟแสดงการละลายของผลิตภัณฑ์รปู แบบของแข็งชนิดรับประทาน
ซึ่งผลิตจากสถานทีผ่ ลิตที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยวิธีการ
ทดสอบการละลายดังกล่าวเป็นไปตามตํารายาและมีการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการ
ทดสอบการละลายนั้นด้วย
7. สูตรของผลิตภัณฑ์ยา
8. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐานอายุยา
ของผลิตภัณฑ์ยา
9. ระบบการกําหนดรหัสของรุ่นการผลิต (ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
10. ข้อกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ
11. การทดสอบการศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษา (Holding time) ของ bulk pack ใน
ระหว่างการเก็บและการขนส่งระหว่างสถานทีผ่ ลิตกับสถานที่บรรจุลงภาชนะบรรจุทสี่ ัมผัส
ยา (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
12. ในกรณีที่เป็นผู้รบั จ้างผลิต ต้องมีหนังสือแต่งตัง้ และหนังสือยินยอมให้สถานที่ผลิตที่ขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์และระบุชนิดของกิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการ (ในกรณีที่
เกี่ยวข้อง)
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MaV-5
เงื่อนไขในการยื่น
ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ
พิจารณา

การเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงสถานที่บรรจุลงภาชนะบรรจุที่สัมผัสยา (ที่สัมผัสกับ
ผลิตภัณฑ์ยาโดยตรง)
1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ยกเว้นการเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงสถานทีบ่ รรจุลง
ภาชนะบรรจุทสี่ ัมผัสยา (ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ยาโดยตรง)
1. หนังสือรับรองสถานทีบ่ รรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานของรัฐ
ระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา เช่น หนังสือรับรอง GMP หรือ
CPP ที่ครอบคลุมมาตรฐาน GMP
2. ในกรณีที่เป็นผูร้ ับจ้างบรรจุลงภาชนะบรรจุทสี่ ัมผัสยา ต้องมีหนังสือแต่งตั้งและ
หนังสือยินยอมให้สถานทีผ่ ลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์และระบุชนิด
ของกิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการ (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
3. กรณีผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเชื้อ ให้แนบแผนและ/หรือรายงานการตรวจสอบความ
ถูกต้องของกระบวนการบรรจุลงภาชนะบรรจุทสี่ ัมผัสยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยให้
เป็นไปตาม ASEAN Guideline on Submission of Manufacturing Process
Validation Data for Drug Registration
4. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
5. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพต้องเป็นไปตาม ASEAN Guideline On Stability
Study Of Drug Product และ รายงานในกรณีทผี่ ลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
มาตรฐานอายุยา (พร้อมแนวทางการดําเนินการ)
6. การทดสอบการศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษา (Holding time) ของ bulk pack ใน
ระหว่างการเก็บและการขนส่งระหว่างสถานทีผ่ ลิตกับสถานที่บรรจุลงภาชนะบรรจุที่
สัมผัสยา (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
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MaV-6

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบตัวยาสําคัญและ/หรือผลิตภัณฑ์ยา
สําเร็จรูป [กรณีไม่มีหนังสือรับรอง European Pharmacopoeial Certificate of
Suitability: CEP]
ก) ขยายเกณฑ์การยอมรับในข้อกําหนดมาตรฐาน
ข) ยกเลิกหัวข้อทดสอบและเกณฑ์การยอมรับ

เงื่อนไขในการ 1. วิธีการทดสอบต้องไม่มีแก้ไขการเปลี่ยนแปลง
ยื่นขอแก้ไข 2. ไม่รวมถึงวัตถุดิบตัวยาสําคัญ/ผลิตภัณฑ์ยาที่อ้างอิงข้อกําหนดมาตรฐานตามตํารายา
เปลี่ยนแปลง 3. กรณีที่การเปลี่ยนแปลงนีท้ ําให้มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง CEP ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MiVPA12
4. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นผลจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตหรือ
ปัญหาความคงสภาพยา
เอกสารที่ต้อง ก) ขยายเกณฑ์การยอมรับในข้อกําหนดมาตรฐาน
ยื่นเพื่อ
1. เอกสารแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงพร้อมหลักฐานทางวิชาการประกอบ
ประกอบการ 2. ตารางเปรียบเทียบข้อกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบตัวยาสําคัญและ/หรือผลิตภัณฑ์ยาที่
พิจารณา
ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน และที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึง่ แสดงการเปรียบเทียบข้อความที่ขอ
แก้ไขให้ชัดเจน
3. ข้อกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบตัวยาสําคัญและ/หรือผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
4. ข้อมูลการวิเคราะห์รุ่นการผลิต (Batch analysis) ของวัตถุดิบตัวยาสําคัญและ/หรือ
ผลิตภัณฑ์ยา ทุกหัวข้อการทดสอบตามข้อกําหนดมาตรฐานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จํานวน 2
รุ่นการผลิตนําร่องหรือรุ่นการผลิต
5. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพต้องเป็นไปตาม ASEAN Guideline On Stability Study
Of Drug Product และ รายงานในกรณีที่ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานอายุ
ยา (พร้อมแนวทางการดําเนินการ)
ข) ยกเลิกหัวข้อทดสอบและเกณฑ์การยอมรับ
แนบเอกสารตามข้อ 1-4 และ
6. ใบรับรองผลวิเคราะห์ของตัวยาสําคัญ/ผลิตภัณฑ์ยา ทุกหัวข้อการทดสอบตามข้อกําหนด
มาตรฐานใหม่
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MaV-7

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเชื้อ

เงื่อนไขในการ 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่มผี ลต่อความสม่ําเสมอของการผลิต
ยื่นขอแก้ไข 2. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐานอายุ
เปลี่ยนแปลง ยาของผลิตภัณฑ์ยาต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง
3. มีแผนและ/หรือรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต หรือมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามโครงร่าง อย่างน้อย 3
รุ่นการผลิต ในขนาดรุ่นการผลิตทีเ่ หมาะสมสําหรับขนาดรุ่นการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โดยให้เป็นไปตาม ASEAN Guideline on Submission of Manufacturing Process
Validation Data for Drug Registration
4. สูตรของผลิตภัณฑ์ยาต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เอกสารที่ต้อง 1. แผนและ/หรือรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตของขนาดรุ่นการ
ยื่นเพื่อ
ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยให้เป็นไปตาม ASEAN Guideline on Submission of
ประกอบการ Manufacturing Process Validation Data for Drug Registration
พิจารณา
2. ตารางเปรียบเทียบสูตรของรุ่นการผลิตที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบันและสูตรของรุ่นการผลิต
ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการวิเคราะห์รุ่นการผลิต (Batch analysis) ของผลิตภัณฑ์ยา
อย่างน้อย 2 รุ่นการผลิตของขนาดรุ่นการผลิตที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบันและขนาดรุ่นการ
ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
4. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐานอายุยา
ของผลิตภัณฑ์ยา
5. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพต้องเป็นไปตาม ASEAN Guideline On Stability Study
Of Drug Product และ รายงานในกรณีที่ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานอายุ
ยา (พร้อมแนวทางการดําเนินการ)
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MaV-8

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อ

เงื่อนไขในการ 1. กรณีนี้เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดรุ่นการผลิตที่มากกว่า 10 เท่าของรุ่นการผลิตเดิม
ยื่นขอแก้ไข สําหรับกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดรุ่นการผลิตที่ไม่เกิน 10 เท่าของรุ่นการผลิตเดิม ให้
เปลี่ยนแปลง ดําเนินการตามหัวข้อ MiV-PA13
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่มผี ลต่อความสม่ําเสมอของการผลิต
3. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐานอายุยา
ของผลิตภัณฑ์ยาต้องไม่มีการเปลีย่ นแปลง
4. มีแผนและ/หรือรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต หรือมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามโครงร่าง อย่างน้อย 3
รุ่นการผลิต ในขนาดรุ่นการผลิตทีเ่ หมาะสมสําหรับขนาดรุ่นการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โดยให้เป็นไปตาม ASEAN Guideline on Submission of Manufacturing Process
Validation Data for Drug Registration
เอกสารที่ต้อง 1. แผนและ/หรือรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตของขนาดรุ่นการ
ยื่นเพื่อ
ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยให้เป็นไปตาม ASEAN Guideline on Submission of
ประกอบการ Manufacturing Process Validation Data for Drug Registration
พิจารณา
2. ตารางเปรียบเทียบสูตรของรุ่นการผลิตที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบันและสูตรของรุ่นการผลิต
ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการวิเคราะห์รุ่นการผลิต (Batch analysis) ของผลิตภัณฑ์ยาที่
ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันอย่างน้อย 1 รุ่นการผลิต และรุ่นการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อย่างน้อย 1 รุ่นการผลิต พร้อมหนังสือรับรองการส่งข้อมูลการวิเคราะห์ของรุ่นผลิตถัดไป
4. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพต้องเป็นไปตาม ASEAN Guideline On Stability Study
Of Drug Product และ รายงานในกรณีที่ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานอายุ
ยา (พร้อมแนวทางการดําเนินการ)
5. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐานอายุยา
ของผลิตภัณฑ์ยา
6. ข้อมูลเปรียบเทียบกราฟแสดงการละลายของรุ่นการผลิตปัจจุบันและรุ่นการผลิตที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 1 รุ่นการผลิต สําหรับยารูปแบบของแข็งชนิดรับประทาน (ในกรณีที่
เกี่ยวข้อง)
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MaV-9

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตในระดับหลักของผลิตภัณฑ์ยา

เงื่อนไขในการ 1. สถานที่ผลิตต้องเป็นสถานที่ผลิตที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบัน กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานที่
ยื่นขอแก้ไข ผลิต ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MaV-4
เปลี่ยนแปลง 2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณภาพ ความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ยา
3. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตในระดับรองของผลิตภัณฑ์ยาไม่ปราศจากเชื้อ
ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MiV-PA20
เอกสารที่ต้อง 1. รายละเอียดกระบวนการผลิตใหม่และเอกสารทางวิชาการแสดงเหตุผลในการแก้ไข
ยื่นเพื่อ
เปลี่ยนแปลง
ประกอบการ 2. แผนและ/หรือรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตที่ขอแก้ไข
พิจารณา
เปลี่ยนแปลง โดยให้เป็นไปตาม ASEAN Guideline on Submission of Manufacturing
Process Validation Data for Drug Registration
3. เอกสารข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐาน
อายุยาของผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน หรือเอกสารข้อกําหนดมาตรฐานการ
ตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐานอายุยาของผลิตภัณฑ์ยาตาม
กระบวนการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่สนับสนุนว่ากระบวนการผลิตที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาทีม่ ีคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพเหมือนเดิม
หรือดีกว่า
4. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการวิเคราะห์รุ่นการผลิต (Batch analysis) ของผลิตภัณฑ์ยา
อย่างน้อย 1 รุ่นการผลิตของกระบวนการผลิตที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
5. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพต้องเป็นไปตาม ASEAN Guideline On Stability Study
Of Drug Product และ รายงานในกรณีที่ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานอายุ
ยา (พร้อมแนวทางการดําเนินการ)
6. ข้อมูลเปรียบเทียบกราฟแสดงการละลายของรุ่นการผลิตปัจจุบันและรุ่นการผลิตที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์รูปแบบของแข็งชนิดรับประทาน ซึ่งผลิตจากกระบวนการผลิตที่
ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันและกระบวนการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยวิธีการทดสอบการ
ละลายดังกล่าวเป็นไปตามตํารายาและมีการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการทดสอบการ
ละลายนั้นด้วย
7. เอกสารแสดงเหตุผลการไม่ยนื่ ข้อมูลการศึกษาชีวสมมูลเพิ่มเติม ตาม ASEAN Guidelines
for the Conduct of Bioavailability and Bioequivalence Studies (ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
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MaV-10

การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของตัวยาไม่สําคัญ
ก) กรณีรูปแบบยาที่ปลดปล่อยตัวยาสําคัญทันทีชนิดรับประทาน (ระดับ 2 และ 3 ของ
Part III Components and Composition, SUPAC guideline)
ข) กรณีรูปแบบยาที่ดัดแปลงการปลดปล่อยตัวยาสําคัญชนิดรับประทาน
ค) กรณียารูปแบบอื่นที่มีความเสี่ยงสูง (critical dosage forms) เช่น ผลิตภัณฑ์
ปราศจากเชื้อ

เงื่อนไขในการ 1. การเปลี่ยนแปลงนี้ข้อกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยายังคงเดิม ตัวอย่างเช่น ข้อกําหนด
ยื่นขอแก้ไข มาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐานอายุยาของผลิตภัณฑ์
เปลี่ยนแปลง ยาไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเว้นลักษณะยา
2. มีแผนและ/หรือรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต หรือมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามโครงร่างอย่างน้อย 3
รุ่นการผลิต ตามสูตรของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยให้เป็นไปตาม ASEAN
Guideline on Submission of Manufacturing Process Validation Data for Drug
Registration
3. กราฟแสดงการละลายของผลิตภัณฑ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน
4. ตัวยาไม่สําคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องมีหน้าที่เดิม
5. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอืน่ ๆของตัวยาไม่สําคัญสําหรับ
รูปแบบยาทีป่ ลดปล่อยตัวยาสําคัญทันทีชนิดรับประทาน และ ยารูปแบบอื่นที่ไม่มีความเสี่ยง
สูง (non-critical dosage forms) ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MiV-PA15
เอกสารที่ต้อง 1. เอกสารแสดงเหตุผลตามหลักการพัฒนาทางเภสัชกรรมทีเ่ หมาะสมในการขอแก้ไข
ยื่นเพื่อ
เปลี่ยนแปลง
ประกอบการ 2. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพต้องเป็นไปตาม ASEAN Guideline On Stability Study
พิจารณา
Of Drug Product และ รายงานในกรณีที่ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานอายุ
ยา (พร้อมแนวทางการดําเนินการ)
3. ข้อมูลเปรียบเทียบกราฟแสดงการละลายของผลิตภัณฑ์รปู แบบของแข็งรุ่นการผลิตปัจจุบัน
และรุ่นการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง อย่างน้อย 1 รุ่นการผลิตหรือรุ่นการผลิตนําร่อง (ใน
กรณีที่เกี่ยวข้อง)
4. เอกสารชี้แจงเหตุผลในกรณีที่ไม่ยื่นข้อมูลการศึกษาชีวสมมูลตามหลักเกณฑ์ ASEAN
Guidelines for the Conduct of Bioavailability and Bioequivalence Studies (ใน
กรณีที่เกี่ยวข้อง)
5. ตารางเปรียบเทียบสูตรของผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง (โดยแสดงการคํานวณการเปลี่ยนแปลงตัวยาไม่สําคัญที่ขอแก้ไขเป็นเปอร์เซ็นต์
เทียบกับน้ําหนักยาทั้งหมดของสูตรที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบัน ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
6. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐานอายุยา
ของผลิตภัณฑ์ยา
7. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการวิเคราะห์รุ่นการผลิต (Batch analysis) ระหว่างสูตรของ
ผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 2 รุ่นการผลิต
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(หรือ 1 รุ่นการผลิต (Production batch) และ 2 รุ่นการผลิตนําร่อง (Pilot batch))
8. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
9. ข้อกําหนดมาตรฐานของตัวยาไม่สําคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
10. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวยาไม่สําคัญทีผ่ ลิตมาจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง ต้องมีหนังสือ
รับรองการปราศจาก Transmitting Animal Spongiform Encephalopathy (TSE) หรือ
ปราศจากโรควัวบ้า (Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)) จากหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ (ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
11. สูตรของรุ่นการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
12. แผนและ/หรือรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตของสูตรของ
ผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยให้เป็นไปตาม ASEAN Guideline on Submission
of Manufacturing Process Validation Data for Drug Registration
13. เอกสารหัวข้อ P3.1 ถึง P3.4 ตามคู่มือหลักเกณฑ์การขึน้ ทะเบียนตํารับยาแบบ ASEAN
(ACTD) ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)

12

MaV-11

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงน้ําหนักสารเคลือบเม็ดยา หรือน้ําหนักและ/หรือขนาดของเปลือก
แคปซูลสําหรับผลิตภัณฑ์ยารูปแบบรับประทานที่มีการดัดแปลงการปลดปล่อยตัวยา
สําคัญ
เงื่อนไขในการ 1. กราฟแสดงการละลายของผลิตภัณฑ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่
ยื่นขอแก้ไข ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลง 2. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐานอายุยา
ของผลิตภัณฑ์ยาต้องคงเดิม ยกเว้นหัวข้อทีเ่ กี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่
เกี่ยวข้อง)
3. กรณีการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณของน้ําหนักสารเคลือบเม็ดยาหรือน้ําหนัก และ/หรือ
ขนาดของเปลือกแคปซูลสําหรับยารูปแบบของแข็งชนิดรับประทานทีม่ ีการปลดปล่อยยาทันที
ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MiV-PA 16
เอกสารที่ต้อง 1. ข้อมูลเปรียบเทียบกราฟแสดงการละลายของผลิตภัณฑ์ยารูปแบบของแข็งที่ขอแก้ไข
ยื่นเพื่อ
เปลี่ยนแปลงและผลิตภัณฑ์เดิมที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน อย่างน้อย 1 รุ่นการผลิตหรือรุ่น
ประกอบการ การผลิตนําร่อง
พิจารณา
2. เอกสารชี้แจงเหตุผลในกรณีที่ไม่ยื่นข้อมูลการศึกษาชีวสมมูลตามหลักเกณฑ์ ASEAN
Guidelines for the Conduct of Bioavailability and Bioequivalence Studies (ใน
กรณีที่เกี่ยวข้อง)
3. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐานอายุยา
ของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
4. หนังสือรับรองว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อวิธีการทดสอบตาม
ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐานอายุยาของ
ผลิตภัณฑ์ยา
5. สูตรของรุ่นการผลิตที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบันและสูตรของรุ่นการผลิตที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
6. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
7. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพต้องเป็นไปตาม ASEAN Guideline On Stability Study
Of Drug Product และ รายงานในกรณีที่ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานอายุ
ยา (พร้อมแนวทางการดําเนินการ)
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสยาของผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเชื้อ
ก) การเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพและปริมาณ (Qualitative and Quantitative)และ/
MaV-12
หรือ
ข) ชนิดของภาชนะบรรจุ และ/หรือ
ค) รวมถึง วัสดุบรรจุภัณฑ์สัมผัสยา
เงื่อนไขในการ 1. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐานอายุยา
ยื่นขอแก้ไข ต้องคงเดิม
เปลี่ยนแปลง 2. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัสดุบรรจุภัณฑ์ทสี่ ัมผัสยาของผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ใช่ยาปราศจาก
เชื้อ ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MiV-PA28
เอกสารที่ต้อง 1. แผนและ/หรือรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตและกระบวนการ
ยื่นเพื่อ
ทําให้ปราศจากเชื้อ โดยให้เป็นไปตาม ASEAN Guideline on Submission of
ประกอบการ Manufacturing Process Validation Data for Drug Registration และให้เหมาะสมกับ
พิจารณา
วัสดุบรรจุภัณฑ์ทสี่ ัมผัสยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพต้องเป็นไปตาม ASEAN Guideline On Stability Study
Of Drug Product และ รายงานในกรณีที่ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานอายุ
ยา (พร้อมแนวทางการดําเนินการ)
3. เอกสารแสดงว่ายาไม่มีปฏิกิริยากับวัสดุบรรจุภัณฑ์ทสี่ ัมผัสยา (ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
4. ตารางเปรียบเทียบข้อกําหนดมาตรฐานของวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สัมผัสยาที่ได้รบั อนุญาต ณ
ปัจจุบันและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
5. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
6. เอกสารหัวข้อ P3 และ/หรือ P7 ตามคู่มือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตํารับยาแบบ ASEAN
(ACTD) ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
7. ข้อมูลทางวิชาการที่แสดงความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น
ข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถในการซึมผ่าน (permeability) ของบรรจุภัณฑ์ที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงและที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบัน ได้แก่ ความชื้น ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขนาดบรรจุ ปริมาตรบรรจุ และ/หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรง
MaV-13
หรือขนาดของภาชนะบรรจุหรือระบบปิดของภาชนะบรรจุสําหรับผลิตภัณฑ์ยาปราศจาก
เชื้อรูปแบบของแข็งและของเหลว
เงื่อนไขในการ 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่มผี ลกระทบต่อข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่าน
ยื่นขอแก้ไข เพื่อจําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐานอายุยา ยกเว้น ข้อกําหนดมาตรฐานของขนาดบรรจุ/
เปลี่ยนแปลง ปริมาตรบรรจุ
2. ขนาดบรรจุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับขนาด แผนการให้ยาและระยะเวลาการใช้
ยาตามที่ได้รับอนุญาตในเอกสารกํากับยา
3. วัสดุบรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
4. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขนาดบรรจุ ปริมาตรบรรจุ และ/หรือเปลี่ยนแปลง
รูปทรง หรือขนาดของภาชนะบรรจุหรือระบบปิดของภาชนะบรรจุสําหรับผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ใช่
ยาปราศจากเชื้อ ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MiV-PA30
เอกสารที่ต้อง 1. เอกสารแสดงเหตุผลว่าขนาดบรรจุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับขนาด แผนการให้
ยื่นเพื่อ
ยาและระยะเวลาการใช้ยาตามที่ได้รบั อนุญาตในเอกสารกํากับยา
ประกอบการ 2. ข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต กระบวนการทําให้ปราศจากเชื้อ
พิจารณา
และระบบปิดของภาชนะบรรจุทเี่ กี่ยวข้อง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
3. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพต้องเป็นไปตาม ASEAN Guideline On Stability Study
Of Drug Product และ รายงานในกรณีที่ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานอายุ
ยา (พร้อมแนวทางการดําเนินการ)
4. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
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การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงตัวทําละลาย/สารเจือจาง (solvent/diluent) ของผลิตภัณฑ์
ยา
เงื่อนไขในการ 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่มผี ลกระทบต่อรูปแบบยา แผนการให้ยา ข้อบ่งใช้และ
ยื่นขอแก้ไข วิธีการให้ยา
เปลี่ยนแปลง 2. กรณีการตัดตัวทําละลาย/สารเจือจาง (solvent/diluent) ออกจากผลิตภัณฑ์ยา ให้
ดําเนินการตามหัวข้อ MiV-PA18
3. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง อายุยา และ/หรือสภาวะการเก็บรักษายาภายหลังเปิดบรรจุ
ภัณฑ์ครั้งแรก และ/หรือภายหลังการเจือจางหรือละลายด้วยน้ํายาทําละลาย ให้ดําเนินการ
ตามหัวข้อ MaV-15/MiV-PA34 และ/หรือ MaV-16/MiV-PA35 (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
เอกสารที่ต้อง 1. เอกสารข้อมูลของตัวทําละลาย/สารเจือจาง (solvent/diluent) ตามหัวข้อ P และ S และ
ยื่นเพื่อ
เอกสารข้อมูลความคงสภาพของยาภายหลังการละลายด้วยน้ํายาทําละลายที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการ 2. เอกสารรับรองสถานที่ผลิตตัวทําละลาย/สารเจือจาง (solvent/diluent) เป็นไปตาม
พิจารณา
มาตรฐานการผลิตยาที่ดีฉบับปัจจุบัน (GMP) (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
3. ระบบการกําหนดรหัสของรุ่นการผลิต (ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
4. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ อนุญาตให้สถานที่ผลิตผลิตและบรรจุตัวทําละลาย/สารเจือ
จาง (solvent/diluent) (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
5. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
6. หนังสือจากผู้รบั อนุญาต รับรองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มผี ลกระทบต่อข้อกําหนด
มาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐานอายุยาของผลิตภัณฑ์
ยา
MaV-14
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การขยายอายุของผลิตภัณฑ์ยา
ก) ผลิตภัณฑ์ยาในบรรจุภัณฑ์สําหรับจําหน่าย และ/หรือ
MaV-15
ข) หลังจากการเปิดบรรจุภัณฑ์ครั้งแรก และ/หรือ
ค) ภายหลังการเจือจางหรือละลายด้วยน้ํายาทําละลาย
เงื่อนไขในการ 1. กรณี ข้อ (ก) และ (ข) การศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
ยื่นขอแก้ไข ข้อกําหนดมาตรฐานอายุยาที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลง 2. กรณี ข้อ (ค) การศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาเป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในข้อกําหนด
มาตรฐานอายุยาภายหลังการเจือจางหรือละลายด้วยน้ํายาทําละลายที่ได้รบั อนุญาต ณ
ปัจจุบัน
3. กรณี การลดอายุของผลิตภัณฑ์ยา ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MiV-PA34
เอกสารที่ต้อง 1. ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวของผลิตภัณฑ์ยาที่ครอบคลุมระยะเวลาตามที่ขอ
ยื่นเพื่อ
แก้ไขอย่างน้อย 2 รุ่นการผลิตนําร่อง/รุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาในวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ได้รบั
ประกอบการ อนุญาต โดยข้อมูลการศึกษาความคงสภาพต้องเป็นไปตาม ASEAN Guideline On Stability
พิจารณา
Study Of Drug Product
ก) ผลิตภัณฑ์ยาในบรรจุภัณฑ์สําหรับจําหน่าย และ/หรือ
ข) หลังจากการเปิดบรรจุภัณฑ์ครั้งแรก และ/หรือ
ค) ภายหลังการเจือจางหรือละลายด้วยน้ํายาทําละลาย
2. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
3. เอกสารแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอายุผลิตภัณฑ์ยาที่เกี่ยวข้อง
4. หนังสือจากผู้รบั อนุญาต รับรองว่าจะแสดงมาตรการการแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใช้ยา
ทราบหากได้รบั อนุญาต (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ยา (ลดลงจากสภาวะการเก็บ
รักษาที่ได้เคยรับอนุญาต)
MaV-16
ก) ผลิตภัณฑ์ยาในบรรจุภัณฑ์สําหรับจําหน่าย และ/หรือ
ข) หลังจากการเปิดบรรจุภัณฑ์ครั้งแรก และ/หรือ
ค) ภายหลังการเจือจางหรือละลายด้วยน้ํายาทําละลาย
เงื่อนไขในการ 1. กรณี ข้อ (ก) และ (ข) การศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
ยื่นขอแก้ไข ข้อกําหนดมาตรฐานอายุยาที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลง 2. กรณี ข้อ (ค) การศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาเป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในข้อกําหนด
มาตรฐานอายุยาภายหลังการเจือจางหรือละลายด้วยน้ํายาทําละลายที่ได้รบั อนุญาต ณ
ปัจจุบัน
3. กรณี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษา (เพิม่ ขึน้ จากสภาวะการเก็บรักษาที่ได้เคย
รับอนุญาต) ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MiV-PA 35
เอกสารที่ต้อง 1. ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่สภาวะการเก็บรักษาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงของ
ยื่นเพื่อ
ผลิตภัณฑ์ยา โดยครอบคลุมระยะเวลาตามที่ขอแก้ไข อย่างน้อย 2 รุ่นการผลิตนําร่อง/รุ่นการ
ประกอบการ ผลิตของผลิตภัณฑ์ยา ในวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบัน ตาม ASEAN
พิจารณา
Guidelines on Stability Study of Drug Product
2. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
3. เอกสารทางวิชาการแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับรองต้องผ่านการพิจารณาก่อนการอนุมัติ
Minor Variation - Prior Approval (MiV-PA)
MiV- PA1
เงื่อนไขในการ
ยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผลิตภัณฑ์ยา
1. รายละเอียดอื่นของทะเบียนตํารับยา (สูตรตํารับ ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อย
หรือผ่านเพื่อจําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐานอายุยาของผลิตภัณฑ์ยา สถานที่ผลิตและ
กระบวนการผลิต) ต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเว้นชื่อผลิตภัณฑ์
2. ชื่อของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดในการออก
เสียงและตัวสะกดกับผลิตภัณฑ์ยาอื่นๆ
3. ชื่อใหม่ของผลิตภัณฑ์ต้อง
(1) ไม่โอ้อวดในด้านประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เกินกว่าข้อมูล
สนับสนุนจากผลการศึกษาทางคลินกิ
(2) ไม่ทําให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสรรพคุณในการรักษา
(3) ไม่ทําให้เข้าใจผิดว่ามีประสิทธิภาพ คุณภาพหรือความปลอดภัยเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ที่
คล้ายกัน
(4) ไม่ทําให้เข้าใจผิดว่า มีส่วนประกอบอื่นๆ ที่ไม่มจี ริงในผลิตภัณฑ์
เอกสารที่ต้องยื่น 1. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผูร้ ับอนุญาต ยินยอมให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ
เพื่อประกอบการ ผลิตภัณฑ์ และรับรองว่าจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทราบถึงการแก้ไข
พิจารณา
เปลี่ยนแปลงชื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
2. หนังสือจากผู้รบั อนุญาตรับรอง ว่ารายละเอียดอื่นของทะเบียนตํารับยา (สูตรตํารับ
ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐานอายุ
ยา สถานที่ผลิตและกระบวนการผลิต) ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง ยกเว้นชื่อผลิตภัณฑ์
3. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
4. หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยา (CPP) ฉบับปรับปรุง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
5. หนังสือรับรองเครือ่ งหมายการค้า (ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
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MiV-PA2

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารกํากับยา (ตามข้อกําหนดการแสดงฉลากและ
เอกสารกํากับยาของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
รวมถึง
ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดวางรูปภาพ/รูปแบบ โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง
ข) การเพิ่ม/ยกเลิก/แทนที่รูปภาพ แผนภาพ บาร์โค้ด สัญลักษณ์ และ/หรือข้อความ
โดยไม่ทําให้เข้าใจผิดในข้อบ่งใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ค) การเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงคําหรือข้อความของคําเตือน ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้และ/
หรืออาการไม่พึงประสงค์ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้เข้มงวดมากขึ้นในฉลากและเอกสาร
กํากับยา
ง) การจํากัดกลุ่มเป้าหมายของการใช้ผลิตภัณฑ์ให้ลดลง
จ) การยกเลิกข้อบ่งใช้
ฉ) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้จัดจําหน่าย
เงื่อนไขในการ 1. ฉลากและเอกสารกํากับยา ในที่นี้ หมายถึง เอกสารกํากับยา (Package insert)
ยื่นขอแก้ไข
เอกสารกํากับยาสําหรับผู้ป่วย ฉลากบนกล่องบรรจุยา/บรรจุภัณฑ์ ฉลากยาด้านใน
เปลี่ยนแปลง
และ/หรือฉลากยาบนบลิสเตอร์หรือสตริป
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่ใช่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับหลัก (MaV) และต้องไม่
เป็นข้อมูลทีส่ ่งเสริมการขาย กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับหลัก (MaV) ของฉลากและ
เอกสารกํากับยา ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MaV-2
เอกสารที่ต้องยื่น 1. ฉลากและเอกสารกํากับยาฉบับปัจจุบันที่ได้รบั อนุญาต
เพื่อประกอบการ 2. ฉลากและเอกสารกํากับยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง และฉบับที่แสดงการเปรียบเทียบ
พิจารณา
ข้อความที่ขอแก้ไขให้ชัดเจน
3. หนังสือจากผู้รบั อนุญาต รับรองว่ามีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเฉพาะ เรื่องตามหัวข้อ
ข้างต้น โดยรายละเอียดอื่นๆ ไม่มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง
4. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง/เอกสารอ้างอิงเพื่อสนับสนุนส่วนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่
เกี่ยวข้อง)

20

MiV-PA3

การเพิ่มหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจําหน่าย

เงื่อนไขในการ
ยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

1. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผูร้ ับผิดชอบในการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจําหน่ายเท่านั้น
2. ผู้รับผิดชอบในการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจําหน่ายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใช้วิธีการ
ควบคุมคุณภาพในการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจําหน่ายเช่นเดียวกับผูร้ ับผิดชอบที่ได้รับ
อนุญาต ณ ปัจจุบัน
3. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เอกสารที่ต้องยื่น 1. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ มอบหมายให้ผู้ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
เพื่อประกอบการ ผู้รบั ผิดชอบในการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจําหน่าย (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
พิจารณา
2. หนังสือรับรองสถานที่ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจําหน่ายทีข่ อแก้ไขเปลี่ยนแปลงจาก
หน่วยงานของรัฐ (หรือหน่วยงานที่รัฐรับรอง) ระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
ในการผลิตยา เช่น หนังสือรับรอง GMP หรือ CPP ที่ครอบคลุมมาตรฐาน GMP
3. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
MiV-PA4

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มผู้ผลิต หรือสถานที่ผลิตวัตถุดิบตัวยาสําคัญที่มี
หนังสือรับรอง European Pharmacopoeial Certificate of Suitability : CEP
เงื่อนไขในการ 1. ข้อกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบตัวยาสําคัญต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ยื่นขอแก้ไข
2. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ/หรือการเพิ่มผูผ้ ลิต/สถานที่ผลิตวัตถุดิบตัวยาสําคัญ ที่
เปลี่ยนแปลง
ไม่มีเอกสาร CEP ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MaV-3
เอกสารที่ต้องยื่น 1. เอกสาร CEP ฉบับล่าสุดที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมเอกสารแนบทั้งหมดทีอ่ อกโดย
เพื่อประกอบการ European Directorate for the Quality of medicines (EDQM)
พิจารณา
2. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการวิเคราะห์รุ่นการผลิต (Batch analysis) วัตถุดิบตัวยา
สําคัญ จากสถานที่ผลิตที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบันและสถานที่ผลิตที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง อย่างน้อยแหล่งละ 2 รุ่นการผลิตนําร่อง (Pilot batch)
3. กรณีที่ในเอกสาร CEP ไม่ระบุระยะเวลาในการทดสอบซ้าํ ต้องยื่นเอกสารข้อมูล
การศึกษาความคงสภาพของวัตถุดิบตัวยาสําคัญทั้งการศึกษาความคงสภาพระยะยาว
(long term และ การศึกษาความคงสภาพในสภาวะเร่ง (accelerated) ให้ครอบคลุม
ระยะเวลาทีจ่ ะกําหนดเป็นระยะเวลาในการทดสอบซ้ํา จํานวน 2 รุ่นการผลิตนําร่อง จาก
สถานที่ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
4. หนังสือจากผู้รบั อนุญาต รับรองว่าจะทําการศึกษาความคงสภาพในสภาวะเร่ง
(accelerated) และการศึกษาความคงสภาพระยะยาว (long term) ของผลิตภัณฑ์ยาที่
เตรียมขึ้นจากวัตถุดิบตัวยาสําคัญทีผ่ ลิตจากสถานที่ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ
รายงานในกรณีที่ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานอายุยา (พร้อมแนวทาง
การดําเนินการ) หรือส่งรายงานการศึกษาความคงสภาพเมื่อสํานักงานฯ เรียกขอ
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MiV-PA5

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดรุ่นการผลิตของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (กรณีไม่มีหนังสือ
รับรอง European Pharmacopoeial Certificate of Suitability : CEP)
เงื่อนไขในการ 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความสม่ําเสมอของกระบวนการผลิต
ยื่นขอแก้ไข
2. ข้อกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบตัวยาสําคัญต้องไม่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
3. กรณีที่การเปลี่ยนแปลงนีท้ ําให้มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง CEP ให้ดําเนินการตามหัวข้อ
MiV-PA12
เอกสารที่ต้องยื่น 1. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการวิเคราะห์รุ่นการผลิต (Batch analysis) ของผลิตภัณฑ์ยา
เพื่อประกอบการ อย่างน้อย 1 รุ่นการผลิตหรือ 1 รุ่นการผลิตนําร่อง ของขนาดรุ่นการผลิตที่ได้รับอนุญาต
พิจารณา
ณ ปัจจุบัน และขนาดรุ่นการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยต้องมีข้อมูลการวิเคราะห์รุ่น
การผลิต (Batch analysis) ของขนาดรุ่นการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 2 รุ่นการผลิต
เพื่อจําหน่ายถัดมา เมื่อสํานักงานฯ เรียกขอ หรือรายงานในกรณีทผี่ ลการศึกษาไม่เป็นไป
ตามข้อกําหนดมาตรฐาน (พร้อมแนวทางการดําเนินการ)
2. หนังสือจากผู้รบั อนุญาต รับรองว่าข้อกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบตัวยาสําคัญไม่
เปลี่ยนแปลงและไม่มผี ลกระทบต่อความสม่ําเสมอของกระบวนการผลิต
3. เอกสารหัวข้อ S เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามคู่มือหลักเกณฑ์การ
ขึ้นทะเบียนตํารับยาแบบ ASEAN (ACTD) (ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
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MiV-PA6

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิตของวัตถุดิบตัว
ยาสําคัญ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดของวิธีการทดสอบที่ได้รับอนุญาต ณ
ปัจจุบันและการเพิ่มวิธีการทดสอบในระหว่างกระบวนการผลิต (กรณีไม่มีหนังสือ
รับรอง European Pharmacopoeial Certificate of Suitability : CEP)
เงื่อนไขในการ 1. ข้อกําหนดการควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิต (in-process limits) ที่ขอแก้ไข
ยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ต้องเป็นการเพิม่ ความเข้มงวดของข้อกําหนดการควบคุมคุณภาพหรือเพิ่ม
เปลี่ยนแปลง
วิธีการทดสอบ
2. กรณีที่การเปลี่ยนแปลงนีท้ ําให้มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง CEP ให้ดําเนินการตามหัวข้อ
MiV-PA12
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นผลสืบเนือ่ งจากการรับรองใดๆ ทีเ่ กิดขึ้นจากการ
ประเมินเกณฑ์การยอมรับในข้อกําหนดมาตรฐานก่อนหน้านี้
4. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นผลจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต
เช่น สารปนเปื้อนใหม่ (new unqualified impurity) หรือการเปลี่ยนแปลงปริมาณรวม
ของสารปนเปื้อน
5. วิธีการทดสอบที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องไม่ใช่วิธีการทดสอบที่ใช้เทคนิคใหม่ซึ่งไม่
เป็นมาตรฐาน (novel non-standard technique) หรือวิธที ดสอบที่เป็นมาตรฐานซึ่งใช้
แนวทางใหม่ (novel way)
เอกสารที่ต้องยื่น 1. รายละเอียดวิธีวิเคราะห์ พร้อมทัง้ ข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบความถูกต้องของวิธี
เพื่อประกอบการ วิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
พิจารณา
2. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตที่ได้รับอนุญาต ณ
ปัจจุบันและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการวิเคราะห์รุ่นการผลิต (Batch analysis) ของวัตถุดิบตัว
ยาสําคัญ จํานวน 2 รุ่นการผลิตทุกหัวข้อการทดสอบในข้อกําหนดมาตรฐานที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง(ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
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MiV-PA7

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (กรณีไม่มีหนังสือรับรอง
European Pharmacopoeial Certificate of Suitability : CEP)
เงื่อนไขในการ 1. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทีจ่ ะกระทบต่อข้อมูลเชิงคุณภาพและ/
ยื่นขอแก้ไข
หรือเชิงปริมาณของสารปนเปื้อน ซึ่งทําให้ต้องศึกษาด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง
2. ข้อกําหนดมาตรฐานและความคงสภาพของวัตถุดิบตัวยาสําคัญต้องไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
3. กระบวนการสังเคราะห์ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง (เช่น สารมัธยันตร์ (intermediate)
ไม่เปลี่ยนแปลง)
4. กระบวนการผลิตวัตถุดิบตัวยาสําคัญต้องไม่ใช้สารทีม่ ีแหล่งกําเนิดจากมนุษย์หรือสัตว์
ซึ่งต้องมีการประเมินความปลอดภัยจากเชื้อไวรัส
5. คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของวัตถุดิบตัวยาสําคัญต้อง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6. กรณีที่การเปลี่ยนแปลงนีท้ ําให้มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง CEP ให้ดําเนินการตามหัวข้อ
MiV-PA12
เอกสารที่ต้องยื่น 1. เอกสารข้อมูลแม่บทของยา (Drug Master File) หรือเอกสารหัวข้อวัตถุดิบตัวยา
เพื่อประกอบการ สําคัญทีเ่ กี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉบับปรับปรุง หรือเอกสารที่เทียบเท่าหรือ
พิจารณา
เอกสารที่ได้รับการประเมินแล้ว
2. ตารางเปรียบเทียบกระบวนการผลิตที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงซึง่ แสดงการเปรียบเทียบข้อความที่ขอแก้ไขให้ชัดเจน (ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
3. หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ จํานวน 2 รุ่นการผลิต
4. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการวิเคราะห์รุ่นการผลิต (Batch analysis) ของผลิตภัณฑ์ยา
ที่ผลิตจากวัตถุดิบตัวยาสําคัญตามกระบวนการผลิตวัตถุดิบตัวยาสําคัญที่ได้รับอนุญาต ณ
ปัจจุบันและจากวัตถุดิบตัวยาสําคัญตามกระบวนการผลิตวัตถุดิบตัวยาสําคัญที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 2 รุ่นการผลิต(รุ่นการผลิตนําร่อง/รุน่ การผลิต)
5. หนังสือจากผู้รบั อนุญาต รับรองว่าไม่มสี ารปนเปื้อนชนิดใหม่เกิดขึ้น หรือมีปริมาณสาร
ปนเปือ้ นเท่ากับหรือมากกว่าระดับที่ยอมรับได้ตามข้อกําหนดของสารปนเปื้อน หรือ
ระดับของสารปนเปื้อนที่เพิม่ ขึ้น ไม่เป็นเหตุให้ตอ้ งมีการศึกษาความปลอดภัยเพิ่มเติม
6. หนังสือจากผู้รบั อนุญาต รับรองว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดมาตรฐานของ
วัตถุดิบตัวยาสําคัญ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดมาตรฐาน (เช่น การเพิ่มความ
เข้มงวดของข้อกําหนดมาตรฐาน) จะต้องแสดงตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อกําหนดมาตรฐานที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบันและข้อกําหนดมาตรฐานที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
7. หนังสือจากผู้รบั อนุญาต รับรองว่าจะเริม่ ทําการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยา
ที่เกี่ยวข้องตาม the ASEAN Guideline On Stability Study of Drug Product และ
จะดําเนินการศึกษาความคงสภาพดังกล่าวจนแล้วเสร็จ และรายงานในกรณีที่ผล
การศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานอายุยา (พร้อมแนวทางการดําเนินการ)
8. รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต (Process Validation
Report) วัตถุดิบตัวยาสําคัญของผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเชื้อ (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
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MiV-PA8

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ
ก) การเพิ่มความเข้มงวดของเกณฑ์การยอมรับในข้อกําหนดมาตรฐาน
ข) การเพิ่มหัวข้อทดสอบและเกณฑ์การยอมรับ
เงื่อนไขในการ 1. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบตัวยาสําคัญที่ไม่ปรากฏอยู่
ยื่นขอแก้ไข
ในตํารายาและวัตถุดิบตัวยาสําคัญของยาสามัญที่ไม่มหี นังสือรับรอง CEP เท่านั้น
เปลี่ยนแปลง
2. กรณี (ข) ใช้กับวิธีทดสอบที่ไม่ปรากฏอยู่ในตํารายาเท่านัน้
3. กรณีที่การเปลี่ยนแปลงนีท้ ําให้มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือรับรอง CEP ให้
ดําเนินการตามหัวข้อ MiV-PA12
4. กรณีการขยายเกณฑ์การยอมรับในข้อกําหนดมาตรฐานหรือยกเลิกหัวข้อทดสอบและ
เกณฑ์การยอมรับของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MaV-6
5. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นผลจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต
หรือปัญหาความคงสภาพยา
6. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบ
เอกสารที่ต้องยื่น ก) การเพิ่มความเข้มงวดของเกณฑ์การยอมรับในข้อกําหนดมาตรฐาน
เพื่อประกอบการ 1. ตารางเปรียบเทียบข้อกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบตัวยาสําคัญและ/หรือผลิตภัณฑ์ยา
พิจารณา
ที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน และที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบข้อความ
ที่ขอแก้ไขให้ชัดเจน
2. ข้อมูลเปรียบเทียบการวิเคราะห์รุ่นการผลิต (Batch analysis) ของวัตถุดิบตัวยา
สําคัญทุกหัวข้อการทดสอบตามข้อกําหนดมาตรฐานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จํานวน 2 รุ่น
การผลิตนําร่องหรือรุ่นการผลิต
3. เอกสารทางวิชาการแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข) การเพิม่ หัวข้อทดสอบและเกณฑ์การยอมรับ
แนบเอกสารตามข้อ 1-3 และ
4. เอกสารสรุปรายละเอียดวิธีวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและข้อมูลการตรวจสอบ
ความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์
MiV-PA9
เงื่อนไขในการ
ยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบวัตถุดิบตัวยาสําคัญที่ไม่ปรากฎในตํารายา
1. ผลการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ของวิธีการทดสอบที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง อย่างน้อยต้องเทียบเท่ากับวิธีการทดสอบเดิม
2. กรณีที่การเปลี่ยนแปลงนีท้ ําให้มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือรับรอง CEP ให้
ดําเนินการตามหัวข้อ MiV-PA12
เอกสารที่ต้องยื่น 1. เอกสารรายละเอียดวิธีวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูลการตรวจสอบความ
เพื่อประกอบการ ถูกต้องของวิธีวิเคราะห์โดยสรุป และข้อมูลเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างวิธีที่ได้รับ
พิจารณา
อนุญาต ณ ปัจจุบันกับวิธีที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง(ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
2. ข้อกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ
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MiV-PA10
เงื่อนไขในการ
ยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอายุหรือระยะเวลาในการทดสอบซ้าํ ของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ
1. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพต้องเป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐาน
2. สภาวะการเก็บรักษาต้องไม่เปลี่ยนแปลง
3. กรณีที่การเปลี่ยนแปลงนีท้ ําให้มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือรับรอง CEP ให้
ดําเนินการตามหัวข้อ MiV-PA12
เอกสารที่ต้องยื่น 1. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพของวัตถุดิบตัวยาสําคัญอย่างน้อย 2 รุ่นการผลิต หรือ
เพื่อประกอบการ รุ่นการผลิตนําร่อง
พิจารณา
2. ข้อกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ
MiV-PA11
เงื่อนไขในการ
ยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ
พิจารณา
MiV-PA12
เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ
พิจารณา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษาวัตถุดิบตัวยาสําคัญ
1. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพต้องเป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐาน
2. การกําหนดอายุยา/ช่วงระยะเวลาทําการทดสอบซ้ําต้องไม่เปลี่ยนแปลง
3. กรณีที่การเปลี่ยนแปลงนีท้ ําให้มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือรับรอง CEP ให้
ดําเนินการตามหัวข้อ MiV-PA12
1. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพของวัตถุดิบตัวยาสําคัญอย่างน้อย 2 รุ่นการผลิต หรือ
รุ่นการผลิตนําร่องของสภาวะการเก็บรักษาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. ข้อกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง European Pharmacopoeial Certificate of Suitability
(CEP) ของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ
1. หนังสือรับรอง CEP ฉบับล่าสุดที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมเอกสารแนบทั้งหมดที่ออกโดย
European Directorate for the Quality of medicines (EDQM)
2. ข้อกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (ในกรณีที่เกีย่ วข้อง)
3. รายงานผลการวิเคราะห์รุ่นการผลิตจากผูผ้ ลิตวัตถุดิบตัวยาสําคัญ* ซึ่งเป็นไปตาม
Ph.Eur Monograph รวมถึงวิธีการทดสอบเพิ่มเติมและเกณฑ์การยอมรับที่ระบุไว้ใน
หนังสือรับรอง CEP (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
4. ข้อมูลเพิม่ เติมอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องซึ่งไม่ระบุในหนังสือรับรอง CEP เช่น ข้อมูลความคง
สภาพ (S7), ช่วงระยะเวลาทําการทดสอบซ้ําและคุณสมบัตทิ ั่วไปทางเคมี/กายภาพอื่นๆ
(ได้แก่ ขนาดอนุภาค รูปพหุสัณฐาน (polymorphism) เป็นต้น ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
5. ถ้าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ ให้
ยื่นหนังสือจากผูร้ ับอนุญาตรับรองว่าจะเริ่มทําการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาที่
เกี่ยวข้องตาม the ASEAN Guideline On Stability Study of Drug Product และจะ
ดําเนินการศึกษาความคงสภาพดังกล่าวจนแล้วเสร็จ และรายงานในกรณีทผี่ ลการศึกษา
ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานอายุยา (พร้อมแนวทางการดําเนินการ)
*ถ้าผู้ผลิตวัตถุดิบตัวยาสําคัญมีหนังสือรับรอง CEP และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาอ้างอิง
ข้อกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบตัวยาสําคัญอื่น (เช่น USP, JP, In-house เป็นต้น)
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาจะต้องยื่นข้อมูลข้อ S4.1 ถึง S4.5
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MiV-PA13
เงื่อนไขในการ
ยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดรุ่นการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์ยาไม่ปราศจากเชื้อ
1. กรณีนี้เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดรุ่นการผลิตที่ไม่เกิน 10 เท่าของรุ่นการผลิตที่
ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่มผี ลต่อความสม่ําเสมอของการผลิต
3. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและยาข้อกําหนดมาตรฐาน
อายุยา (end-of-shelf-life specifications) ต้องไม่มเี ปลี่ยนแปลง
4. มีแผนและ/หรือรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต หรือมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามโครงร่าง อย่าง
น้อย 3 รุ่นการผลิต ในขนาดรุ่นการผลิตทีเ่ หมาะสมสําหรับขนาดรุ่นการผลิตที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง โดยให้เป็นไปตาม ASEAN Guideline on Submission of
Manufacturing Process Validation Data for Drug Registration
5. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเชื้อ ให้
ดําเนินการตามหัวข้อ MaV-7 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดรุ่นการผลิตที่มากกว่า 10
เท่าของรุ่นการผลิตที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบัน ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MaV-8
เอกสารที่ต้องยื่น 1. แผนและ/หรือรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตของขนาดรุ่น
เพื่อประกอบการ การผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยให้เป็นไปตาม ASEAN Guideline on Submission
พิจารณา
of Manufacturing Process Validation Data for Drug Registration
2. ตารางเปรียบเทียบสูตรของรุ่นการผลิตที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบันและสูตรของรุ่นการ
ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการวิเคราะห์รุ่นการผลิต (Batch analysis) ของผลิตภัณฑ์ยา
ที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันอย่างน้อย 1 รุ่นการผลิต และรุ่นการผลิตที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 1 รุ่นการผลิต พร้อมหนังสือรับรองการส่งข้อมูลการวิเคราะห์
ของรุ่นผลิตถัดไป
4. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพต้องเป็นไปตาม ASEAN Guideline On Stability
Study Of Drug Product และ รายงานในกรณีทผี่ ลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
มาตรฐานอายุยา (พร้อมแนวทางการดําเนินการ)
5. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐาน
อายุยาของผลิตภัณฑ์ยา
6. เอกสารหัวข้อ P3.1 ถึง P3.4 ตามคู่มือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตํารับยาแบบ
ASEAN (ACTD) ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
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MiV-PA14
เงื่อนไขในการ
ยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

การลดหรือยกเลิกการ overage
1. การเปลี่ยนแปลงนี้ใช้เฉพาะกรณีที่วัตถุดิบตัวยาสําคัญได้รับอนุญาตให้ทําการ
overages ในการผลิตไว้แล้ว
2. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐาน
อายุยาของผลิตภัณฑ์ยาต้องไม่เปลี่ยนแปลง
เอกสารที่ต้องยื่น 1. เอกสารแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพื่อประกอบการ 2. ตารางเปรียบเทียบสูตรของรุ่นการผลิตที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไข
พิจารณา
เปลี่ยนแปลง
3. หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ยา จํานวน 2 รุ่น
4. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพต้องเป็นไปตาม ASEAN Guideline On Stability
Study Of Drug Product และ รายงานในกรณีทผี่ ลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
มาตรฐานอายุยา (พร้อมแนวทางการดําเนินการ)
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MiV–PA15

การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของตัวยาไม่สําคัญ
ก) กรณีรูปแบบยาที่ปลดปล่อยตัวยาสําคัญทันทีชนิดรับประทาน (ระดับ 1 ของ Part
III Components and Composition, SUPAC guideline)
ข) กรณียารูปแบบอื่นที่ไม่มีความเสี่ยงสูง (non-critical dosage forms) เช่น ยา
รูปแบบของเหลวสําหรับรับประทาน ยาใช้ภายนอก
เงื่อนไขในการ 1. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐาน
ยื่นขอแก้ไข
อายุยาของผลิตภัณฑ์ยาต้องไม่มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
2. มีแผนและ/หรือรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต หรือมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามโครงร่างอย่างน้อย
3 รุ่นการผลิต ของสูตรของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยให้เป็นไปตาม
ASEAN Guideline on Submission of Manufacturing Process Validation Data
for Drug Registration
3. กราฟแสดงการละลายของผลิตภัณฑ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องเทียบเท่ากับ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบัน
4. ตัวยาไม่สําคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องมีหน้าที่เดิม (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
5. การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอื่นๆของตัวยาไม่สําคัญสําหรับรูปแบบยา
ที่ปลดปล่อยตัวยาสําคัญทันทีและรูปแบบยาที่ดัดแปลงการปลดปล่อยตัวยาสําคัญชนิด
รับประทาน และยารูปแบบอื่นที่มีความเสี่ยงสูง (critical dosage forms) ให้ดําเนินการ
ตามหัวข้อ MaV-10
เอกสารที่ต้องยื่น 1. เอกสารแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยระบุการพัฒนาทางเภสัชกรรมที่
เพื่อประกอบการ เหมาะสม
พิจารณา
2. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพต้องเป็นไปตาม ASEAN Guideline On Stability
Study Of Drug Product และ รายงานในกรณีทผี่ ลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
มาตรฐานอายุยา (พร้อมแนวทางการดําเนินการ)
3. ข้อมูลเปรียบเทียบกราฟแสดงการละลายของผลิตภัณฑ์ยารูปแบบของแข็งที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงและผลิตภัณฑ์เดิมที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน อย่างน้อย 1 รุ่นการผลิตหรือ
รุ่นการผลิตนําร่อง
4. เอกสารชี้แจงเหตุผลในกรณีที่ไม่ยื่นข้อมูลการศึกษาชีวสมมูลตามหลักเกณฑ์ ASEAN
Guidelines for the Conduct of Bioavailability and Bioequivalence Studies
(ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
5. ตารางเปรียบเทียบสูตรของผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง (โดยแสดงการคํานวณการเปลี่ยนแปลงตัวยาไม่สําคัญที่ขอแก้ไขเป็น
เปอร์เซ็นต์เทียบกับน้ําหนักยาทั้งหมดของสูตรของผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับอนุญาต ณ
ปัจจุบัน ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
6. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐาน
อายุยาของผลิตภัณฑ์ยา
7. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการวิเคราะห์รุ่นการผลิต (Batch analysis) ระหว่างสูตรของ
ผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 2รุ่นการ
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ผลิต (หรือ 1รุ่นการผลิต และ 2รุ่นการผลิตนําร่อง)
8. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
9. ข้อกําหนดมาตรฐานของตัวยาไม่สําคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
10. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวยาไม่สําคัญทีผ่ ลิตมาจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง ต้องมีหนังสือ
รับรองการปราศจาก Transmitting Animal Spongiform Encephalopathy (TSE)
หรือปราศจากโรควัวบ้า (Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)) จาก
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ (ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
11. สูตรของรุ่นการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
12. หนังสือรับรอง ระบุว่าตัวยาไม่สําคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มผี ลกระทบต่อการ
ปลดปล่อยยาและการทดสอบตามข้อกําหนดมาตรฐานอายุยา (ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
13. เอกสารหัวข้อ P3.1 ถึง P3.4 ตามคู่มือหลักเกณฑ์การขึน้ ทะเบียนตํารับยาแบบ
ASEAN (ACTD) ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง(ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
14. แผนและ/หรือรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตของสูตรของ
ผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยให้เป็นไปตาม ASEAN Guideline on
Submission of Manufacturing Process Validation Data for Drug Registration
(ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
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MiV–PA16

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงน้ําหนักสารเคลือบเม็ดยา หรือน้ําหนักและ/หรือขนาดของ
เปลือกแคปซูลสําหรับผลิตภัณฑ์ยารูปแบบของแข็งชนิดรับประทานที่มีการปลดปล่อย
ตัวยาสําคัญทันที
เงื่อนไขในการ 1. กราฟแสดงการละลายของผลิตภัณฑ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องเทียบเท่ากับ
ยื่นขอแก้ไข
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลง
2. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐาน
อายุยาของผลิตภัณฑ์ยา ต้องไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้นน้ําหนักหรือขนาดแคปซูล
3. กรณีการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณของน้ําหนักสารเคลือบเม็ดยาหรือน้ําหนัก และ/หรือ
ขนาดของเปลือกแคปซูลสําหรับผลิตภัณฑ์ยารูปแบบของแข็งชนิดรับประทานที่มีการ
ดัดแปลงการปลดปล่อยตัวยาสําคัญ ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MaV-11
เอกสารที่ต้องยื่น 1. ข้อมูลเปรียบเทียบกราฟแสดงการละลายของผลิตภัณฑ์ยารูปแบบของแข็งที่ขอแก้ไข
เพื่อประกอบการ เปลี่ยนแปลงและผลิตภัณฑ์เดิมที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน อย่างน้อย 1 รุ่นการผลิตหรือ
พิจารณา
รุ่นการผลิตนําร่อง
2. เอกสารชี้แจงเหตุผลในกรณีที่ไม่ยื่นข้อมูลการศึกษาชีวสมมูลตามหลักเกณฑ์ ASEAN
Guidelines for the Conduct of Bioavailability and Bioequivalence Studies
(ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
3. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐาน
อายุยาของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
4. หนังสือจากผู้รบั อนุญาต รับรองว่าตัวยาไม่สําคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มี
ผลกระทบต่อการปลดปล่อยยาและการทดสอบตามข้อกําหนดมาตรฐานอายุยา
5. ตารางเปรียบเทียบสูตรที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบันและสูตรที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
6. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
7. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพต้องเป็นไปตาม ASEAN Guideline On Stability
Study Of Drug Product และ รายงานในกรณีทผี่ ลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
มาตรฐานอายุยา (พร้อมแนวทางการดําเนินการ)
ยกเว้นในกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงน้ําหนักและ/หรือขนาดเปลือกแคปซูล ต้องยื่น
หนังสือจากผูร้ ับอนุญาต รับรองว่าได้เริ่มดําเนินการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยา
ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นไปตาม ASEAN Guideline On Stability Study Of
Drug Product
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MiV-PA17

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารแต่งสี/กลิ่น/รสของผลิตภัณฑ์ยา (การเพิ่ม การยกเลิกหรือ
การเปลี่ยนแปลง สารแต่งสี/กลิ่น/รส)
เงื่อนไขในการ 1. คุณสมบัติและคุณลักษณะในการทําหน้าที่ของสารดังกล่าวต้องไม่เปลี่ยนแปลง และ
ยื่นขอแก้ไข
กรณีผลิตภัณฑ์ยารูปแบบของแข็งชนิดรับประทานต้องไม่เปลี่ยนแปลงกราฟแสดงการ
เปลี่ยนแปลง
ละลาย
2. สารแต่งสี/กลิ่น/รสของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องไม่เป็นสาร
ต้องห้ามหรือห้ามใช้ในทางเภสัชกรรม
3. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐาน
อายุยาของผลิตภัณฑ์ยาต้องไม่มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเว้น หัวข้อสารแต่งสี/กลิ่น/รส
เอกสารที่ต้องยื่น 1. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ (Qualitative and Quantitative)
เพื่อประกอบการ ของสารแต่งสี/กลิ่น/รส ที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
พิจารณา
2. สูตรของผลิตภัณฑ์ยาและสูตรรุ่นการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐาน
อายุยาของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
4. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
5. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพต้องเป็นไปตาม ASEAN Guideline On Stability
Study Of Drug Product และ รายงานในกรณีทผี่ ลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
มาตรฐานอายุยา (พร้อมแนวทางการดําเนินการ)
6. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวยาไม่สําคัญทีผ่ ลิตมาจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง ต้องมีหนังสือ
รับรองการปราศจาก Transmitting Animal Spongiform Encephalopathy (TSE)
หรือปราศจากโรควัวบ้า (Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)) จาก
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
7. หนังสือจากผู้รบั อนุญาต รับรองว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อวิธกี าร
ทดสอบตามข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนด
มาตรฐานอายุยา
8. หนังสือจากผู้รบั อนุญาต รับรองว่าจะแสดงมาตรการการแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใช้
ยาทราบหากได้รบั อนุญาต (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
MiV- PA18
เงื่อนไขในการ
ยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ
พิจารณา

การยกเลิกตัวทําละลาย/สารเจือจาง (solvent/diluent) ออกจากผลิตภัณฑ์ยา
1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่มผี ลกระทบต่อรูปแบบยา แผนการให้ยา ข้อบ่งใช้และ
วิธีการให้ยา
1. เอกสารแสดงเหตุผลในการยกเลิกตัวทําละลาย/สารเจือจาง(solvent/diluent) ออก
จากผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงแจ้งการทดแทนตัวทําละลาย/สารเจือจางที่ตัดออกไป
2. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
3. เอกสารหัวข้อ P เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามคู่มือหลักเกณฑ์การ
ขึ้นทะเบียนตํารับยาแบบ ASEAN (ACTD) (ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
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MiV-PA19

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิตของผลิตภัณฑ์
ยา ซึ่งรวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดของวิธีการทดสอบที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันและ
การเพิ่มวิธีการทดสอบในระหว่างกระบวนการผลิต
เงื่อนไขในการ 1. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐาน
ยื่นขอแก้ไข
อายุยาของผลิตภัณ์ยาต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นผลสืบเนือ่ งจากการรับรองใดๆ ทีเ่ กิดขึ้นจากการ
ประเมินเกณฑ์การยอมรับในข้อกําหนดมาตรฐานก่อนหน้านี้
3. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นผลจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต
เช่น สารปนเปื้อนใหม่ (new unqualified impurity) หรือการเปลี่ยนแปลงปริมาณรวม
ของสารปนเปื้อน
4. วิธีการทดสอบที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องไม่ใช่วิธีการทดสอบที่ใช้เทคนิคใหม่ซึ่งไม่
เป็นมาตรฐาน (novel non-standard technique) หรือวิธที ดสอบที่เป็นมาตรฐานซึ่งใช้
แนวทางใหม่ (novel way)
เอกสารที่ต้องยื่น 1. รายละเอียดวิธีวิเคราะห์ และข้อมูลผลการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ที่ขอ
เพื่อประกอบการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยสรุป (ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
พิจารณา
2. ข้อกําหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิตที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง พร้อมเอกสารแสดงเหตุผล และรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของ
กระบวนการผลิตทีเ่ กี่ยวข้อง
3. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการวิเคราะห์รุ่นการผลิต (Batch analysis) ของ ผลิตภัณฑ์
ยาอย่างน้อย 2 รุ่นการผลิต/รุ่นการผลิตนําร่อง
4. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต
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MiV-PA20

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาระดับรอง สําหรับผลิตภัณฑ์
ยาที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อ
เงื่อนไขในการ 1. สถานที่ผลิตเป็นสถานทีผ่ ลิตที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน
ยื่นขอแก้ไข
2. หลักการที่ใช้ในการผลิตโดยรวมต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณภาพ ความปลอดภัย
และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ยา
4. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐาน
อายุยาของผลิตภัณฑ์ยา (end-of-shelf-life specifications) ต้องไม่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
5. กราฟแสดงการละลายของผลิตภัณฑ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องเทียบเท่ากับ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบัน
6. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตในระดับหลักของผลิตภัณฑ์ยา ให้
ดําเนินการตามหัวข้อ MaV-9
เอกสารที่ต้องยื่น 1. รายละเอียดกระบวนการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเอกสารทางวิชาการแสดง
เพื่อประกอบการ เหตุผลในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
พิจารณา
2. กรณีผลิตภัณฑ์ยารูปแบบ semi-solid และยาแขวนตะกอน ยื่นแผนและ/หรือรายงาน
การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตของกระบวนการผลิตที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง โดยให้เป็นไปตาม ASEAN Guideline on Submission of
Manufacturing Process Validation Data for Drug Registration
3. กรณีผลิตภัณฑ์ยารูปแบบของแข็งชนิดรับประทาน ยื่นข้อมูลเปรียบเทียบกราฟแสดง
การละลายอย่างน้อย 1 รุ่นการผลิต ระหว่างสูตรของผลิตภัณฑ์รูปแบบของแข็งชนิด
รับประทานที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบันกับที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
4. เอกสารข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนด
มาตรฐานอายุยาของผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบนั หรือเอกสารข้อกําหนด
มาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐานอายุยาของ
ผลิตภัณฑ์ยาตามกระบวนการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่สนับสนุนว่ากระบวนการ
ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพเหมือนเดิมหรือดีกว่า
5. เอกสารแสดงเหตุผลการไม่ยน่ื ข้อมูลการศึกษาชีวสมมูลเพิ่มเติม ตาม ASEAN
Guidelines for the Conduct of Bioavailability and Bioequivalence Studies
(ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
6. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการวิเคราะห์รุ่นการผลิต (Batch analysis) ผลิตภัณฑ์ยา
อย่างน้อย 1 รุ่นการผลิตของกระบวนการผลิตปัจจุบันที่ได้รบั อนุญาตและที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง โดยต้องมีข้อมูลการวิเคราะห์รุ่นการผลิต (Batch analysis) ของ
กระบวนการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจํานวน 2 รุ่นการผลิตเพื่อจําหน่ายถัดมา เมื่อ
สํานักงานฯเรียกขอ
7. หนังสือจากผู้รบั อนุญาต รับรองว่าจะเริม่ ทําการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยา
ที่เกี่ยวข้องตาม the ASEAN Guideline On Stability Study of Drug Product และ
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จะดําเนินการศึกษาความคงสภาพดังกล่าวจนแล้วเสร็จ และรายงานในกรณีที่ผล
การศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานอายุยา (พร้อมแนวทางการดําเนินการ)
8. ตารางเปรียบเทียบกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน และ
ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบข้อความทีข่ อแก้ไขให้ชัดเจน
MiV-PA21

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดมาตรฐานของตัวยาไม่สาํ คัญ
ก) การเพิ่มความเข้มงวดของเกณฑ์การยอมรับในข้อกําหนดมาตรฐาน
ข) การเพิ่มหัวข้อการทดสอบและเกณฑ์การยอมรับ
เงื่อนไขในการ 1. กรณีตัวยาไม่สําคัญที่ไม่อยู่ในตํารายา กรณีตัวยาไม่สําคัญที่อยู่ในตํารายา ให้
ยื่นขอแก้ไข
ดําเนินการตามหัวข้อ MiV-N9
เปลี่ยนแปลง
2. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐาน
อายุยา (end-of-shelf-life specifications) ต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นผลจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต
หรือปัญหาความคงสภาพยา
เอกสารที่ต้องยื่น 1. ตารางเปรียบเทียบข้อกําหนดมาตรฐานของตัวยาไม่สําคัญที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน
เพื่อประกอบการ และที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบข้อความที่ขอแก้ไขให้ชัดเจน
พิจารณา
2. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการวิเคราะห์รุ่นการผลิต (Batch analysis) ของตัวยาไม่
สําคัญทุกหัวข้อการทดสอบตามข้อกําหนดมาตรฐานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3. เอกสารแสดงรายละเอียดวิธีทดสอบที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและข้อมูลการตรวจสอบ
ความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์โดยสรุป (กรณีการเพิ่มหัวข้อการทดสอบ)
MiV-PA22

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการทดสอบตัวยาไม่สาํ คัญรวมถึงการแทนที่ด้วย
กระบวนการทดสอบที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขในการ
ยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

1. กระบวนการทดสอบต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์อย่าง
เหมาะสม ตาม ASEAN Guideline For Validation of Analytical Procedures
2. ผลการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ของกระบวนการทดสอบที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง อย่างน้อยต้องเทียบเท่ากับวิธีการทดสอบเดิม
3. ปริมาณของรวมของสารปนเปื้อนต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการทดสอบเฉพาะหัวข้อการทดสอบที่ได้รับอนุญาต
แล้วเท่านั้น
5. ต้องตรวจไม่พบสารปนเปื้อนใหม่ (new unqualified impurity)
6. ใช้สําหรับตัวยาไม่สําคัญที่ไม่อยู่ในตํารายา
เอกสารที่ต้องยื่น 1. เอกสารแสดงรายละเอียดหลักการวิธีวิเคราะห์ และตารางเปรียบเทียบการแก้ไข
เพื่อประกอบการ เปลี่ยนแปลง
พิจารณา
2. กรณีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทดสอบเชิงปริมาณ ยืน่ ผลเปรียบเทียบการ
ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ของวิธีการทดสอบทีข่ อแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้อง
เทียบเท่ากับวิธีการทดสอบที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน
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MiV-PA23
เงื่อนไขในการ
ยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบของแคปซูลเปล่าชนิดแข็ง
1. การเปลี่ยนแปลงแคปซูลเปล่าชนิดแข็ง จากวัตถุดิบทีม่ ีความเสี่ยงโรควัวบ้า (TSE-risk
material) เป็นวัตถุดิบที่ได้จากพืชหรือการสังเคราะห์หรือสลับวัตถุดิบ
2. สูตรของผลิตภัณฑ์ยาและกระบวนการผลิตต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ไม่ครอบคลุมกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากแคปซูลชนิดแข็งเป็นแคปซูลชนิดนิ่ม
4. ตัวยาไม่สําคัญและข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจําหน่ายและ
ข้อกําหนดมาตรฐานอายุยา (end of shelf-life specifications) ของผลิตภัณฑ์ยา ต้อง
ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เอกสารที่ต้องยื่น 1. ข้อมูลเปรียบเทียบกราฟแสดงการละลายของผลิตภัณฑ์ยาอย่างน้อย 1 รุ่นการผลิตนํา
เพื่อประกอบการ ร่องหรือรุ่นผลิต ที่ใช้วัตถุดิบของแคปซูลชนิดแข็งที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบันและที่ขอ
พิจารณา
แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
2. หนังสือรับรองการวิเคราะห์ของวัตถุดิบแคปซูลเปล่าชนิดแข็งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3. ข้อกําหนดมาตรฐานและส่วนประกอบของวัตถุดิบแคปซูลเปล่าชนิดแข็งที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
4. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพต้องเป็นไปตาม ASEAN Guideline On Stability
Study Of Drug Product และ รายงานในกรณีทผี่ ลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
มาตรฐานอายุยา (พร้อมแนวทางการดําเนินการ)
5. กรณีแคปซูลเปล่าชนิดแข็งทีผ่ ลิตมาจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง ต้องมีหนังสือรับรองการ
ปราศจาก Transmitting Animal Spongiform Encephalopathy (TSE) หรือ
ปราศจากโรควัวบ้า (Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)) จากหน่วยงาน
ของรัฐทีเ่ กี่ยวข้องในแต่ละประเทศ
6. หนังสือจากผู้ผลิตหรือผู้รบั อนุญาตจําหน่ายแคปซูลเปล่าชนิดแข็ง รับรองว่าวัตถุดิบที่
นํามาใช้นั้นมาจากพืช หรือสัตว์ หรือสารสังเคราะห์เท่านั้น
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจําหน่ายและ
ข้อกําหนดมาตรฐานอายุยาของผลิตภัณฑ์ยา
ก) การเพิ่มความเข้มงวดของเกณฑ์การยอมรับในข้อกําหนดมาตรฐาน
ข) การเพิ่มหัวข้อทดสอบและเกณฑ์การยอมรับ
เงื่อนไขในการ 1. ใช้สําหรับวิธีการทดสอบที่ไม่อยู่ในตํารายา
ยื่นขอแก้ไข
2. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นผลจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต
เปลี่ยนแปลง
หรือปัญหาความคงสภาพยา
3. วิธีการทดสอบต้องไม่มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง
4. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบ ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MiV-PA27
5. กรณีการขยายเกณฑ์การยอมรับในข้อกําหนดมาตรฐานและยกเลิกหัวข้อทดสอบและ
เกณฑ์การยอมรับ ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MaV-6
เอกสารที่ต้องยื่น ก) การเพิ่มความเข้มงวดของเกณฑ์การยอมรับในข้อกําหนดมาตรฐาน
เพื่อประกอบการ 1. ตารางแสดงการเปรียบเทียบข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่าย
พิจารณา
และข้อกําหนดมาตรฐานอายุยาของผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบัน และที่ขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบข้อความที่ขอแก้ไขให้ชัดเจน
2. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการวิเคราะห์รุ่นการผลิต (Batch analysis) ของผลิตภัณฑ์ยา
ทุกหัวข้อการทดสอบตามข้อกําหนดมาตรฐานที่ขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง อย่างน้อย 2 รุ่น
การผลิต
3. เอกสารทางวิชาการแสดงเหตุผลในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข) การเพิม่ หัวข้อทดสอบและเกณฑ์การยอมรับ
แนบเอกสารตามข้อ 1-3 และ
4. เอกสารแสดงรายละเอียดวิธีทดสอบที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและข้อมูลการตรวจสอบ
ความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์โดยสรุปสําหรับวิธีการทดสอบที่ไม่อยู่ในตํารายา
5. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพต้องเป็นไปตาม ASEAN Guideline On Stability
Study Of Drug Product และ รายงานในกรณีทผี่ ลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
มาตรฐานอายุยา (พร้อมแนวทางการดําเนินการ) (ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะยา เช่น รอยพิมพ์ (imprints) รอยนูน (bossing) หรือ
รูปรอยอื่นๆ (other markings) บนยาเม็ดหรือแคปซูล รวมถึงการเปลี่ยนหมึกที่ใช้
พิมพ์รอยบนผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขในการ ก) กรณีที่ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรอยขีดแบ่ง (score) หรือเส้นแบ่ง (break-line) บน
ยื่นขอแก้ไข
ผลิตภัณฑ์ยา
เปลี่ยนแปลง
1. รอยใหม่บนเม็ดยาต้องไม่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้รบั อนุญาต
2.หมึกที่ใช้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือต้องเป็นสารที่เป็นไปตามมาตรฐาน
อาหาร (food grade) และไม่อยู่ในรายการสารห้ามใช้
3. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐานอายุ
ยาของผลิตภัณฑ์ยา ต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเว้นลักษณะภายนอกของยา
ข)กรณีที่มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงรอยขีดแบ่ง (score) หรือเส้นแบ่ง (break-line) บน
ผลิตภัณฑ์ยา
เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 1-3 และ
4. รอยขีดแบ่งหรือเส้นแบ่งบนผลิตภัณฑ์ยานั้น ต้องไม่มีวัตถุประสงค์ในการตกแต่งเพื่อ
ความสวยงาม
5. ใช้สําหรับกรณีทมี่ ีการเพิ่มหรือลบรอยขีดแบ่งหรือเส้นแบ่งบนผลิตภัณฑ์ยา
เอกสารที่ต้องยื่น ก) กรณีที่ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรอยขีดแบ่ง (score) หรือเส้นแบ่ง (break-line) บน
เพื่อประกอบการ ผลิตภัณฑ์ยา
พิจารณา
1. เอกสารแสดงรายละเอียดและข้อกําหนดมาตรฐานของหมึกที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ใน
กรณีที่เกี่ยวข้อง)
2. หนังสือรับรองการวิเคราะห์ของหมึกหรือสารที่ใช้ในการพิมพ์ ต้องเป็นเป็นไปตาม
มาตรฐานด้านยา (pharmaceutical grade) และมาตรฐานอาหาร (food grade) (ใน
กรณีที่เกี่ยวข้อง)
3. รูปภาพหรือเอกสารบรรยายแสดงรายละเอียดของลวดลายหรือรอยพิมพ์ รอยนูน หรือ
รูปรอยอื่นๆของผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
4. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
5. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐานอายุ
ยาของผลิตภัณฑ์ยาที่แสดงรายละเอียดของลักษณะผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
6. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผูร้ ับอนุญาต รับรองว่าจะแสดงมาตรการการแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงให้ผู้ใช้ยาทราบหากได้รับอนุญาต (ในกรณีทเี่ กีย่ วข้อง)
ข) กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรอยขีดแบ่ง (score) หรือเส้นแบ่ง (break-line) บน
ผลิตภัณฑ์ยา
แนบเอกสารข้อ 1-6 และ
7. เอกสารแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (เช่น การเปลี่ยนแปลงขนาดและ
วิธีการใช้ยา)
8. หนังสือรับรองการวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ยา 2 รุ่นการผลิตหรือรุ่นการผลิตนําร่อง
9. ข้อมูลการทดสอบ content uniformity ของผลิตภัณฑ์ยาแต่ละส่วนที่ถูกแบ่งตามรอย
ขีดแบ่งหรือเส้นแบ่งตามข้อกําหนดมาตรฐานการ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจําหน่าย
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปทรงและ/หรือรูปร่างของเม็ดยา แคปซูล ยาเหน็บทวาร ยา
เหน็บช่องคลอด โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของ
ส่วนประกอบและน้ําหนักเฉลี่ยต่อหน่วย
ก) ผลิตภัณฑ์ยารูปแบบของแข็งที่ปลดปล่อยยาทันทีชนิดรับประทาน ยาเหน็บทวาร
และยาเหน็บช่องคลอด
ข) ผลิตภัณฑ์ยารูปแบบอื่น นอกจากผลิตภัณฑ์ยารูปแบบของแข็งที่ปลดปล่อยยา
ทันทีชนิดรับประทาน ยาเหน็บทวารและยาเหน็บช่องคลอด
เงื่อนไขในการ 1. กราฟแสดงการละลายของผลิตภัณฑ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องเทียบเท่ากับ
ยื่นขอแก้ไข
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลง
2. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐาน
อายุยาของผลิตภัณฑ์ยาต้องไม่มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเว้นรูปทรงและ/หรือรูปร่าง
เอกสารที่ต้องยื่น ก) ผลิตภัณฑ์ยารูปแบบของแข็งที่ปลดปล่อยยาทันทีชนิดรับประทาน ยาเหน็บทวารและ
เพื่อประกอบการ ยาเหน็บช่องคลอด
พิจารณา
1. รูปภาพหรือเอกสารบรรยายแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับอนุญาต ณ
ปัจจุบันและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐาน
อายุยาของผลิตภัณฑ์ยา
3. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง(ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
4. ข้อมูลเปรียบเทียบกราฟแสดงการละลายของผลิตภัณฑ์ยาอย่างน้อย 1 รุ่นการผลิตนํา
ร่อง/รุ่นการผลิตที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
5. ข้อมูลการทดสอบ content uniformity ของผลิตภัณฑ์ยาแต่ละส่วนที่ถูกแบ่งตาม
รอยขีดแบ่งหรือเส้นแบ่งตามข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจําหน่าย
โดยเป็นไปตามข้อกําหนดในตํารายา (กรณีผลิตภัณฑ์ทมี่ ีรอยขีดแบ่ง (score) หรือเส้น
แบ่ง (break-line) เท่านั้น)
ข) ผลิตภัณฑ์ยารูปแบบอื่น นอกจากผลิตภัณฑ์ยารูปแบบของแข็งที่ปลดปล่อยยาทันที
ชนิดรับประทาน ยาเหน็บทวารและยาเหน็บช่องคลอด
แนบเอกสารตามข้อ 1-5 และ
6. เอกสารแสดงเหตุผลการไม่ยนื่ ข้อมูลการศึกษาชีวสมมูลเพิ่มเติม ตาม ASEAN
Guidelines for the Conduct of Bioavailability and Bioequivalence Studies
(ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
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MiV-PA27

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงการเพิ่มหรือการ
แทนที่ด้วยกระบวนการทดสอบที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขในการ 1. ไม่กระทบต่อข้อกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยา ยกเว้นการเพิม่ ความเข้มงวดของ
ยื่นขอแก้ไข
ข้อกําหนดมาตรฐาน
เปลี่ยนแปลง
2. ผลการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ (verification/validation) ของ
กระบวนการทดสอบที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยต้องเทียบเท่ากับวิธีการทดสอบที่
ได้รับอนุญาต
3. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นผลจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต
หรือปัญหาความคงสภาพยา
เอกสารที่ต้องยื่น 1. เอกสารรายละเอียดวิธีวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพื่อประกอบการ 2. ผลการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ (verification/validation) และข้อมูล
พิจารณา
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์วิธีที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบันกับวิธีที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3. หนังสือรับรองการวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ยา 2 รุ่นการผลิต เมื่อมีขอ้ มูล
4. เอกสารแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
5. ตารางแสดงการเปรียบเทียบข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่าย
และข้อกําหนดมาตรฐานอายุยาของผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบันและที่ขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
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MiV-PA28

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ยา ของผลิตภัณฑ์ยาที่
ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อ
ก) การเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพและปริมาณ (Qualitative and Quantitative)
และ/หรือ ข) ชนิดของภาชนะบรรจุ และ/หรือ
ค) รวมถึง วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ยา
เงื่อนไขในการ 1. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐาน
ยื่นขอแก้ไข
อายุยาของผลิตภัณฑ์ยา (end-of-shelf-life specifications) ต้องไม่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
2. วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีคุณสมบัติทเี่ กี่ยวข้อง ต้องเหมือนเดิมหรือ
ดีกว่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ได้รบั อนุญาต
3. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสําหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทเดียวกันเท่านั้น ตัวอย่างเช่น
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบ blister เป็น blister
4. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัสดุบรรจุภัณฑ์ทสี่ ัมผัสยา ของผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเชื้อ
ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MaV-12
เอกสารที่ต้องยื่น 1. เอกสารแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัสดุบรรจุภัณฑ์และผลการศึกษาตาม
เพื่อประกอบการ หลักวิชาการที่เหมาะสม
พิจารณา
2. สําหรับผลิตภัณฑ์ยารูปแบบ semi-solid และของเหลว ต้องยื่นหลักฐานแสดงว่าไม่มี
ปฏิกิริยาระหว่างผลิตภัณฑ์ยาและวัสดุบรรจุภัณฑ์ (เช่น ไม่มกี ารปนเปื้อนของ
ส่วนประกอบของวัสดุบรรจุภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์ยา และไม่มกี ารสูญเสียส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ยาเข้าไปในบรรจุภัณฑ์)
3. ตารางเปรียบเทียบข้อกําหนดมาตรฐานของวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สัมผัสยาที่ได้รบั อนุญาต
ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
4. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
5. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพต้องเป็นไปตาม ASEAN Guideline On Stability
Study Of Drug Product และ รายงานในกรณีทผี่ ลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
มาตรฐานอายุยา (พร้อมแนวทางการดําเนินการ)
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MiV-PA29

การเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงสถานที่แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สมั ผัสยา
(secondary packaging)
เอกสารที่ต้องยื่น 1. หนังสือรับรองสถานทีบ่ รรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานของรัฐ
เพื่อประกอบการ (หรือหน่วยงานที่รัฐรับรอง) ระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา
พิจารณา
เช่น หนังสือรับรอง GMP หรือ CPP ที่ครอบคลุมมาตรฐาน GMP
2. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ มอบหมายให้ผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงดําเนินการบรรจุผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สมั ผัสยา (secondary
packaging) (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
3. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
MiV-PA30

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดบรรจุ ปริมาตรบรรจุ และ/หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือ
ขนาดของภาชนะบรรจุหรือฝาปิดภาชนะบรรจุสําหรับผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ใช่ยา
ปราศจากเชื้อ
เงื่อนไขในการ 1. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐาน
ยื่นขอแก้ไข
อายุยาของผลิตภัณฑ์ยาต้องไม่มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
2. ขนาดบรรจุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับขนาด แผนการให้ยาและระยะเวลา
การใช้ยาตามที่ได้รับอนุญาตในเอกสารกํากับยา
3. การเปลี่ยนแปลงขนาด (ความกว้าง และ/หรือความยาว และ/หรือความสูง) ของวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ทสี่ ัมผัสยา (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
4. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดบรรจุ ปริมาตรบรรจุ และ/หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรง
หรือขนาดของภาชนะบรรจุหรือฝาปิดภาชนะบรรจุ สําหรับผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเชื้อ
รูปแบบของแข็งและของเหลว ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MaV-13
5. ประเภทและวัสดุบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นชนิดเดียวกันเท่านั้น
เอกสารที่ต้องยื่น 1. เอกสารแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดบรรจุ
เพื่อประกอบการ 2. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
พิจารณา
3. หนังสือจากผู้รบั อนุญาต รับรองว่าจะเริม่ ทําการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยา
ที่เกี่ยวข้องตาม the ASEAN Guideline On Stability Study of Drug Product และ
จะดําเนินการศึกษาความคงสภาพดังกล่าวจนแล้วเสร็จ และรายงานในกรณีที่ผล
การศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานอายุยา (พร้อมแนวทางการดําเนินการ)
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MiV-PA31
เงื่อนไขในการ
ยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดบรรจุของกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ยา
1. วัสดุบรรจุภัณฑ์ทสี่ ัมผัสยาต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ยกเว้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดบรรจุของกล่องบรรจุ
ภัณฑ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ยา
3. ขนาดกล่องบรรจุต้องเหมาะสมและเพียงพอกับขนาดและวิธีการใช้ยาที่ระบุในฉลาก
และเอกสารกํากับยาที่ได้รบั อนุญาต
เอกสารที่ต้องยื่น 1. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
เพื่อประกอบการ 2. หนังสือจากผู้รบั อนุญาต รับรองว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอืน่ ๆ ยกเว้นการแก้ไข
พิจารณา
เปลี่ยนแปลงขนาดกล่องบรรจุภายนอกของผลิตภัณฑ์ยา
MiV-PA32

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนใด ๆ ของวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับยาที่ไม่ได้สมั ผัส
โดยตรงกับผลิตภัณฑ์ยา เช่น การเปลี่ยนสีของฝาฟลิป การเปลี่ยนสีของวงแหวนบน
ampoules การเปลี่ยนชนิดของปลอกเข็มพลาสติก
1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุบรรจุภัณฑ์ซึ่งส่งผลต่อการนําส่ง
ยาเข้าสู่ร่างกาย การใช้ยา ความปลอดภัย หรือความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยา

เงื่อนไขในการ
ยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
เอกสารที่ต้องยื่น 1. เอกสารหัวข้อทีเ่ กี่ยวข้องตามคู่มอื หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตํารับยาแบบ ASEAN
เพื่อประกอบการ (ACTD) ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง รวมทั้งฉลากและเอกสารกํากับยาที่มกี ารปรับเปลี่ยนตาม
พิจารณา
ความเหมาะสม
MiV-PA33

การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่ใช้ตวงยารูปแบบของเหลวสําหรับรับประทาน
และรูปแบบอื่น
เงื่อนไขในการ 1. ขนาดและความถูกต้องของอุปกรณ์ที่ใช้ตวงวัดขนาดยา ต้องสอดคล้องกับขนาดและ
ยื่นขอแก้ไข
วิธีการให้ยาที่ได้รับอนุญาต
เปลี่ยนแปลง
2. อุปกรณ์ที่ใช้ตวงวัดขนาดยาต้องเข้ากันได้ (compatible) กับผลิตภัณฑ์ยา
เอกสารที่ต้องยื่น 1. เอกสารแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ (รวมทั้งรูปภาพ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
เพื่อประกอบการ 2. ส่วนประกอบของวัสดุที่ใช้ทําอุปกรณ์ หากมีในตํารายาให้เป็นไปตามที่ตํารายากําหนด
พิจารณา
3. เอกสารแสดงเหตุผลว่าขนาดและความถูกต้องของอุปกรณ์ที่ใช้ตวงวัดขนาดยามีความ
เหมาะสมกับขนาดและวิธีการให้ยาที่ได้รับอนุญาตในฉลากและเอกสารกํากับยา
4. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
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MiV-PA34

การลดอายุของผลิตภัณฑ์ยา สําหรับ
ก) ผลิตภัณฑ์ยาในบรรจุภัณฑ์สําหรับจําหน่าย และ/หรือ
ข) หลังจากการเปิดบรรจุภัณฑ์ครั้งแรกและ / หรือ
ค) ภายหลังการเจือจางหรือละลายด้วยน้ํายาทําละลาย
เงื่อนไขในการ 1. กรณี ข้อ (ก) และ (ข) การศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาต้องเป็นไปตามที่ระบุ
ยื่นขอแก้ไข
ไว้ในข้อกําหนดมาตรฐานอายุยาที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลง
2. กรณี ข้อ (ค) การศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาเป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อกําหนดมาตรฐานอายุยาภายหลังการเจือจางหรือละลายด้วยน้ํายาทําละลายที่ได้รับ
อนุญาต ณ ปัจจุบัน
3. กรณี การขยายอายุของผลิตภัณฑ์ยา ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MaV-15
เอกสารที่ต้องยื่น 1.ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวของผลิตภัณฑ์ยาที่ครอบคลุมระยะเวลาตามที่ขอ
เพื่อประกอบการ แก้ไขอย่างน้อยสองรุ่นการผลิตนําร่อง/รุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาในวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่
พิจารณา
ได้รับอนุญาต
ก) ผลิตภัณฑ์ยาในบรรจุภัณฑ์สําหรับจําหน่าย และ/หรือ
ข) หลังจากการเปิดบรรจุภัณฑ์ครั้งแรก และ/หรือ
ค) ภายหลังการเจือจางหรือละลายด้วยน้ํายาทําละลาย
2. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
3. เอกสารแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอายุผลิตภัณฑ์ยาที่เกี่ยวข้อง
4. หนังสือจากผู้รบั อนุญาต รับรองว่าจะแสดงมาตรการการแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใช้ยา
ทราบหากได้รบั อนุญาต (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
MiV-PA35

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ยา (สูงขึ้นจากสภาวะการ
เก็บรักษาที่ได้เคยรับอนุญาต)
ก) ผลิตภัณฑ์ยาในบรรจุภัณฑ์สําหรับจําหน่าย และ/หรือ
ข) หลังจากการเปิดบรรจุภัณฑ์ครั้งแรก และ/หรือ
ค) ภายหลังการเจือจางหรือละลายด้วยน้ํายาทําละลาย
เงื่อนไขในการ 1. กรณี ข้อ (ก) และ (ข) การศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาต้องเป็นไปตามที่ระบุ
ยื่นขอแก้ไข
ไว้ในข้อกําหนดมาตรฐานอายุยาที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลง
2. กรณี ข้อ (ค) การศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาเป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อกําหนดมาตรฐานอายุยาภายหลังการเจือจางหรือละลายด้วยน้ํายาทําละลายที่ได้รับ
อนุญาต ณ ปัจจุบัน
3. กรณี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษา (ลดลงจากสภาวะการเก็บรักษาที่ได้
เคยรับอนุญาต) ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MaV-16
เอกสารที่ต้องยื่น 1. ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวของผลิตภัณฑ์ยาที่ครอบคลุมระยะเวลาตามที่ขอ
เพื่อประกอบการ แก้ไขอย่างน้อย 2 รุ่นการผลิตนําร่อง/รุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาในวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่
พิจารณา
ได้รับอนุญาต (ในสภาวะการเก็บรักษาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง) ตาม ASEAN Guidelines
on Stability Study of Drug Product
2. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
3. เอกสารทางวิชาการแสดงเหตุผลในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษา
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับรองต้องแจ้งเพื่อให้การอนุญาต
Minor Variation - Notification(MiV-N)
MiV-N1

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือที่อยู่ (เช่น รหัสไปรษณีย์ ชื่อถนน) ของผู้รับ
อนุญาต

เงื่อนไขในการ
ยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องเป็นการเปลี่ยนชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องไม่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบริษทั อื่น
3. สําหรับกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือที่อยู่ของผู้รบั อนุญาตในฉลากและ
เอกสารกํากับยาเท่านั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารกํากับยาในกรณีอื่น ให้
ดําเนินการตามหัวข้อ MaV-2 และ MiV-PA3
เอกสารที่ต้องยื่น 1. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ อนุญาตให้ผู้รบั อนุญาตเดิมในชื่อใหม่ที่ขอแก้ไข
เพื่อประกอบการ เปลี่ยนแปลง เป็นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการ
พิจารณา
2. หนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือทีอ่ ยู่จากหน่วยงานของรัฐ
3. ฉลากและเอกสารกํากับยาซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
MiV-N2
เงื่อนไขในการ
ยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ
พิจารณา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเจ้าของผลิตภัณฑ์ (product owner)
1. ผู้รับอนุญาตต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. สถานที่ผลิตต้องไม่มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. หนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์เดิม
เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่
2. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ รับรองว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและยินยอมให้
ผู้รบั อนุญาตสามารถดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนตํารับยาได้
3. กรณีที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ใช่ผู้ผลิต ต้องมีหนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่
ยินยอมให้ผ้ผู ลิตดําเนินการผลิตในนามของเจ้าของผลิตภัณฑ์
4. กรณีที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ใช่ผู้ผลิต ต้องมีหนังสือยินยอมจากผูผ้ ลิต ระบุว่าจะเป็น
ผู้รบั ผิดชอบในการผลิตและรับรองประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ยา
5. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
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MiV-N3

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของผู้ผลิต

เงื่อนไขในการ
ยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ
พิจารณา

1. สถานที่ผลิตยาต้องไม่มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ยกเว้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของผู้ผลิตยา

MiV-N4

1. หนังสือแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ เช่น หนังสือรับรอง
GMP
2. หนังสือจากหน่วยงานรัฐ แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของจากผูผ้ ลิตเดิม
เป็นผู้ผลิตใหม่ (ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง)
3. กรณีที่เป็นผูร้ ับจ้างผลิต ต้องมีหนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ รับรองว่ามีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงและมอบอํานาจให้ผผู้ ลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงดําเนินการผลิตในนามของ
เจ้าของผลิตภัณฑ์
4. กรณีที่เป็นผูร้ ับจ้างผลิต ต้องมีหนังสือยินยอมจากผูผ้ ลิตทีข่ อแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระบุว่า
จะเป็นผูร้ ับผิดชอบในการผลิตและรับรองประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ยา
5. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือที่อยู่ (เช่น รหัสไปรษณีย์ ชื่อถนน) ของผู้ผลิต
(กรณีผู้ผลิตต่างประเทศเท่านั้น)

เงื่อนไขในการ
ยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

1. สถานที่ผลิตต้องไม่มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. ไม่ครอบคลุมกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของของผูผ้ ลิต กรณีการ
เปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของของผูผ้ ลิต ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MiV-N3
3. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ยกเว้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือที่อยู่ของผูผ้ ลิต
เอกสารที่ต้องยื่น 1. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ มอบอํานาจให้ผู้ผลิตในชื่อและที่อยู่ใหม่ดําเนินการผลิต
เพื่อประกอบการ 2. หนังสือรับรอง GMP หรือ CPP ซึ่งครอบคลุมการรับรองมาตรฐาน GMP หรือ
พิจารณา
หนังสือจากหน่วยงานรัฐรับรองชื่อและ/หรือที่อยู่ใหม่
3. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
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MiV-N5

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือที่อยู่ (เช่น รหัสไปรษณีย์ ชื่อถนน) ของบริษัทหรือ
ผู้ผลิตที่รับผิดชอบการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่าย

เงื่อนไขในการ
ยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

1. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. ไม่ครอบคลุมกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของของผูผ้ ลิต กรณีการ
เปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของของผูผ้ ลิต ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MiV-N3
3. สถานที่ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจําหน่ายต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เอกสารที่ต้องยื่น 1. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ มอบอํานาจให้บริษัทหรือผูผ้ ลิตทีร่ ับผิดชอบการตรวจ
เพื่อประกอบการ ปล่อยหรือผ่านเพื่อจําหน่ายในชื่อและ/หรือที่อยู่ใหม่
พิจารณา
2. หนังสือรับรอง GMP หรือ CPP ซึ่งครอบคลุมการรับรองมาตรฐาน GMP หรือ
หนังสือจากหน่วยงานรัฐรับรองชื่อและ/หรือที่อยู่ใหม่ (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
3. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
4. หนังสือจากผู้รบั อนุญาต รับรองว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจําหน่าย
MiV-N6

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือที่อยู่ (เช่น รหัสไปรษณีย์ ชื่อถนน) ของผู้ผลิต
วัตถุดิบตัวยาสําคัญ
เงื่อนไขในการ 1. สถานที่ผลิตวัตถุดิบตัวยาสําคัญต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ยื่นขอแก้ไข
2. ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ยกเว้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อและ/หรือที่อยู่ของ
เปลี่ยนแปลง
ผู้ผลิตวัตถุดิบตัวยาสําคัญ
เอกสารที่ต้องยื่น 1. ข้อมูลของผู้ผลิตวัตถุดิบตัวยาสําคัญที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว
เพื่อประกอบการ 2. เอกสารหรือหลักฐานของหน่วยงานรัฐ ถ้าต้องการ
พิจารณา
MiV-N7

การยกเลิกหรือตัดผู้ผลิตสํารอง (alternative manufacturer) (ผู้ผลิตวัตถุดิบตัวยา
สําคัญ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ยา และ/หรือบรรจุ)
1. ผู้ผลิตสํารอง ต้องเป็นผู้ผลิตสํารองที่ได้รบั อนุญาตไว้แล้วเท่านั้น

เงื่อนไขในการ
ยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
เอกสารที่ต้องยื่น 1. เหตุผลในการยกเลิกหรือตัดออก
เพื่อประกอบการ
พิจารณา
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MiV-N8

การต่ออายุหนังสือรับรอง European Pharmacopoeia Certificate of
Suitability (CEP)
1. กรณีที่การต่ออายุหนังสือรับรอง CEP ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
เท่านั้น

เงื่อนไขในการ
ยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
เอกสารที่ต้องยื่น 1. เอกสาร CEP ฉบับล่าสุดที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมเอกสารแนบทั้งหมดทีอ่ อกโดย
เพื่อประกอบการ European Directorate for the Quality of medicines (EDQM)
พิจารณา
MiV-N9

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจําหน่ายและ
ข้อกําหนดมาตรฐานอายุยาของผลิตภัณฑ์ยา และ/ หรือวัตถุดิบตัวยาสําคัญ และ/
หรือ ตัวยาไม่สาํ คัญ ให้สอดคล้องกับตํารายาฉบับปัจจุบัน

เงื่อนไขในการ
ยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
เอกสารที่ต้องยื่น
เพื่อประกอบการ
พิจารณา

1. ข้อกําหนดมาตรฐานต้องเป็นไปตามตํารายาเท่านั้น
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องเป็นไปตาม monograph ของตํารายาฉบับปัจจุบัน
เท่านั้น
1. ตารางเปรียบเทียบข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจําหน่ายและ
ข้อกําหนดมาตรฐานอายุของผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รบั อนุญาต ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบข้อความที่ขอแก้ไขให้ชัดเจน
2. ข้อมูลการวิเคราะห์รุ่นการผลิต (Batch analysis) ของผลิตภัณฑ์ยาทุกหัวข้อการ
ทดสอบตามข้อกําหนดมาตรฐานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง อย่างน้อย 2 รุ่น
3. ข้อกําหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพือ่ จําหน่ายและข้อกําหนดมาตรฐาน
อายุยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

MiV-N10
เงื่อนไขในการ
ยื่นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

การยกเลิกขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์
1. ขนาดบรรจุตอ้ งเหมาะสมกับขนาดและวิธีการใช้ยาที่ตรงตามฉลากและเอกสารกํากับ
ยาที่ได้รับอนุญาต
2. การเพิ่มขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากเชื้อและไม่ปราศจากเชื้อ ให้ดําเนินการ
ตามหัวข้อ MaV-13 และ MiV-PA30 ตามลําดับ สําหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาด
กล่องบรรจุภายนอก ให้ดําเนินการตามหัวข้อ MiV-PA31
เอกสารที่ต้องยื่น 1. เอกสารแสดงเหตุผลการยกเลิกขนาดบรรจุ
เพื่อประกอบการ 2. เอกสารกํากับยาและฉลากซึง่ ระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
พิจารณา
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