ประชุมรั บฟั งความคิดเห็น วันที่ 12 กันยายน 2560

(ร่ าง) หลักเกณฑ์ การขึน้ ทะเบียนตารับยาแผนปั จจุบันสาหรับสัตว์
นิยามศัพท์
ยาใหม่ (New Drugs) ยาแผนปั จจุบนั สาหรับสัตว์ที่เป็ นยาใหม่ หมายถึง
1. ตารับยาที่มีตวั ยาสาคัญเป็ นตัวยาใหม่ (New Chemical Entities; NCE) หรื ออนุพนั ธ์ ใหม่ รวมถึง
สารประกอบเชิงซ้ อน เอสเทอร์ หรื อเกลือใหม่ที่ไม่เคยมีการขึ ้นทะเบียนในประเทศไทยมาก่อน
2. ยาที่มีข้อบ่งใช้ ใหม่ (New Indication; NI) ซึง่ เป็ นยาที่มีกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างไปจากยาที่ได้ ขึ ้น
ทะเบียนตารับยาแล้ ว
3. ตารับยาที่เป็ นสูตรผสมใหม่ (New Combination; NCO) ซึง่ เป็ นตารับยาที่ประกอบด้ วยตัวยาสาคัญ
ตังแต่
้ 2 ชนิดผสมกันและไม่ซ ้ากับตารับยาผสมที่ได้ ขึ ้นทะเบียนตารับยาแล้ ว (ไม่รวมถึงตารับยาที่เป็ น
สูตรผสมระหว่างวิตามิน เกลือแร่ และ/หรื อเอ็นไซม์)
4. ยาที่มีการนาส่งยารูปแบบใหม่ (New Delivery System:, ND) ซึง่ ทาให้ Bioavailability ของยา
แตกต่างไปจากเดิมอย่างมีนยั สาคัญ
5. ยาที่มีความแรงใหม่ (New Strength; NS) ซึง่ เป็ นยาที่มีความแรงแตกต่างจากยาใหม่ที่ได้ รับอนุมตั ิให้
ขึ ้นทะเบียนตารับยาแล้ ว
6. ยาที่มีรูปแบบใหม่ (New Dosage Form; NDF) ซึง่ เป็ นยาที่มีรูปแบบของยาแตกต่างจากยาใหม่ที่
ได้ รับอนุมตั ิให้ ขึ ้นทะเบียนตารับยาแล้ ว ทังนี
้ ้อาจมีวิธีการให้ ยาเหมือนเดิมหรื อแตกต่างไปจากเดิมก็ได้
แต่จะต้ องมีคา่ Bioavailability ไม่แตกต่างจากรูปแบบเดิม
ยาสามัญ (Generic Drugs)หมายถึง ผลิตภัณฑ์ยาสาเร็ จรูปที่มีสตู รตัวยาสาคัญ (active substance) ขนาดความ
แรง (strength) และรูปแบบยา (dosage form) เหมือนกับผลิตภัณฑ์ยาที่ได้ ขึ ้นทะเบียนตารับยาแล้ ว แบ่งเป็ น
1. ยาสามัญ หมายถึง ยาที่มีสตู รตัวยาสาคัญขนาดความแรงและรูปแบบยาเหมือนกับผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่
เป็ นยาใหม่ที่ได้ ขึ ้นทะเบียนตารับยาแล้ ว
2. ยาสามัญใหม่หมายถึง ยาที่มีสตู รตัวยาสาคัญ ขนาดความแรง และรูปแบบยาเหมือนกับผลิตภัณฑ์ยา
ที่เป็ นยาใหม่ (New Drugs) ที่ได้ ขึ ้นทะเบียนตารับยาแล้ วต้ องยื่นเอกสารหลักฐานความสมมูลของ
ผลิตภัณฑ์ยา เพื่อประกอบการพิจารณาความเท่าเทียมกันทางประสิทธิผลการรักษาของยาสามัญใหม่
กับยาใหม่ต้นแบบ
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เอกสารหลักฐานที่ใช้ ย่ นื คาขอขึน้ ทะเบียนตารับยา มี 3ส่ วน คือ
ส่วนที่ 1 เอกสารข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ยา (PART I : ADMINISTRATIVE DATA AND
PRODUCT INFORMATION)
ส่วนที่ 2 เอกสารหลักฐานแสดงข้ อมูลคุณภาพของยา (PART II : QUALITY)
ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานแสดงข้ อ มูลประสิท ธิ ผล และความปลอดภัยของยาต่อ สัต ว์ และความ
ปลอดภัยของผู้บ ริ โภคผลิตภัณ ฑ์ จ ากสัต ว์ (PART III : ANIMALSAFETY and EFFICACY AND HUMAN
SAFETY)
ส่ วนที่ 1 เอกสารข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ ยา (PART I : ADMINISTRATIVE DATA AND
PRODUCT INFORMATION)รายละเอียดตามคูม่ ือประชาชน
ส่ วนที่ 2 หลักฐานแสดงคุณภาพของยาแผนปั จจุบันสาหรับสัตว์
หลักฐานแสดงคุณภาพของยาแผนปั จจุบนั สาหรับสัตว์ประกอบด้ วย 3 ตอน
ตอน Aเอกสารคาขอต่างๆ และสารบัญ (Table of Content)
ตอน Bเอกสารด้ านการผลิต
ตอน C เอกสารด้ านการควบคุมคุณภาพ
รายละเอียดเอกสารของตอนต่างๆ เป็ นดังนี ้
ตอน A เอกสารคาขอต่างๆ และสารบัญ (Table of Content) ประกอบด้ วย
1.แบบ รย.2 ที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วน
2.แบบ รย.1 ที่กรอกข้ อความครบถ้ วน
3.สารบัญ (Table of Content)
4.รายละเอียดของตารับยา (แบบ รย.1.2)
ตอน Bเอกสารด้ านสูตรและกรรมวิธีการผลิต
การจัดเตรี ยมเอกสารด้ านสูตรและกรรมวิธีการผลิต จะประกอบด้ วยเอกสารดังต่อไปนี ้
1. เอกสารแสดงการพัฒ นาทางเภสัช กรรม (Pharmaceutical Development)ในการพัฒ นาสูต ร ให้
พิจารณาสารที่เข้ า กัน(Compatibility)และเลือ กสูตรที่เหมาะสมสาหรับแต่ละ Dosage formซึ่งต้ อ ง
แสดงเหตุผลทางวิชาการในการเลือก dosage form ความแรง และเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้ ในการผลิตยา
ที่ขอขึ ้นทะเบียนตารับยา
1.1. กรณียา Generic แสดงเหตุผลพร้ อมแนบ เอกสารอ้ างอิง
1.2. กรณี ย า New Chemical Entities (NCE) แสดงการศึก ษาและเหตุ ผ ลที่ เลื อ ก dosage form และ
ความแรงนันๆ
้
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1.3. กรณียาสาหรับผสมอาหารสัตว์ ให้ เพิ่มข้ อมูล
1.3.1. ระบุ ช นิ ด ของสัต ว์ เป้ า หมาย(target species) และอาหารสัต ว์ ที่ ใช้ อธิ บ ายลัก ษณะและ
คุณภาพของอาหารสัตว์ที่สามารถนา medicated premix มาผสม การศึกษา การเข้ ากันได้
ของผลิตภัณฑ์ยากับอาหารสัตว์ปกติที่ใช้ สาหรับ target species (Compatibility)
1.3.2. ระบุ ก ระบวนการและขัน้ ตอนการผสม ปริ ม าณของ medicated premix ใน medicated
feed ให้ ระบุเป็ น mg/kg ของอาหารสัตว์ ซึง่ ต้ องสอดคล้ องกับขนาดยา mg/kg body weight
1.3.3. แสดงหลักฐานว่า medicated premix และ medicated feed มี ก ารผสมเป็ นเนื ้อเดี ย วกัน
(ตามประกาศของกรมปศุสตั ว์)
1.3.4. กาหนด The higher and lower levelsของตัวยาสาคัญใน medicated feed ตาม dose ของ
ยา
1.3.5. แนบผลการIdentification และการวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณ ตั ว ยาส าคั ญ ใน intermediated
medicated feed และ final medicated feed
1.3.6. การศึกษาความคงสภาพของตัวยาสาคัญ ใน medicated feed ในกรณีที่มีการระบุอายุของ
ยาหลังจากผสมในอาหารสัตว์*Hearing*
1.4. กรณี ยาละลายนา้ Powder for oral solution หรื อ Concentrated solution ให้ แสดงคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ยาสาเร็ จรูปที่ขอขึ ้นทะเบียนกับน ้าที่เหมาะสมแก่การละลาย เช่น ค่า pH ที่เหมาะสม หรื อ
สารต่างๆที่ไม่ควรอยู่ในน ้าที่ใช้ ผสมยา (อาจได้ จากการศึกษาการละลายของยาตามขนาดการใช้ ยา
ในน ้า เช่น น ้าประปา น ้าpH ต่างๆหรื อแสดง reference)
2. เมื่อวิจยั และพัฒนาจนได้ ได้ สตู รที่เหมาะสม ให้ เตรี ยมข้ อมูลสูตรและการผลิตเพื่อประกอบการขึ ้นทะเบียน
ตารับยาการผลิตยารู ปแบบต่างๆ ต้ องมี หัวข้ อ ขันตอนการผลิ
้
ต ชื่อ เครื่ อ งมื อ /Condition ที่ผลิตพร้ อม
สภาวะของห้ องสะอาด (Clean room class A,B,C) ในแต่ละขันตอนการผลิ
้
ต และ In process(การสุม่
Sampling) ตามรูปแบบ ยาต่างๆ ซึง่ จะต้ องมีข้อมูลต่างๆ ดังนี ้
2.1. สูตรยาต่อรุ่นการผลิต (Batch Formula) ให้ แจ้ งรายละเอียดของสูตรยาใน 1 หน่วยตาม ย.1 หน้ า 3
และ ใน 1 batch พร้ อมหน้ าที่ของแต่ละสารในสูตรตารับยา
2.2. Batch size ต้ องคานวณ Batch size ที่ผลิตพร้ อมวิธีการคานวณ
2.2.1. ยาเม็ดชนิดเคลือบต่างๆ ให้ แจ้ งส่วนประกอบของน ้ายาเคลือบแต่ละขันตอน
้
2.2.2. Overage :ควรมี ข้ อ มู ล สนับ สนุ น และเหตุผ ลของ overage และให้ แ จ้ งหน้ า เอกสาร Batch
formula
2.2.3. ระบุจานวนผลิตภัณฑ์ยาที่ได้ รับจากการผลิตต่อรุ่นการผลิต
2.3. กระบวนการผลิต ต้ องเขียน flow chart ของกระบวนการผลิต
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2.3.1. แสดงแผนผังขันตอนการผลิ
้
ตและคาอธิบายเกี่ยวกับขันตอนการผลิ
้
ตและวัตถุดิบที่ใช้ ในแต่ละ
ช่วงของกระบวนการ ควรระบุขนตอนและจุ
ั้
ดสาคัญของการควบคุมกระบวนการ การทดสอบ
Intermediates และการควบคุมผลิตภัณฑ์สาเร็ จรูป parameter ที่ควบคุม และเวลา
2.3.2. ในกรณีผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื ้อ (sterile product) ให้ มีคาอธิบายวิธีการเตรี ยมและการทาให้
ปราศจากเชื ้อของส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ภาชนะบรรจุฝาปิ ดเป็ นต้ น
2.3.3. การควบคุมขันตอนการผลิ
้
ตที่สาคัญและ Intermediates (Control of Critical Steps and
Intermediates)
Flow chartให้ แสดงแผนผังขันตอนการผลิ
้
ตและคาอธิบายเกี่ยวกับขันตอนการผลิ
้
ตและวัตถุดิบที่ใช้ ในแต่ละ
ช่วงของกระบวนการ ดังต่อไปนี ้
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1. รูปแบบยาฉีด (Injections)
• รูปแบบยาฉีดให้ แนบข้ อมูลกระบวนการ Cleaning validation ของทุกขันตอนในกระบวนการผลิ
้
ต
•

สาหรับยาฉีดในรูป Solutions และ Suspensions ต้ องระบุ % Overage ในหน้ า batch formula , method of manufacturing
ขันตอนการผลิ
้
ต
ชื่อเครื่ องมือ / Condition ที่ผลิตพร้ อมสภาวะของห้ อง
In process(การสุม่ Sampling)
สะอาด (Clean room class A,B,C)
ให้ ควบคุมคุณภาพตาม General และ/หรื อSpecific
ในแต่ละขันตอนการผลิ
้
ต
monograph ในเภสัชตารับที่อ้าง และ/หรื อ หัวข้ อ
ทดสอบเฉพาะของแต่ละรูปแบบยา
1. การชัง่ ยา(Weighing)
ระบุเครื่ องมือที่ใช้ Sensitivity / พิกดั ของเครื่ องชัง่ โดยต้ อง
เหมาะสมกับ batch size
2. การผสม (Mixing)
- ระบุเครื่ องมือที่ใช้
- Suspensionให้ ตรวจวัดขนาดอนุภาค ตาม
ให้ ลาดับขันตอนการผสมของสารแต่
้
ละตัว ก่อน- Capacity (ความจุของเครื่ อง)/ Rate (อัตราเร็ วของเครื่ อง) monograph ในเภสัชตารับที่อ้าง
หลัง ด้ วย
โดยต้ องเหมาะสมกับ batch size
- sterile powder (Freeze-dried) สุม่ ตัวอย่าง
- ระบุเวลาการผสม (Mixing time) / ความเร็ ว / อุณหภูมิ วิเคราะห์ดู uniformity
- กรณียา Sterile dried fill (Sterile powder for
- Sterile dried fill (Sterile powder for injection)
injection)ระบุขนาดของผงยาที่ใช้ ในการผสม (ขนาดต้ อง ให้ ระบุขนาดของผงยาใน COA ของ Raw material
ใกล้ เคียงกัน)
และสุม่ ทดสอบ uniformity of content , moisture
content
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ขันตอนการผลิ
้
ต

3. การกรองใส (Clarification) (กรณียา Sterile
solution Injection ที่มีการกรองใสก่อนการ
Sterile
4. การบรรจุ (Filling)
หมายเหตุ : ลาดับอาจสลับกับข้ อ 5 ได้ แล้ วแต่
ขันตอนการผลิ
้
ตจริ งว่า บรรจุยาในภาชนะแล้ ว
Sterile หรื อ Sterile พร้ อมกับการบรรจุ หรื อใช้
aseptic process
5. Sterilization

ชื่อเครื่ องมือ / Condition ที่ผลิตพร้ อมสภาวะของห้ อง
สะอาด (Clean room class A,B,C)
ในแต่ละขันตอนการผลิ
้
ต
ระบุเครื่ องมือที่ใช้ กรอง

In process(การสุม่ Sampling)
ให้ ควบคุมคุณภาพตาม General และ/หรื อSpecific
monograph ในเภสัชตารับที่อ้าง และ/หรื อ หัวข้ อ
ทดสอบเฉพาะของแต่ละรูปแบบยา
Integrity test

ระบุเครื่ องบรรจุ
ปริ มาตรบรรจุ (volume) ต่อหน่วย

แจ้ งวิธีการ Sterileที่ใช้ เช่น dry heat sterilization,
gamma radiation, gas sterilization,autoclave,
membrane filtration ระบุชนิดของ membrane และ
pore size, การทา aseptic process
(ต้ องทา Process validation ของกระบวนการทา sterile
ด้ วย)

กรณี Sterile ด้ วยวิธี membrane filtration ให้ ทา
integrity test ของ membrane
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ขันตอนการผลิ
้
ต

6. Freeze drying / lyophilization ในกรณียา
รูปแบบsterile powder (Freeze-dried)

7. บรรจุภณ
ั ฑ์และการแสดงฉลาก(Packaging
& Labelling) บรรจุภณ
ั ฑ์ต้องแจ้ งทัง้
primary and secondary

ชื่อเครื่ องมือ / Condition ที่ผลิตพร้ อมสภาวะของห้ อง
สะอาด (Clean room class A,B,C)
ในแต่ละขันตอนการผลิ
้
ต

In process(การสุม่ Sampling)
ให้ ควบคุมคุณภาพตาม General และ/หรื อSpecific
monograph ในเภสัชตารับที่อ้าง และ/หรื อ หัวข้ อ
ทดสอบเฉพาะของแต่ละรูปแบบยา
วัด moisture content

-ระบุเครื่ องมือที่ใช้ ในการทาให้ freeze dry / Model
เครื่ อง / capacity เครื่ อง
-ระบุ condition ที่ใช้ ในการทา freeze dry
-ระบุอุณหภูมิ ( freezing , primary drying, secondary
drying)
-ระยะเวลาในการทา freeze dry
- ต้ องระบุวิธีการล้ างทาความสะอาด และการ sterile
-ขอผลการทดสอบ Rubber stopper หลังเปิ ดใช้
บรรจุภณ
ั ฑ์ ชนิดวัสดุบรรจุ (เช่น ขวดแก้ วใส/สีชา type.... (แทงได้ กี่ครัง้ )
, ขวดพลาสติกชนิด.....) และมิติ (dimension) ของบรรจุ
ภัณฑ์
Rubber stopper specification, Flip-off aluminum
seals,
ขนาดบรรจุ
- การแสดงฉลาก ให้ ระบุตวั ยาสาคัญและปริ มาณ และ
เป็ นไปตามกฎหมายกาหนด

8

ขันตอนการผลิ
้
ต

ชื่อเครื่ องมือ / Condition ที่ผลิตพร้ อมสภาวะของห้ อง
สะอาด (Clean room class A,B,C)
ในแต่ละขันตอนการผลิ
้
ต

8. สภาวะการเก็บรักษา (Storage condition)
และ สภาวะการเก็บรักษาระหว่างขนส่ง
(Distribution condition)

ระบุให้ สอดคล้ องกับข้ อมูลการศึกษาความคงสภาพของ
ผลิตภัณฑ์ยาสาเร็ จรูปและ ผลการศึกษาความคงสภาพ
หลังจากผสมยา (in-usestability) พร้ อมระบุอุณหภูมิใน
การเก็บรักษาหลังผสม (ในกรณีไม่มีข้อมูล in-use
stability ให้ ระบุในฉลากเอกสารกากับยาว่า ผสมแล้ วใช้
ให้ หมดในทันที)
-ให้ ทาการศึกษาความคงสภาพตามแนวทางที่กาหนด

In process(การสุม่ Sampling)
ให้ ควบคุมคุณภาพตาม General และ/หรื อSpecific
monograph ในเภสัชตารับที่อ้าง และ/หรื อ หัวข้ อ
ทดสอบเฉพาะของแต่ละรูปแบบยา
ให้ แนบผล in-use stability data , ทดสอบตาม
specific monograph ของแต่ละรูปแบบยา ( เช่น
potency, sterility เป็ นต้ น)
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B. ยาผง (Powder) / แกรนูล (granule)/ พรีมิกซ์ (Premix)
ขันตอนการผลิ
้
ต

ชื่อเครื่ องมือ / Condition ที่ผลิตพร้ อมสภาวะของห้ องสะอาด (Clean
room class C,D) ในแต่ละขันตอนการผลิ
้
ต

1. การชัง่ ยา
(Weighing)
2. การผสม (Mixing)
ให้ ลาดับขันตอนการผสม
้
ของสารแต่ละตัว ก่อนหลัง ด้ วย

ระบุเครื่ องมือที่ใช้ Sensitivity / พิกดั ของเครื่ องชัง่ โดยต้ องเหมาะสมกับ
batch size
- ระบุเครื่ องมือที่ใช้ Capacity (ความจุของเครื่ อง) / Rate (อัตราเร็ วของ
เครื่ อง) โดยต้ องเหมาะสมกับ batch size
- ระบุเวลาการผสม (Mixing time) / ความเร็ ว / อุณหภูมิ
-ระบุขนาดของผงยาที่ใช้ ในการผสม (ขนาดต้ องใกล้ เคียงกัน)
ในกรณีที่ทาแกรนูลเปี ยก
อธิบายวิธีการเตรี ยมแกรนูลอย่างละเอียดพร้ อมทัง้
-ระบุชนิดและความเข้ มข้ นของสารยึดเหนี่ยวที่ใช้ (binder) และวิธีการ
เตรี ยม binder
-ระบุอุณหภูมิที่ใช้ ในการอบแกรนูล
-ระบุชนิดขนาดแร่งที่ใช้ (Sieve No.)
กระบวนการอบแห้ งแกรนูล
-ระบุวิธีการทาให้ แกรนูลแห้ ง เช่น เวลาและอุณหภูมิที่ใช้ ในการอบแห้ ง

In process(การสุม่ Sampling)
ให้ ควบคุมคุณภาพตาม General และ/หรื อ Specific
monograph ในเภสัชตารับที่อ้าง และ/หรื อ หัวข้ อทดสอบเฉพาะ
ของแต่ละรูปแบบยา

ให้ ระบุขนาดของผงยาใน COA ของ Raw material
-สุม่ ตัวอย่างทดสอบ homogeneity , moisture content, loss on
drying
วัด moisture content, วัดขนาดแกรนูลและการกระจายขนาด
(granule size distribution)
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ขันตอนการผลิ
้
ต

ชื่อเครื่ องมือ / Condition ที่ผลิตพร้ อมสภาวะของห้ องสะอาด (Clean
room class C,D) ในแต่ละขันตอนการผลิ
้
ต

In process(การสุม่ Sampling)
ให้ ควบคุมคุณภาพตาม General และ/หรื อ Specific
monograph ในเภสัชตารับที่อ้าง และ/หรื อ หัวข้ อทดสอบเฉพาะ
ของแต่ละรูปแบบยา

กระบวนการทาแกรนูลแห้ ง
อธิบายวิธีการเตรี ยม และเครื่ องมือที่ใช้ ทาแกรนูลอย่างละเอียดพร้ อมทัง้
ระบุชนิดขนาดแร่งที่ใช้ (Sieve No.)
3. การบรรจุ (Filling)

ระบุเครื่ องบรรจุ, ปริ มาณที่บรรจุตอ่ หน่วย

4. บรรจุภณ
ั ฑ์และการ
แสดงฉลาก (Packaging
& Labeling) บรรจุภณ
ั ฑ์
ต้ องแจ้ งทัง้ primary and
secondary
5. สภาวะการเก็บ
รักษา (Storage
condition) และ สภาวะ
การเก็บรักษาระหว่าง
ขนส่ง (Distribution
condition)

- ต้ องระบุชนิดวัสดุบรรจุ (เช่น ถุงพลาสติกชนิด .... ด้ านในบุด้วย
พลาสติกชนิด ..... , ถุงอลูมิเนียมฟอยล์) , ขนาดบรรจุ
- การแสดงฉลาก ให้ ระบุตวั ยาสาคัญและปริ มาณ และ เป็ นไปตาม
กฎหมายกาหนด
-ระบุให้ สอดคล้ องกับข้ อมูลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยา
สาเร็ จรูป
-กรณีที่ภาชนะบรรจุขนาดใหญ่มีการตักแบ่งการใช้ ยา ให้ แนบผล
stability หลังเปิ ดใช้ งาน พร้ อมระบุบนฉลากและเอกสารกากับยา
-ให้ ทาการศึกษาความคงสภาพตามแนวทางที่กาหนด

สุม่ (ถ้ ามี) weight variation
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หมายเหตุ :
1. กรณียา premix ผสมอาหาร เช่น ยา 1 kg ผสมอาหาร 1 ตัน ควรทดสอบโดยการสุม่ เพื่อแสดงให้ เห็นว่าผสมยาแล้ วทัว่ ถึง (uniformity of content)
พร้ อมทังต้
้ องสุม่ วิเคราะห์หาปริ มาณตัวยาสาคัญ (Assay)ด้ วยการผสมต้ องทา geometric dilution, mixing validation ในกรณีไม่มีผล Stability หลัง
ผสมอาหารสัตว์ ให้ แจ้ งที่ฉลากและเอกสารกากับยาว่า ผสมอาหารแล้ วใช้ ให้ หมดในครัง้ เดียว (ถ้ ามี) เมื่อได้ ทะเบียนตารับยา premix แล้ ว มีปัญหา
เรื่ อง uniformity of content ให้ หน่วยงานที่มีหน้ าที่ดแู ล medicated feed รายงานกลับมาที่ อ.ย. เพื่อร่วมมือแก้ ปัญหาต่อไป
2. สาหรับการอธิบายวิธีการผสมยากับอาหารสัตว์ในเอกสารกากับยา ต้ องระบุอย่างละเอียด เช่น การผสมยากับอาหาร (mixing process) ต้ องทัว่ ถึง
โดยวิธี geometric dilution และให้ สงั เกตลักษณะยาหลังการผสมว่ามีความสม่าเสมอของสี เนื ้อยา (texture)
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C. ยาเม็ด (Tablet)
– กรณีรูปแบบยาเม็ดชนิดเคลือบต่างๆให้ แจ้ งส่วนประกอบของน ้ายาเคลือบแต่ละขันตอน
้
(ถ้ ามี)
Flow chartให้ แสดงแผนผังขันตอนการผลิ
้
ตและคาอธิบายเกี่ยวกับขันตอนการผลิ
้
ตและวัตถุดิบที่ใช้ ในแต่ละช่วงของกระบวนการ
ขันตอนการผลิ
้
ต

ชื่อเครื่ องมือ / Condition ที่ผลิตพร้ อมสภาวะของห้ องสะอาด
ในแต่ละขันตอนการผลิ
้
ต

ระบุเครื่ องมือที่ใช้ Sensitivity / พิกดั ของเครื่ องชัง่ โดยต้ อง
เหมาะสมกับ batch size
2. การผสม (Mixing)
- ระบุเครื่ องมือที่ใช้ Capacity (ความจุของเครื่ อง) / Rate
ให้ ลาดับขันตอนการผสมของสารแต่
้
(อัตราเร็ วของเครื่ อง) โดยต้ องเหมาะสมกับ batch size
ละตัว ก่อน-หลัง ด้ วย
- ระบุเวลาการผสม (Mixing time) / ความเร็ ว / อุณหภูมิ
3. การทาแกรนูล (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ทาแกรนูลเปี ยก
อธิบายวิธีการเตรี ยมแกรนูลอย่างละเอียดพร้ อมทัง้
-ระบุชนิดและความเข้ มข้ นของสารยึดเหนี่ยวที่ใช้ (binder)
และวิธีการเตรี ยม binder
-ระบุอุณหภูมิและเวลา ที่ใช้ ในการอบแกรนูล
-ระบุชนิดขนาดแร่งที่ใช้ (Sieve No.)

In process (การสุม่ Sampling)
ให้ ควบคุมคุณภาพตาม General และ/หรื อ Specific
monograph ในเภสัชตารับที่อ้าง และ/หรื อ หัวข้ อทดสอบเฉพาะ
ของแต่ละรูปแบบยา

1. การชัง่ ยา(Weighing)

วัด moisture content,
วัดขนาดแกรนูลและ
การกระจายขนาด (granule size distribution)
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ขันตอนการผลิ
้
ต

ชื่อเครื่ องมือ / Condition ที่ผลิตพร้ อมสภาวะของห้ องสะอาด
ในแต่ละขันตอนการผลิ
้
ต

In process (การสุม่ Sampling)
ให้ ควบคุมคุณภาพตาม General และ/หรื อ Specific
monograph ในเภสัชตารับที่อ้าง และ/หรื อ หัวข้ อทดสอบเฉพาะ
ของแต่ละรูปแบบยา

กระบวนการอบแห้ งแกรนูล
-ระบุวิธีการทาให้ แกรนูลแห้ ง เช่น เวลา และ อุณหภูมิที่ใช้ ใน
การอบ
กระบวนการทาแกรนูลแห้ ง
อธิบายวิธีการเตรี ยม และเครื่ องมือที่ใช้ ทาแกรนูลอย่าง
ละเอียดพร้ อมทังระบุ
้ ชนิดขนาดแร่งที่ใช้ (Sieve No.)
4. การตอกเม็ดยา

ในกรณีที่ทายาตอกเม็ดหรื อ นาแกรนูลมาตอกเป็ นเม็ด
ทดสอบตาม monograph ในเภสัชตารับที่อ้าง และ/หรื อ
-ระบุเครื่ องมือที่ใช้ ในการตอกเม็ด (Model), ความจุของเครื่ อง general chapter / หัวข้ อทดสอบเฉพาะของแต่ละรูปแบบยา
(Capacity), อัตราเร็ วของเครื่ อง
เช่น Tablet Friability , Hardness, Thickness, Uniformity of
dosage units, Assay
(หาก monograph มีการทดสอบ Dissolution ต้ องมีวิธีทดสอบ
ตามตารายาที่อ้างมาแนบ พร้ อม criteria และผลการทดสอบ)

5. การบรรจุ (Filling)

ระบุเครื่ องบรรจุ, ปริ มาณที่บรรจุตอ่ หน่วย
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ขันตอนการผลิ
้
ต

6. บรรจุภณ
ั ฑ์และการแสดงฉลาก
(Packaging & Labeling) บรรจุ
ภัณฑ์ต้องแจ้ งทัง้ primary and
secondary
7. สภาวะการเก็บรักษา
(Storage condition) และ สภาวะ
การเก็บรักษาระหว่างขนส่ง
(Distribution condition)

ชื่อเครื่ องมือ / Condition ที่ผลิตพร้ อมสภาวะของห้ องสะอาด
ในแต่ละขันตอนการผลิ
้
ต

In process (การสุม่ Sampling)
ให้ ควบคุมคุณภาพตาม General และ/หรื อ Specific
monograph ในเภสัชตารับที่อ้าง และ/หรื อ หัวข้ อทดสอบเฉพาะ
ของแต่ละรูปแบบยา

- ต้ องระบุชนิดวัสดุของบรรจุภณ
ั ฑ์ ชนิดแผงฟอยล์ อาทิเช่น
Alu-Alu / Laminate, ชนิดขวดพลาสติก, ชนิดขวดแก้ ว
- ขนาดบรรจุ
- การแสดงฉลาก ให้ ระบุตวั ยาสาคัญและปริ มาณ และ เป็ นไป
ตามกฎหมายกาหนด
-ระบุให้ สอดคล้ องกับข้ อมูลการศึกษาความคงสภาพของ
ผลิตภัณฑ์ยาสาเร็ จรูป
-กรณีมีการแบ่งเม็ดยาแล้ วอ้ างว่าสามารถเก็บไว้ ได้ นานเท่าใด
ให้ แนบผล stability หลังแบ่งเม็ดยา พร้ อมระบุอายุยาที่แบ่ง
แล้ ว และสภาวะการเก็บรักษาบนฉลากและเอกสารกากับยา
-ให้ ทาการศึกษาความคงสภาพตามแนวทางที่กาหนด

สาหรับ solid dosage form เช่น ยาเม็ด ในกรณีที่ขนาดรุ่นการผลิตนาร่องน้ อยกว่า 100,000 หน่วย ให้ บริ ษัทฯ ทาหนังสือขออนุญาตมายัง
สานักยา ตามประกาศสานักยา เรื่ อง การยื่นขออนุญาตขนาดรุ่นการผลิตนาร่องที่น้อยกว่า 100,000 หน่วย ประกาศ ณ วันที่ 3 พ.ค. 56
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2.4 การตรวจสอบความถูกต้ องของกระบวนการผลิต และ/หรื อ การประเมินผล (Process Validation
and/or Evaluation)ต้ องทา process validation ของทุกกระบวนการการจัดทาข้ อมูลส่วนการตรวจสอบ
ความถูกต้ องของกระบวนการผลิต ให้ เป็ นไปตามคูม่ ือ ASEAN GUIDELINE ON SUBMISSION OF
MANUFACTURING PROCESS VALIDATION DATA FOR DRUG REGISTRATION ของยาสาหรับ
มนุษย์
2.4.1 บรรยายลักษณะ แผนการจัดการตรวจสอบ ความถูกต้ องของกระบวนการผลิต หรื อผลจาก
การศึกษาการตรวจสอบความถูกต้ องและ/หรื อ การประเมินผลสาหรับขันตอนการผลิ
้
ตที่สาคัญหรื อ
การวิเคราะห์ปริ มาณที่สาคัญซึง่ ใช้ ในกระบวนการผลิต (เช่น การตรวจสอบความถูกต้ องของ
กระบวนการทาให้ ปราศจากเชื ้อหรื อกระบวนการผลิตหรื อบรรจุแบบปลอดเชื ้อ (sterilization process
or aseptic processing) พร้ อมผลการศึกษาผลผลิตต่อเนื่อง 3 รุ่นผลิต
2.4.2 กรณีคาขอขึ ้นทะเบียนยาที่ผลิตในประเทศสามารถส่งแผนการจัดการตรวจสอบความ
ถูกต้ องของกระบวนการผลิต และแนบรายงานการตรวจสอบความถูกต้ องของรุ่นการผลิตนาร่อง 1 รุ่น
การผลิต พร้ อมแนบคารับรองการส่งผลการศึกษาผลผลิตต่อเนื่อง 3 รุ่นผลิต หรื อยื่นรายงานการ
ตรวจสอบความถูกต้ องของ รุ่นการผลิตเพื่อจาหน่าย 3 รุ่นผลิตต่อเนื่อง
2.4.3 กรณีคาขอขึ ้นทะเบียนที่นาหรื อสัง่ ยาเข้ ามาในราชอาณาจักร ให้ ยื่นรายงานการตรวจสอบ
ความถูกต้ องของ รุ่นการผลิตเพื่อจาหน่าย 3 รุ่นผลิตต่อเนื่อง
ในการควบคุมคุณภาพยาแต่ละรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ ทาตาม General chapter และ/หรื อ Specific
monograph ในเภสัชตารับที่อ้างอิง
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ตอน C เอกสารด้ านการควบคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพยา จะประกอบด้ วยเอกสารต่างๆ ดังนี ้
1. ข้ อมูลของวัตถุดิบตัวยาสาคัญ (active ingredientraw material)
2. ข้ อมูลของตัวยาช่วย (inert ingredients/ excipients)
3. เอกสาร In process control
4. เอกสาร Finished product control
5. เอกสาร Packaging
6. เอกสาร Labeling
7. เอกสารรายงานผลการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ยา (Stability)
รายละเอียดของเอกสารต่างๆ เป็ นดังนี ้
1. ข้ อมูลของวัตถุดิบตัวยาสาคัญ (active ingredient raw material) ให้ แนบข้ อมูลของตัวยาสาคัญ
ดังนี ้
1.1. รายละเอียดของวัตถุดิบตัวยาสาคัญ
1.1.1 กรณีที่ตวั ยาสาคัญ official ในตารายา ให้ แนบเอกสารดังต่อไปนี ้
a.Raw material specification โดยจัดทาเป็ นตาราง 3 ช่อง ประกอบด้ วยหัวข้ อ Test,
Requirement และ Method
b.เอกสาร Monograph ของตัวยาสาคัญจากตารายา
1.1.2 กรณีที่ตวั ยาสาคัญ ที่ไม่อยูใ่ นตารายา (non-official) ให้ แนบเอกสารดังต่อไปนี ้
a. Raw material specification โดยจัดทาเป็ นตาราง 3 ช่อง ประกอบด้ วยหัวข้ อ Test,
Requirement และ Method
b. รายละเอียดของวัตถุดิบตัวยาสาคัญ ประกอบด้ วยหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
• Chemical structure
• Chemical name (INN และ ชื่ออื่นๆ)
• Molecular structure
• Molecular weight
• CAS number
• Physicochemical properties คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ
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• กรณีที่มี Impurity ให้ แนบ Impurity profile ที่แจ้ งสูตรโมเลกุล และรายละเอียด
อื่นๆ ของ Impurity นันๆ
้
1.1.3 รายละเอี ยดวิธีท ดสอบของผู้ผลิตผลิต ภัณ ฑ์ และข้ อ มูล การทดสอบทุก หัวข้ อ ตาม
Monographหรื อ ตาม Raw material specification(เช่ น HPLC Chromatogram,
UV/IR Spectrum, TLC chromatogram)
• กรณีที่วิธีทดสอบเป็ น TLC, IR หรื อ UV spectrum ให้ แนบ TLC chromatogram, IR
หรื อ UV absorption spectrum
• กรณีที่วิธีทดสอบเป็ น HPLC ให้ แนบ HPLC chromatogram และแจ้ งรายละเอียด
ดังนี ้ :
▪ Mobile phase and preparation of Mobile phase
▪ Standard preparation
▪ Sample preparation / Test solution procedure
▪ HPLC system / HPLC condition
❖ ชนิด Column ระบุรายละเอียดของ column , stationary
phase, length of column (ระบุยี่ห้อ Column ด้ วย)
❖ Detector
❖ Flow rate
❖ Injection volume
❖ Temperature
❖ Time
❖ Procedure
❖ System suitability test and criteria ได้ แก่ % RSD ของ replicate
injection, Tailing factor, Resolution factor, Theoretical plate,
Capacity factor, etc.
❖ Calculation
❖ อื่นๆ
• ถ้ ามีหวั ข้ อ Water , Heavy metal ให้ แจ้ งว่าใช้ Method I หรื อ II หรื อ อื่นๆ
1.1.4. กรณีตวั ยาสาคัญไม่ตามตารายา (non-official) ให้ แนบข้ อมูล ดังนี ้
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1.1.4.1 Method validation ของตัวยาสาคัญ for assayต้ องมีหวั ข้ อ
• Specificity :- แสดง Stress Test Study ของตัวยาสาคัญ
- แสดง peak purityของตัวยาสาคัญ
• Precision :Repeatability, Intermediate precision
• Accuracy
• Linearity
• Robustness :- แสดง Variation ของ HPLC conditions และ Stability
ของ Standard และ Sample solution
1.1.4.2 Method validation for related substancesต้ องมีหวั ข้ อ
• Specificity :-แสดงStress Test Study ของ related substances
- แสดง peak purityของ related substances
• Precision : -Repeatability , Intermediate precision
• LOD , LOQ
• Precision at LOQ level , 100%
• Accuracy at LOQ to ->150%
• Linearity LOQ -> 150%
• Robustness :- แสดง Variation ของ HPLC conditions และ Stability
ของ Standard และ Sample solution
เอกสารที่จาเป็ นในการนาเสนอเกี่ยวกับ Method Validation ในการยื่นคาขอ
ใบรับรองวิธีควบคุมคุณภาพ และมาตรฐาน ได้ แก่
1) Precision ควรบรรยายด้ วยว่า เป็ นการวิเคราะห์หาปริ มาณในตัวอย่างจานวน
กี่ครัง้ (n= จานวนซ ้า) ตามวิธีวิเคราะห์ แล้ วนาผลวิเคราะห์มาคานวณ %RSD
Intermediate precision ให้ คานวณ %RSD ของตัวอย่างทังหมด
้
(เช่น ชุดที่ 1
n = 6, ชุดที่ 2 n = 6, n ทังหมด
้
= 12)
2) Accuracy ควรระบุด้วยว่า ใช้ วิธี Spiked placebo หรื อ Spiked sample
(standard addition )และบรรยายการเตรี ยมตัวอย่างตามวิธีที่ระบุ
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3) Linearity (system) สร้ างกราฟระหว่างปริ มาณตัวยาที่ใส่จริ ง(แกน X) กับ
ปริ มาณตัวยาที่วิเคราะห์(แกน Y)
4) Linearity (system) สร้ างกราฟระหว่างความเข้ มข้ นของสารมาตรฐาน (แกน
X) กับค่า Response (แกน Y)
ในกรณีที่วิธีวิเคราะห์เป็ น HPLC, GC ต้ องแสดงค่าของ system suitability ด้ วย
รวมทังค่
้ า Tailing factor (symmetry factor) และ Resolution (ถ้ ามี)
ข้ อมูลโดยละเอียดของแต่ละหัวข้ อดังกล่าวข้ างต้ น ควรแสดงค่า Weight ของ
Sample, Standard ที่ใช้ Response จากการวิเคราะห์(เช่นค่า Abosorbance,
Peak area ),ผลวิเคราะห์ (เช่น % LA., %recovery) และในกรณีที่อนุกรรมการมีข้อ
สงสัย อาจให้ แสดงการคานวณมาด้ วย ทังนี
้ ้เนื่องจากพบว่าการแสดงข้ อมูลหยาบ
บางครัง้ อาจทาให้ ไม่ทราบว่า การทา Method Validation นัน่ ถูกต้ องหรื อไม่
Calibration curve จากข้ อ (3) ไม่สามารถพิจารรา จุดต่อจุดได้ ด้วยสายตา
ต้ องแสดงค่า Correlation coefficient R และค่าต่างๆจากสมการ Y= ax+b ไว้ ใน
หน้ าเดียวกัน เพื่อประกอบการพิจารณา
นอกจากนี ้ ควรแสดง spectrum หรื อ chromatogram ประกอบการ
พิจารณา และในกรณีที่วิธีวิเคราะห์เป็ น Stability indicating assay ต้ องมีหวั ข้ อ
ทดสอบ Specificity ด้ วย
1.1.7Certificate of Analysis ของผู้ ผลิ ต ต่ า งประเทศซึ่ ง แสดงตราประทั บ จากผู้ ผลิ ต
ต่างประเทศชัดเจน พร้ อมทังลงนามลายมื
้
อชื่อผู้รับผิดชอบ และผลการตรวจวัตถุดิบ
ตัวยาสาคัญตามข้ อกาหนดจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
2. ข้ อมูลของตัวยาช่วย (inert ingredients/ excipients) ให้ แนบเอกสาร monograph ของตัวยาหรื อเอกสาร
ควบคุมคุณภาพอื่น ๆ และ Certificate of Analysis ของผู้ผลิตตัวยาช่วย และของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสาเร็ จรูป
3. เอกสาร In process control ประกอบด้ วย หัวข้ อที่ทดสอบ และ มาตรฐาน (limit)
3.1 รูปแบบยาฉีด (Injections)
3.1.1 ขันตอนการผสม
้
- ยาฉีด Suspensionให้ ตรวจวัดขนาดอนุภาค ตาม monograph ในเภสัชตารับที่อ้าง
- sterile powder (Freeze-dried) สุม่ ตัวอย่างวิเคราะห์ดู uniformity
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- Sterile dried fill (Sterile powder for injection) ให้ ระบุขนาดของผงยาใน COA ของ
Raw material และสุม่ ทดสอบ uniformity of content , moisture content
3.1.2 ขันตอนการกรองใส
้
(ถ้ ามี) ให้ ตรวจสอบ Integrity test
3.1.3 ขันตอน
้
Sterilizationกรณี Sterile ด้ วยวิธี membrane filtration
- ให้ ทา integrity test ของ membrane
3.1.4 ขันตอน
้
Freeze drying / lyophilization ในกรณียารูปแบบ sterile powder (Freezedried)
- ให้ วดั moisture content
3.2 รูปแบบยาผง (Powder) / แกรนูล (granule)/ พรี มิกซ์ (Premix)
3.2.1 ขันตอนการผสม
้
-สุม่ ตัวอย่างทดสอบ homogeneity , moisture content, loss on drying
- วัด moisture content, วัดขนาดแกรนูลและการกระจายขนาด (granule size
distribution)
3.2.2 ขันตอนการบรรจุ
้
สุม่ ตรวจweight variation (ถ้ ามี)
3.3 รูปแบบยาเม็ด (Tablet)
3.3.1 ขันตอนการท
้
าแกรนูล(ถ้ ามี)
- วัด moisture content,
- วัดขนาดแกรนูลและการกระจายขนาด (granule size distribution)
3.3.2 ขันตอนการตอกเม็
้
ดยา
- ทดสอบตาม monograph ในเภสัชตารับที่อ้าง และ/หรื อ general chapter / หัวข้ อ
ทดสอบเฉพาะของแต่ละรูปแบบยา เช่น Tablet Friability , Hardness, Thickness,
Uniformity of dosage units, Assay (หาก monograph มีการทดสอบ Dissolution ต้ อง
มีวิธีทดสอบตามตารายาที่อ้างมาแนบ พร้ อม criteria และผลการทดสอบ)

4. เอกสาร Finished product control
4.1 กรณีวิเคราะห์โดยวิธีเคมี ให้ มีรายละเอียดดังนี ้
4.1.1. ตารางสรุป finished product specification
4.1.2.กรณีเป็ นตารับที่มีระบุในตารายา (official product) และอ้ างอิงวิธีวิเคราะห์ตามตารา
ยา: แสดง Monograph ของตารับยาตามตารายา และรายละเอียดวิธีทดสอบและ
ข้ อมูลการทดสอบทุกหัวข้ อตามMonograph
4.1.3 กรณีเป็ นตารับที่ไม่มีระบุในตารายา (non-official product): แสดงรายละเอียดวิธี
ทดสอบและข้ อมูลการทดสอบทุกหัวข้ อตามFPS และ Method validation for assay
และ for related substances
4.1.3.1 Method validation ของตัวยาสาคัญในผลิตภัณฑ์ต้องมีหวั ข้ อ
• Specificity :- แสดง Stress Test Study ของตัวยาสาคัญ
- แสดง peak purityของตัวยาสาคัญ
• Precision :Repeatability, Intermediate precision
• Accuracy
• Linearity
• Robustness :- แสดง Variation ของ HPLC conditions และ Stability ของ
Standard และ Sample solution
4.1.3.2 Method validation for related substancesต้ องมีหวั ข้ อ
• Specificity :-แสดงStress Test Study ของ related substances
- แสดง peak purityของ related substances
• Precision : -Repeatability , Intermediate precision
• LOD , LOQ
•
•
•
•

Precision at LOQ level , 100%
Accuracy at LOQ to ->150%
Linearity LOQ -> 150%
Robustness :- แสดง Variation ของ HPLC conditions และ Stability ของ
Standard และ Sample solution
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• กรณีที่วิธีทดสอบเป็ น IR หรื อ UV spectrum ให้ แนบ IR หรื อ UV absorption spectrum
• กรณีที่วิธีทดสอบเป็ น HPLC ให้ แนบ HPLC chromatogram และแจ้ งรายละเอียดดังนี ้ :
▪ Mobile phase and preparation of Mobile phase
▪ Standard preparation
▪ Sample preparation / Test solution procedure
▪ HPLC system / HPLC condition
❖ ชนิด Column ระบุรายละเอียดของ column , stationary
phase, length of column (ระบุยี่ห้อ Column ด้ วย)
❖ Detector
❖ Flow rate
❖ Injection volume
❖ Temperature
❖ Time
❖ Procedure
❖ System suitability test and criteria ได้ แก่ % RSD ของ replicate
injection, Tailing factor, Resolution factor, Theoretical plate,
Capacity factor, etc.
❖ Calculation
❖ อื่นๆ
4.2 กรณีวิธีวิเคราะห์โดยวิธีAntibiotics - Microbial Assay
A. ตารางสรุป finished product specification
Bรายละเอียดวิธีทดสอบและข้ อมูลการทดสอบให้ มีรายละเอียดดังนี ้
a) Method used
b) Apparatus
c) Media & Diluents
d) Test Organisms
e) Standard preparation
f) Sample preparation
g) Procedure
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h) Calculation
4.2.1 กรณีที่ใช้ วธิ ีตามตารายา ให้ แนบสาเนาเอกสารตามตารายาที่อ้างอิง พร้ อมบ่งชี ้วิธีและ
ขันตอนที
้
่เกี่ยวข้ องกับวิธีวิเคราะห์ที่เลือกใช้
4.2.2 กรณีใช้ วิธีIn-house ให้ แจ้ งรายละเอียดการตรวจวิเคราะห์และการคานวณผล พร้ อม
แนบผลทดสอบ Validation
• Specificity :ทา Stress test, ตารางสรุปแสดงการสลายตัวในแต่ละสภาวะ
• Precision :Repeatability, Intermediate precision
• Accuracy
• Linearity
• อื่นๆ
4.2.3 ข้ อมูลผลวิเคราะห์ ให้ มีรายละเอียดดังนี ้
- วันที่วิเคราะห์
- ชื่อตัวอย่างยา
- วิธีวิเคราะห์ที่ใช้
- Media, Diluent, Test organism และอื่นๆ
- การเตรี ยมตัวอย่างยา และสารมาตรฐาน
- ผลวิเคราะห์
- การคานวณผล
4.3. วิธีทดสอบ Sterility Test กรณีมีหวั ข้ อ Sterility test ให้ แนบเอกสารดังนี ้
4.3.1กรณีที่ใช้ วิธีตามตารายา ให้ แนบสาเนาเอกสารตามตารายาที่อ้างอิง พร้ อมบ่งชี ้วิธีและ
ขันตอนที
้
่เกี่ยวข้ องกับวิธีทดสอบที่เลือกใช้
4.3.2 กรณีตารับยาที่ไม่ละลายน ้า และใช้ วธิ ี Membrane filtration ให้ แจ้ งเพิ่มวิธีการเตรี ยม
ตัวอย่างและรายละเอียดวิธีการกรองตัวอย่าง
4.3.3 ข้ อมูลผลทดสอบMethod Suitability Test ให้ มีรายละเอียดดังนี ้
- วันที่ทดสอบ
- วิธีทดสอบที่ใช้
- ปริ มาณตัวอย่างยาต่อหนึง่ ชนิดเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ที่ใช้ ทดสอบ
- ปริ มาตรของอาหารเลี ้ยงเชื ้อ
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- ชนิด Membrane filter (กรณีวธิ ี Membrane filtration)
- ชนิดและปริ มาตรของ Diluting และ Rinsing fluid (กรณีวิธี Membrane filtration)
- ชนิดและปริ มาณของ Inactivator หรื อ Neutralizer (ถ้ ามี)
- ผลทดสอบและ Control Test
- การประเมินผลทดสอบ
4.3.4 ข้ อมูลผลทดสอบSterility Test ให้ มีรายละเอียดดังนี ้
- วันที่ทดสอบ
- วิธีทดสอบที่ใช้
- จานวนภาชนะบรรจุตวั อย่างที่ใช้ ทดสอบ
- ปริ มาณตัวอย่างยาจากแต่ละภาชนะบรรจุที่นามาทดสอบ
- ปริ มาตรของอาหารเลี ้ยงเชื ้อ
- ชนิดและจานวน Membrane filters ทีใ่ ช้ ตอ่ การทดสอบ (กรณีวิธี Membrane
filtration)
- ชนิดและปริ มาตรของ Rinsing fluid ที่ใช้ ตอ่ แผ่นกรองเมมเบรน (กรณีวิธี Membrane
filtration)
- ชนิดและปริ มาณของ Inactivator หรื อ Neutralizer (ถ้ ามี)
- ผลทดสอบและ Growth promotion test
- การประเมินผลทดสอบ
4.4. วิธีทดสอบ Bacterial Endotoxin Test ให้ มีรายละเอียดดังนี ้
a. Method used
b. ระบุที่มาของค่า Endotoxin limit
c. แสดงการคานวณค่า Maximum Valid Dilution (MVD)
d. Lysate preparation
e. Standard preparation
f. Sample preparation
g. Procedure
h. การประเมินผลทดสอบ
4.4.1 กรณีที่ใช้ วิธีตามตารายา ให้ แนบสาเนาเอกสารตามตารายาที่อ้างอิง พร้ อมบ่งชี ้วิธีและ
ขันตอนที
้
่เกี่ยวข้ องกับวิธีทดสอบที่เลือกใช้
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4.4.2 ข้ อมูลผลทดสอบ Test for Interfering Factor
กรณีที่ใช้ วิธี Gel-Clot Method ให้ มีรายละเอียดดังนี ้
- วันที่ทดสอบ
- แสดงผลทดสอบตัวอย่าง ซึง่ เจือจางไม่เกินค่า MVD
- แสดงผลทดสอบ Interferance ในตัวอย่างทดสอบ
- แสดงผลทดสอบ Confirmation of lysate sensitivity
- แสดงผลทดสอบ Negative control
4.4.3 ข้ อมูลผลทดสอบBacterial Endotoxins Test และระบุ sample dilution ที่ใช้ ทดสอบ
4.5 วิธีทดสอบMicrobiological Examination (Microbial Limit Tests)
4.5.1 กรณีที่ใช้ วิธีตามตารายา ให้ แนบสาเนาเอกสารตามตารายาที่อ้างอิง พร้ อมบ่งชี ้วิธีและ
ขันตอนที
้
่เกี่ยวข้ องกับวิธีทดสอบที่เลือกใช้
4.5.2 ข้ อมูลผลทดสอบSuitability test of the counting method, Suitability of the test
method และข้ อมูลผลทดสอบ Microbial Examination(Microbial Limit Tests) ให้ มี
รายละเอียดดังนี ้
- วันที่ทดสอบ
- วิธีทดสอบที่ใช้
- Media & Diluents
- Test Organisms
- Sample preparation
- ผลทดสอบและ Control test
- การประเมินผลทดสอบ
5. เอกสาร Packaging แสดงชนิด รายละเอียดของวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ และขนาดบรรจุ
สาหรับ preparation ที่เป็ น sterile ให้ แนบ specification ของภาชนะบรรจุและจุกยาง พร้ อมทัง้
specification และ COA ของภาชนะบรรจุและจุกยางที่ใช้
6. เอกสาร Labeling (แจ้ งส่วนประกอบของตัวยาสาคัญ) และ Storage (แจ้ งอุณหภูมิการเก็บรักษายา)
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7. ข้ อกาหนดการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยา
การศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุใน ASEAN Guideline on stability study
of drug product โดยมรข้ อมูลสาคัญที่ต้องระบุไว้ ในรายงานการศึกษาความคงสภาพของ(stability report)
7.1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผลิตภัณฑ์
-ชื่อผลิตภัณฑ์
-ชื่อบริ ษัทผู้ผลิต
-ชนิดและขนาดบรรจุของภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์
7.2. ข้ อกาหนดและวิธีทดสอบ (stability indicating method) ซึง่ ต้ องแสดงข้ อมูล ผลการทดสอบความคง
สภาพของตารับ ในภาชนะบรรจุที่วางจาหน่ายจริ ง
7.2.1 กรณีการศึกษาความคงสภาพแบบระยะยาว(long term) ที่ยงั ไม่แล้ วเสร็ จจนถึงอายุการใช้ ที่
เสนอ จะอนุมตั ิอายุการใช้ ชวั่ คราวให้ ไม่เกิน 2 ปี โดยต้ องส่งข้ อมูลผลการศึกษาความคงสภาพโดยแจ้ งวันที่เริ่ มทา
การทดสอบครัง้ แรกและวันที่ทดสอบครัง้ ต่อไปทุกครัง้ การทดสอบต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุใน ASEAN
Guideline on stability study of drug produc(สาหรับมนุษย์)ดังนี ้
• Accelerated test (อย่างน้ อย 6 เดือน 3 รุ่นการผลิต/รุ่นการผลิตนาร่อง) :ที่อุณหภูมิ 40±2˚C
, 75±5% R.H.
• Long-term test (อย่างน้ อย 6 เดือน 3 รุ่นการผลิต/รุ่นการผลิตนาร่อง) :ที่อุณหภูมิ 30±2˚C,
75±5% R.H.
7.2.2 กรณีการศึกษาความคงสภาพแบบระยะยาว (long term) ที่เสร็ จสมบูรณ์จนถึงอายุการใช้ ที่เสนอ
จะอนุมตั ิอายุการใช้ จริ ง โดยต้ องส่งข้ อมูลผลการศึกษาความคงสภาพ พร้ อมทังแจ้
้ งรุ่นที่ผลิตและวันที่ผลิต โดย
ทดสอบอย่างน้ อย 3รุ่นการผลิต/รุ่นการผลิตนาร่ องที่อุณหภูมิ 30±2˚C, 75±5% R.H.
7.2.3 กรณีผ้ ปู ระกอบการแจ้ งภาชนะบรรจุไว้ หลายชนิดและ/หรื อหลายขนาดบรรจุในตารับเดียวกันให้
ส่ง stability data ดังนี ้
7.2.3.1 กรณีที่แจ้ งบรรจุภณ
ั ฑ์ไว้ หลายชนิด (type)ให้ สง่ ข้ อมูลการทดสอบความคงตัวของยาใน
ภาชนะบรรจุทกุ ชนิด
7.2.3.2 กรณีที่แจ้ งบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดเดียวกันแต่หลายขนาดบรรจุ (packing size) ให้ สง่ ข้ อมูลการ
ทดสอบความคงตัวของยาดังนี ้
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i. Blister packs และ Strips:- Stability data ของแต่ละภาชนะบรรจุและขนาดบรรจุใด
ขนาดบรรจุหนึง่ ของภาชนะบรรจุที่ใช้ วสั ดุเดียวกัน
ii. Solid forms :-stability data ของแต่ละภาชนะบรรจุและแต่ละขนาดบรรจุ
iii. Liquid forms รวมทังประเภท
้
Semi-solid :-stability data ของแต่ละภาชนะบรรจุและ
แต่ละขนาดบรรจุ
iv. ยา premix ให้ ทาการศึกษาในภาชนะและขนาดบรรจุที่วางจาหน่ายจริ งทุกขนาดบรรจุ
หากไม่สามารถทาการศึกษาในทุกขนาดบรรจุได้ ให้ เลือกขนาดบรรจุขนาดใดขนาดหนึง่
เพื่อเป็ นตัวแทนสาหรับขนาดบรรจุอื่นที่ใช้ วสั ดุชนิดเดียวกันได้
v. ในกรณียา premixมีขนาดบรรจุเพียงขนาดเดียวและต้ องการศึกษาโดยลดขนาดบรรจุ
ลง ให้ แสดงเหตุผล และข้ อมูลที่แสดงว่าขนาดที่ใช้ ศกึ ษาสามารถเป็ นตัวแทนของขนาด
บรรจุที่วางจาหน่ายได้
vi. กรณีของ bulk packing ที่นาเข้ ามาเพื่อแบ่งบรรจุ ให้ สง่ ผลการศึกษาความคงสภาพ
เฉพาะ final pack ได้ แต่ถ้า bulk pack ถูกส่งถึงมือผู้บริ โภคโดยตรง ต้ องส่งการศึกษา
ความคงสภาพของ bulk packด้ วย
7.2.4 รูปแบบผลิตภัณฑ์ทใี่ ห้ ทาการทดสอบเพิ่มเติม
7.2.4.1 ยาครี ม ยาขี ้ผึ ้ง และยาน ้า ที่ต้องควบคุม microbial limit ให้ ทาการทดสอบ
microbial limit อย่างน้ อยที่จุดเริ่ มต้ น (initial) และจุดสุดท้ าย ( final) ของการ
ทดสอบที่รายงานผล
7.2.4.2 ยาปราศจากเชื ้อและยาตา ต้ องทาการทดสอบ Sterility test อย่างน้ อยที่จุดเริ่ มต้ น
และจุดสุดท้ ายของการทดสอบที่รายงานผล
7.2.5 กรณีรูปแบบยาน ้าสาหรับกินที่บรรจุขวด หรื อยาน ้าสาหรับฉีดที่บรรจุใน vial ให้ ทาการศึกษา
ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาสาเร็ จรูปโดย ตังภาชนะในลั
้
กษณะคว่าและหงายภาชนะ
บรรจุ หรื อวางภาชนะในแนวนอน *Hearing*
7.2.6 การแจ้ งรายละเอียดของภาชนะบรรจุให้ แจ้ งดังต่อไปนี ้
7.2.6.1 ชนิดของภาชนะบรรจุและฝาปิ ด เช่น ขวดแก้ ว , ขวดพลาสติก, จุกยาง
- ขวดแก้ ว(เช่น Type I,II,III etc.)
- ขวดพลาสติก (เช่น PE, PVC,etc.)
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- ฝาปิ ดเป็ นจุกยาง(เช่น Butyl Rubber etc.)
7.2.6.2 ตารับยาปราศจากเชื ้อและยาตาที่บรรจุในขวดพลาสติก
กรณียาผลิตในประเทศ
1.ต้ องแนบผลการทดสอบคุณภาพภาชนะบรรจุ (ผลวิเคราะห์ใช้ ได้ 5 ปี )
2.หากเป็ นภาชนะที่ผา่ นการรับรองมาตรฐาน มอก. ให้ แนบหนังสือรับรองมาตรฐาน
มอกแทนข้ อ 1. ได้
กรณียานาสัง่
1.ให้ แนบ Certificate or analysis พร้ อมวิธีทดสอบของพลาสติก เพื่อพิจารณา
Specification (ผลวิเคราะห์ใช้ ได้ 5 ปี )
2.ไม่ต้องส่งขวดเปล่าพลาสติกเพื่อวิเคราะห์
7.3 สรุป อายุการใช้ จริ ง หรื อ อายุการใช้ ชวั่ คราว พร้ อมสภาวะการเก็บรักษา(storage condition) ตามผล
การทดสอบ
กรณีการทดสอบ stability แบบเร่ง 6 เดือน ระยะยาว 12 เดือน ถ้ าผลแบบเร่งไม่ผา่ น เช่น 2 เดือนผล
ไม่ผา่ น ให้ ขอข้ อมูลแบบเร่ง 1 เดือน ถ้ าผลแบบเร่ง 1 เดือนผ่าน และผลแบบระยะยาว 12 เดือน ผ่าน
ให้ อายุชวั่ คราว 2 ปี ขนส่งแบบธรรมดาได้
แต่ถ้าผลแบบเร่ง1 เดือนไม่ผา่ น และผลระยะยาว 12 เดือน ผ่าน ให้ อายุชวั่ คราว 2 ปี ขนส่ง cold
chain
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ส่ วนที่ 3 เอกสารหลักฐานแสดงข้ อมูลประสิทธิผล และความปลอดภัยของยาต่ อสัตว์ และความ
ปลอดภัยของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ จากสัตว์ (PART III : ANIMALSAFETY and EFFICACY AND HUMAN
SAFETY)
ตอนที่ A: สารบัญ (Section A : Table of Content)
ตอนที่ B : ภาพรวมของส่วนข้ อมูล
ตอนที่ C : เนื ้อหาตามหัวข้ อต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. เอกสารหลักฐานแสดงข้ อมูลความปลอดภัยของยาต่อสัตว์ และผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (PART
III : ANIMAL AND HUMAN SAFETY) ประกอบด้ วย
1.1. ข้ อมูลด้ าน Pharmacology
1.2. ข้ อมูลด้ าน Toxicology
2. เอกสารหลักฐานแสดงข้ อมูลประสิทธิภาพของยาประกอบด้ วยข้ อมูลการศึกษาดังนี ้
2.1. A study in a target species
2.2. A study in laboratory animal
2.3. Any field investigation
2.4. An in vitro study (Molecular Mechanism Study)
3. เอกสารหลักฐานแสดงข้ อมูลการวิเคราะห์หายาที่ตกค้ างในเนื ้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
รายละเอียดของเอกสารตามหัวข้ อต่างๆ ตามประเภทของตารับยา เป็ นดังนี ้
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เอกสารด้ าน Safety และ Efficacy
ยาสาหรับ Companion animals
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
ตอนที่ A สารบัญ
ตอนที่ B ภาพรวมของส่วนข้ อมูล
1. เกณฑ์โดยทัว่ ไป (General Aspect)
2. ตารางแสดงประเทศที่ขึ ้นทะเบียนแล้ ว และค่า MRL(ถ้ ามี)
3. เนื ้อหาและรูปแบบโครงสร้ าง (Content and structural format)
ตอนที่ C บทสรุปของข้ อมูลในลักษณะคาบรรยายและลักษณะตาราง
1. บทสรุปของข้ อมูลในลักษณะคาบรรยาย
1.1 เภสัชวิทยา (Pharmacology) ให้ ระบุวา่ ห้ องปฏิบตั ิการ/แหล่งศึกษาวิจยั ได้ GLP หรื อไม่
1.1.1 เภสัชพลศาสตร์ ปฐมภูมิ (Primary Pharmacodynamics) ของตัวยาสาคัญและสามารถ
อ้ างอิงข้ อมูลจากวารสาร หรื อเอกสารวิชาการ
1.1.2 เภสัชพลศาสตร์ ทุติยภูมิ (Secondary Pharmacodynamics) (ถ้ ามี)
1.1.3 เภสัชวิทยาความปลอดภัย (Safety Pharmacology)
1.1.4 อันตรกิริยาของยาในด้ านเภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamics Drug Interaction)
1.2 เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) ต้ องเป็ นผลการศึกษาของผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ ้นทะเบียนตารับ
ยา ในหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1.2.1 การดูดซึม (Absorption) :- C max, T max, AUC, onset

กลุ่มยาที่ต้องยื่นเอกสาร
NCE

N
comb.

ยาใหม่
อื่น

สามัญ
ใหม่

ยา
สามัญ

ยาฉีด
LA

ยาผสม
(G)



✓
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ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1.2.2 การกระจายยา (Distribution) : Protein binding, Vd
1.2.3 เมแทบอลิซมึ (Metabolism) : phase I, II
1.2.4 การขับยา (Excretion) : urine, feces
1.2.5 อันตรกิริยาของยาในด้ านเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics drug interaction)
1.2.6 การศึกษาอื่น ๆ ทางเภสัชจลนศาสตร์ (Other Pharmacokinetics Studies) (ถ้ ามี)
1.3 พิษวิทยา (Toxicology) : Risk Assessment Data ใน Target Species และ Non-Target
Species จากห้ องปฏิบตั ิการที่ได้ GLP ในกรณีที่ไม่มีการศึกษาใน Non-Target Species ให้ แสดงเหตุผล
1.3.1 Hazard Identification (or Assessment)
1.3.1.1 General Properties

กลุ่มยาที่ต้องยื่นเอกสาร
NCE

N
comb.

ยาใหม่
อื่น



















✓





✓





✓





✓





✓





1.3.1.2 General Systemic Toxicity Testing ในสัตว์ทดลอง
• Single Dose Toxicity tests : LD 50
• Repeat Dose Toxicity tests
- (90 days) :ใช้ เพื่อกาหนด target organs , toxicological endpoints
- Chronic Toxicity Tests : NOEL
1.3.1.3 Special Toxicity Testing (ในกรณีพบความผิดปกติ จากการศึกษาใน ข้ อ 1.3.1.2
• Reproductive toxicity Testing
- Developmental Toxicology and Teratology

สามัญ
ใหม่

ยา
สามัญ

ยาฉีด
LA







ยาผสม
(G)
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ข้ อมูลประกอบการพิจารณา

กลุ่มยาที่ต้องยื่นเอกสาร
NCE

N
comb.

ยาใหม่
อื่น







• Hepatotoxicity Testing







• Nephrotoxicity Testing







• Other Toxicity Testing (ที่เกี่ยวข้ อง)







• Environmental safety (ถ้ ามี)



• User safety







• A study in laboratory animal







• A study in target species







• Any field investigation







•

Genetic Toxicity Testing
- Gene Mutation Assay
- Chromosomal Effect Testing

สามัญ
ใหม่

ยา
สามัญ

ยาฉีด
LA

1.4 Safety

1.5 Efficacy

• BE study




ยาผสม
(G)
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ข้ อมูลประกอบการพิจารณา

กลุ่มยาที่ต้องยื่นเอกสาร
NCE

• จากเอกสารอ้ างอิงซึง่ จาแนกเป็ นเอกสารอ้ างอิงหลักและเอกสารอ้ างอิงเสริ ม ดังนี ้
รายการเอกสารอ้างอิ งหลัก (Principal References)
1) Code of Federal Regulation 21 (CFR 21) (current updated version)
2) NADA: FDA approved Animal Drug Products
3) European Public Assessment Reports (EPARs) (current updated version) จากEuropean
Medicines Agency (EMA)
4) Veterinary Mutual Recognition Index (VMRI) (current updated version)
5) Summary of Product Characteristics-SPC (current updated version)
6) จาก Veterinary Medicines Directorate (VMD)
รายการเอกสารอ้างอิ งเสริ ม (Supporting References)
1) Data Sheets for Animal Medicines (current updated version) จาก National Office of
Animal Health (NOAH) Compendium
2) Summary of Product Characteristics-SPC ที่ได้ รับการอนุมตั ิในประเทศอื่นๆ เช่น Ireland,
Spain, Canada, New Zealand, Australia เป็ นต้ น
*ในกรณีที่ SPC เป็ นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และรับรองการแปล โดย
สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย หรื อหน่วยงานที่เชื่อถือได้
3) International Publication ที่มี peer review และทาการทดลองใน target species ที่แสดงถึง
pharmacokinetic, metabolism, efficacy test หรื อ potency test
ยาผสม safety และ efficacy ซึง่ ตรงตามหลักวิชาการที่ยอมรับได้ เช่น ในตาราทางวิชาการ Text

N
comb.

ยาใหม่
อื่น

สามัญ
ใหม่

ยา
สามัญ

ยาฉีด
LA

ยาผสม
(G)
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ยาสาหรับ Food producing animals
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
ตอนที่ A สารบัญ
ตอนที่ B ภาพรวมของส่วนข้ อมูล
4. เกณฑ์โดยทัว่ ไป (General Aspect)
5. ตารางแสดงประเทศที่ขึ ้นทะเบียนแล้ ว และค่า MRL(ถ้ ามี)
6. เนื ้อหาและรูปแบบโครงสร้ าง (Content and structural format)
ตอนที่ C บทสรุปของข้ อมูลในลักษณะคาบรรยายและลักษณะตาราง
2. บทสรุปของข้ อมูลในลักษณะคาบรรยาย
1.2 เภสัชวิทยา (Pharmacology) ให้ ระบุวา่ ห้ องปฏิบตั ิการ/แหล่งศึกษาวิจยั ได้ GLP หรื อไม่
1.2.1 เภสัชพลศาสตร์ ปฐมภูมิ (Primary Pharmacodynamics) ของตัวยาสาคัญและสามารถ
อ้ างอิงข้ อมูลจากวารสาร หรื อเอกสารวิชาการ
1.1.2 เภสัชพลศาสตร์ ทุติยภูมิ (Secondary Pharmacodynamics) (ถ้ ามี)
1.1.3 เภสัชวิทยาความปลอดภัย (Safety Pharmacology)
1.1.4 อันตรกิริยาของยาในด้ านเภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamics Drug Interaction)
1.2 เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) ต้ องเป็ นผลการศึกษาของผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ ้นทะเบียนตารับ
ยา ในหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1.2.1 การดูดซึม (Absorption) :- C max, T max, AUC, onset
1.2.2 การกระจายยา (Distribution) : Protein binding, Vd
1.2.3 เมแทบอลิซมึ (Metabolism) : phase I, II

กลุ่มยาที่ต้องยื่นเอกสาร
NCE

N
comb.

ยาใหม่
อื่น

สามัญ
ใหม่

ยา
สามัญ

ยาฉีด
LA

ยาผสม
(G)



✓
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ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1.2.4 การขับยา (Excretion) : urine, feces
1.2.5 อันตรกิริยาของยาในด้ านเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics drug interaction)
1.2.6 การศึกษาอื่น ๆ ทางเภสัชจลนศาสตร์ (Other Pharmacokinetics Studies) (ถ้ ามี)
1.4 พิษวิทยา (Toxicology) : Risk Assessment Data ใน Target Species และ Non-Target
Species จากห้ องปฏิบตั ิการที่ได้ GLP ในกรณีที่ไม่มีการศึกษาใน Non-Target Species ให้ แสดงเหตุผล
1.4.1 Hazard Identification (or Assessment)
1.4.1.1 General Properties
1.4.1.2 General Systemic Toxicity Testing ในสัตว์ทดลอง
• Single Dose Toxicity tests : LD 50
• Repeat Dose Toxicity tests
- (90 days) :ใช้ เพื่อกาหนด target organs , toxicological endpoints
- Chronic Toxicity Tests : NOEL
1.3.1.3 Special Toxicity Testing (ในกรณีพบความผิดปกติ จากการศึกษาใน ข้ อ 1.3.1.2
• Reproductive toxicity Testing
- Developmental Toxicology and Teratology

กลุ่มยาที่ต้องยื่นเอกสาร
NCE

N
comb.

ยาใหม่
อื่น













✓





✓





✓





✓





✓










สามัญ
ใหม่

ยา
สามัญ

ยาฉีด
LA





ยาผสม
(G)
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ข้ อมูลประกอบการพิจารณา

กลุ่มยาที่ต้องยื่นเอกสาร
N
comb.

ยาใหม่
อื่น







• Hepatotoxicity Testing













• Nephrotoxicity Testing



















NCE
•

Genetic Toxicity Testing
- Gene Mutation Assay
- Chromosomal Effect Testing

• Other Toxicity Testing (ที่เกี่ยวข้ อง)
1.3.2 Dose-Response Assessment (สาหรับสัตว์บริ โภค)(หาค่า ADI)
1.3.3 Exposure Assessment (สาหรับสัตว์บริ โภค) การกาหนดค่า MRL
• แสดงค่า MRL ของ Residue (AIและ/หรื อ Metabolite product) พร้ อมเอกสาร
การศึกษาวิจัย เพื่อ กาหนดค่า MRL และระยะหยุดยาในตารั บยาที่ขอขึ ้นทะเบียนแล้ วในประเทศอื่น ๆ
ตามที่แจ้ งในส่วน ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลผลิตภัณฑ์











ยาฉีด
LA

ยาผสม
(G)














• ตาม Ref. จาก SPC
1.3.5 Risk Characterization
• Human food safety (หาค่า Margin of Safety)

ยา
สามัญ



• แสดงค่า MRL ของ Residue (AIและ/หรื อ Metabolite product)ที่ประกาศโดย
JECFA, CODEX, EMA
1.3.4 การกาหนดระยะหยุดยา Meat, Milk, Egg, Visceral organs
• กาหนดโดยทาการทดลองหาค่า Tissue Residue

สามัญ
ใหม่
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ข้ อมูลประกอบการพิจารณา

กลุ่มยาที่ต้องยื่นเอกสาร
NCE

N
comb.

ยาใหม่
อื่น

• Target animal safety over dose Test (repeat dose 1, 3, 5 เท่าของขนาดยา







• Environmental safety (ถ้ ามี)





• User safety





• A study in target species







• Any field investigation







สามัญ
ใหม่

ยา
สามัญ

ยาฉีด
LA

ยาผสม
(G)

สูงสุดที่ขึ ้นทะเบียน)
1.4 Safety

1.5 Efficacy
• A study in laboratory animal

• BE study



• จากเอกสารอ้ างอิงซึง่ จาแนกเป็ นเอกสารอ้ างอิงหลักและเอกสารอ้ างอิงเสริ ม ดังนี ้



รายการเอกสารอ้างอิ งหลัก (Principal References)
1) Code of Federal Regulation 21 (CFR 21) (current updated version)
2) NADA: FDA approved Animal Drug Products
3) European Public Assessment Reports (EPARs) (current updated version) จากEuropean
Medicines Agency (EMA)
4) Veterinary Mutual Recognition Index (VMRI) (current updated version)
5) Summary of Product Characteristics-SPC (current updated version)
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6) จาก Veterinary Medicines Directorate (VMD)
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
รายการเอกสารอ้างอิ งเสริ ม (Supporting References)
1) Data Sheets for Animal Medicines (current updated version) จาก National Office of
Animal Health (NOAH) Compendium
2) Summary of Product Characteristics-SPC ที่ได้ รับการอนุมตั ิในประเทศอื่นๆ เช่น Ireland,
Spain, Canada, New Zealand, Australia เป็ นต้ น
*ในกรณีที่ SPC เป็ นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และรับรองการแปล โดย
สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย หรื อหน่วยงานที่เชื่อถือได้
3) International Publication ที่มี peer review และทาการทดลองใน target species ที่แสดงถึง
pharmacokinetic, metabolism, efficacy test หรื อ potency test
1.6 The analytical method to determine the drug in edible tissue
ยาผสม safety และ efficacy ซึง่ ตรงตามหลักวิชาการที่ยอมรับได้ เช่น ในตาราทางวิชาการ Text

กลุ่มยาที่ต้องยื่นเอกสาร
NCE

N
comb.

ยาใหม่
อื่น








สามัญ
ใหม่

ยา
สามัญ

ยาฉีด
LA

ยาผสม
(G)
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เงื่อนไขการขึน้ ทะเบียนและการควบคุมการกระจายยา
ยาใหม่
1. เอกสารประกอบการขึ ้นทะเบียน สาหรับยาใหม่ชนิดต่างๆ ดังนี ้
1.1. ตารับยาที่มีตวั ยาสาคัญเป็ นตัวยาใหม่ (New Chemical Entities; NCE) หรื ออนุพนั ธ์ ใหม่ รวมถึง
สารประกอบเชิงซ้ อน เอสเทอร์ หรื อเกลือใหม่ที่ไม่เคยมีการขึ ้นทะเบียนในประเทศไทยมาก่อนต้ องส่ง
ข้ อมูลเภสัชวิทยา และพิษวิทยาของตัวยาสาคัญและผลิตภัณฑ์ยาสาเร็ จรูป รวมทังการศึ
้
กษาทาง
คลินิก (Clinical Trial) และ Field Trial (ถ้ ามี) ถ้ าเป็ นยาสาหรับสัตว์บริ โภค ต้ องมีข้อมูลการทดลอง
หาค่า Tissue Residue ของผลิตภัณฑ์ยาสาเร็ จรูปที่ขอขึ ้นทะเบียน เพื่อกาหนดระยะหยุดยา
1.2. ยาที่มีข้อบ่งใช้ ใหม่ (New Indication; NI) ซึง่ เป็ นยาที่มีกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างไปจากยาที่ได้ ขึ ้น
ทะเบียนตารับยาแล้ วต้ องส่งข้ อมูลเภสัชวิทยา และพิษวิทยาของตัวยาสาคัญและผลิตภัณฑ์ยา
สาเร็ จรูป รวมทังการศึ
้
กษาทางคลินิก (Clinical Trial) และ Field Trial (ถ้ ามี) ถ้ าเป็ นยาสาหรับสัตว์
บริ โภค ต้ องมีข้อมูลการทดลองหาค่า Tissue Residue ของผลิตภัณฑ์สาเร็ จรูปที่ขอขึ ้นทะเบียน เพื่อ
กาหนดระยะหยุดยา
1.3. ตารับยาที่เป็ นสูตรผสมใหม่ (New Combination; NCO) ซึง่ เป็ นตารับยาที่ประกอบด้ วยตัวยาสาคัญ
ตังแต่
้ 2 ชนิดผสมกันและไม่ซ ้ากับตารับยาผสมที่ได้ ขึ ้นทะเบียนตารับยาแล้ ว (ไม่รวมถึงตารับยาที่เป็ น
สูตรผสมระหว่างวิตามิน เกลือแร่ และ/หรื อเอ็นไซม์)ต้ องส่งข้ อมูลเภสัชวิทยา และพิษวิทยาของตัวยา
สาคัญและผลิตภัณฑ์ยาสาเร็ จรูปที่ขอขึ ้นทะเบียน เอกสารวิชาการแสดงข้ อมูลประสิทธิภาพในการ
เสริ มฤทธิ์กนั ของสูตรยาผสมดังกล่าว รวมทังการศึ
้
กษาทางคลินิก (Clinical Trial) และ Field Trial
(ถ้ ามี) ถ้ าเป็ นยาสาหรับสัตว์บริ โภค ต้ องมีข้อมูลการทดลองหาค่า Tissue Residue ของผลิตภัณฑ์ยา
สาเร็ จรูปที่ขอขึ ้นทะเบียน เพื่อกาหนดระยะหยุดยา(ยกเว้ น ข้ อมูลเภสัชพลศาสตร์
(Pharmacodynamics) สามารถอ้ างอิงข้ อมูลจากตารา หรื อเอกสารวิชาการของแต่ละตัวยาสาคัญ
ได้ )
1.4. ยาที่มีการนาส่งยารูปแบบใหม่ (New Delivery System:, ND) ซึง่ ทาให้ Bioavailability ของยา
แตกต่างไปจากเดิมอย่างมีนยั สาคัญให้ สง่ ข้ อมูลเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) การศึกษา
ทางคลินิก (Clinical Trial) และ Field Trial (ถ้ ามี) ของผลิตภัณฑ์ยาสาเร็ จรูปที่ขอขึ ้นทะเบียน ถ้ า
เป็ นยาสาหรับสัตว์บริ โภค ต้ องมีข้อมูลการทดลองหาค่า Tissue Residue ของผลิตภัณฑ์สาเร็ จรูปที่
ขอขึ ้นทะเบียน
1.5. ยาที่มีความแรงใหม่ (New Strength; NS) ซึง่ เป็ นยาที่มีความแรงแตกต่างจากยาใหม่ที่ได้ รับอนุมตั ิให้
ขึ ้นทะเบียนตารับยาแล้ วให้ สง่ ข้ อมูลเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) ของผลิตภัณฑ์ยา
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สาเร็ จรูปที่ขอขึ ้นทะเบียน ถ้ าเป็ นยาสาหรับสัตว์บริ โภค ต้ องมีข้อมูลการทดลองหาค่า Tissue
Residue ของผลิตภัณฑ์สาเร็ จรูปที่ขอขึ ้นทะเบียน
1.6. ยาที่มีรูปแบบใหม่ (New Dosage Form; NDF) ซึง่ เป็ นยาที่มีรูปแบบของยาแตกต่างจากยาใหม่ที่
ได้ รับอนุมตั ิให้ ขึ ้นทะเบียนตารับยาแล้ ว และมีคา่ Bioavailability ไม่แตกต่างจากรูปแบบเดิม
1.6.1. ยาสาหรับสัตว์ที่มีรูปแบบยาใหม่และการให้ ยาแบบเดิม (New Dosage same route)ให้ สง่
ข้ อมูลการศึกษาความเท่าเทียมกันของยา (Bioequivalence) โดยศึกษาเภสัชจลนศาสตร์
(Pharmacokinetics) ของผลิตภัณฑ์สาเร็ จรูปที่ขอขึ ้นทะเบียน เปรี ยบเทียบกับเภสัช
จลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) ของผลิตภัณฑ์ยาสาเร็ จรูปรูปแบบเดิมที่เคยขึ ้นทะเบียนถ้ า
เป็ นยาสาหรับสัตว์บริ โภค ต้ องมีข้อมูลการทดลองหาค่า Tissue Residue ของผลิตภัณฑ์
สาเร็ จรูปที่ขอขึ ้นทะเบียน
1.6.2. ยาสาหรับสัตว์ที่มีรูปแบบยาใหม่ และการให้ ยาทางใหม่ (New Dosage different route)ให้
ส่งข้ อมูลเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) ของผลิตภัณฑ์สาเร็ จรูปที่ขอขึ ้นทะเบียน ถ้ า
เป็ นยาสาหรับสัตว์บริ โภค ต้ องมีข้อมูลการทดลองหาค่า Tissue Residue ของผลิตภัณฑ์
สาเร็ จรูปที่ขอขึ ้นทะเบียน
2. การควบคุมการกระจาย และเงื่อนพิเศษเพื่อติดตามความปลอดภัย
2.1. ยาสาหรับสัตว์ companion สามารถขายได้ เฉพาะในโรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัยที่ได้ รับการ
รับรองจากสัตวแพทยสภา และต้ องทาการศึกษา Adverse Events / Adverse Drug Reaction
จานวนไม่น้อยกว่า 100 cases ระยะเวลาติดตามผลไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.2. ยาสาหรับสัตว์บริ โภค ต้ องมีข้อมูลทางด้ าน toxicological evaluation และ ADI, MRL ของผลิตภัณฑ์
นันๆ
้
2.3. ในกรณียาใหม่ไม่ปลด SMP ภายใน 2 ปี หลังจากได้ เลขทะเบียน จะถือว่าขาดข้ อมูลความปลอดภัย
ของการใช้ ยาภายในประเทศ และทะเบียนตารับยานันต้
้ องถูกพิจารณาทบทวน
ยาสามัญใหม่
1. ยื่นคาขอได้ เมื่อยาใหม่ได้ เลขทะเบียนแล้ ว และต้ องปลดตัว Cแล้ ว (ถ้ าเป็ นยาสาหรับสัตว์ companion
จะต้ องทาการศึกษา Adverse Events / Adverse Drug Reaction จนเสร็ จสิ ้นแล้ ว)
2. ยาสัตว์ companion ต้ องส่งข้ อมูลการศึกษาความเท่าเทียมกันของยา (Bioequivalence :- BE)
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3. ยาสาหรับสัตว์บริ โภค ต้ องส่งข้ อมูลการศึกษาความเท่าเทียมกันของยา (Bioequivalence :- BE) และ
ข้ อมูลการทดลองหาค่า Tissue Residue ของผลิตภัณฑ์สาเร็ จรูปที่ขอขึ ้นทะเบียน ซึง่ รายงานผลการศึกษา
ใน ISI journal
4. ในกรณียาใหม่ไม่ปลด SMP ภายใน 2 ปี หลังจากได้ เลขทะเบียนจะอนุญาตให้ ยาเลียนแบบยาใหม่ยื่นคา
ขอขึ ้นทะเบียนได้ โดยให้ ทาการศึกษา SMP ของผลิตภัณฑ์โดยใช้ หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ ในยา
ใหม่
ยาสามัญ
1. ยาสามัญที่เป็ นยาฉีดชนิดออกฤทธิ์นาน (Long Acting Injection) ให้ สง่ ข้ อมูลเภสัชจลนศาสตร์
(Pharmacokinetics) ของผลิตภัณฑ์สาเร็ จรูปที่ขอขึ ้นทะเบียน ถ้ าเป็ นยาสาหรับสัตว์บริ โภค ต้ องมี
ข้ อมูลการทดลองหาค่า Tissue Residue ของผลิตภัณฑ์สาเร็ จรูปที่ขอขึ ้นทะเบียน
2. ยาสามัญอื่นๆ ให้ สง่ ข้ อมูล ข้ อกาหนดของยาสาเร็ จรูป (Finished Product Specification) และ ข้ อมูล
การศึกษาความเท่าเทียมกันของยา (Bioequivalence :- BE) ในกรณียาสาหรับสัตว์บริ โภคให้ สง่
ข้ อมูลการทดลองหาค่า Tissue Residue ของผลิตภัณฑ์สาเร็ จรูปที่ขอขึ ้นทะเบียน เพื่อกาหนดระยะ
หยุดยา หรื ออ้ างระยะหยุดยาจาก SPC ของเอกสารอ้ างอิง
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ข้ อกาหนดหัวข้ อในเอกสารกากับยาแบบ Summary Product Characteristics
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

หัวข้ อ
ส่วนประกอบ
Composition
ข้ อบ่งใช้
Indication
ขนาดและวิธีใช้
Dosage and administration
ข้ อห้ ามใช้
Contraindication
อาการไม่พงึ ประสงค์
Adverse reactions
คาเตือนพิเศษสาหรับสัตว์
Special warning for each target species
ข้ อควรระวัง Special precautions
สาหรับการใช้ ยาในสัตว์
Special precautions for use in animals
สาหรับผู้ให้ ยาแก่สตั ว์
Special precautions to be taken by the person administering the
veterinary medicinal product to animals
การใช้ ยาในสัตว์ตงท้
ั ้ อง ให้ นมลูก หรื อวางไข่
Use during pregnancy, lactation or lay
การได้ รับยาเกินขนาด
Overdose
ปฏิกิริยากับยาอื่น
Interaction with other medicinal products
ระยะหยุดยา
Withdrawal period
สภาวะการเก็บรักษา
Storage condition

เอกสารอ้ างอิง

