ตารางเปรียบเทียบรายการแกไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีนสําหรับมนุษย
กับรายการแกไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับประเภทยาชีววัตถุเพื่อการรักษา
การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาชีววัตถุเพื่อการรักษา
รายการ
1. การแกไขเปลี่ยนแปลงสถานทีผ่ ลิตตัวยาสําคัญ
หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงนี้ การผลิต หมายถึง หนวยการผลิต (unit
operation) ของกระบวนการผลิตตัวยาสําคัญ และไมรวมถึงการทดสอบ
เพื่อควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา หรือการขนสง
ก. การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ผลิตของ bulk drug substance หรือ
intermediate ใด ๆ
- สําหรับบางกรณี
ข. การเปลี่ยนสถานที่ผลิตตัวยาสําคัญจากการผลิตผลิตภัณฑเดียวเปนการ
ผลิตหลายผลิตภัณฑ
ค. การยกเลิกสถานทีผ่ ลิตหรือผูผลิต intermediate drug substance
หรือ bulk
2. การแกไขเปลี่ยนแปลง cell banks
หมายเหตุ: โดยทั่วไป เซลลซับสเตรทชนิดใหมที่ไมมีความเกีย่ วของกับ
master cell bank (MCB) หรือ pre-MCB ที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
จําเปนตองยื่นเพื่อขออนุมัติใหม หรือการขึ้นทะเบียนใหม
ก. การเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดใหมของ MCB
ข. การผลิต MCB ใหม

ประเภท

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีน

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

รายการ

ประเภท

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

2. การแกไขเปลี่ยนแปลงสถานทีผ่ ลิตแอนติเจน

MaV-L1

3.1 (5), 3.1 (6)* ก. การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ผลิต

MaV-L1

3.1 (5)

MaV-L2
MaV-L2

3.1 (5), 3.1 (6)* - สําหรับบางกรณี
3.1 (9)

MaV-L2

3.1 (5)

MiV-PA

ดําเนินการ ณ
OSSC ตาม MiV-N7

ข. การยกเลิกสถานที่ผลิตหรือผูผลิต

MiV-PA

ดําเนินการ ณ
OSSC ตาม MiV-N7

9. การแกไขเปลี่ยนแปลง Cell banks:

MaV-L1
MaV-L2

3.1 (9)
3.1 (9)

ค. การผลิต working cell bank (WCB) ใหม

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

3. การแกไขเปลี่ยนแปลงสถานทีผ่ ลิต cell bank
4. การแกไขเปลี่ยนแปลงสถานทีท่ ดสอบ/เก็บ cell bank

MaV-L2
MiV-PA

3.1 (9)
3.2.2 (ก/ข)

5. การเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบคุณสมบัติที่เหมาะสม (qualification
protocol) ของ cell bank
- สําหรับบางกรณี
6. การแกไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการหมักหรือกระบวนการเพาะเลี้ยง

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

ก. การผลิต MCB ใหม

MaV-L2

3.1 (9)

ข. การผลิต working cell bank (WCB) ใหม
- สําหรับบางกรณี

MaV-L2
MiV-PA

3.1 (9)
3.2.2 (ก/ข)

11. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทําการทดสอบและเก็บรักษา cell bank
และ seed lot
12. การเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบคุณสมบัติที่เหมาะสม
(qualification protocol) ของ cell bank/seed lot
- สําหรับบางกรณี
3. การแกไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการหมักของแอนติเจน (antigen

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)
1

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาชีววัตถุเพื่อการรักษา
รายการ
เซลล
ก. การขอแกไขเปลีย่ นแปลงที่มีความเสี่ยงสูงตอคุณภาพ
ข. การขอแกไขเปลี่ยนแปลงที่มีความเสี่ยงปานกลางตอคุณภาพ
ค. การขอแกไขเปลี่ยนแปลงที่มีความเสี่ยงต่ํา (non-critical) โดยมี
ผลกระทบเพียงเล็กนอยตอคุณภาพ
7. การแกไขเปลี่ยนแปลงตอกระบวนการทําใหบริสุทธิ์
ก. การขอแกไขเปลีย่ นแปลงที่มีความเสี่ยงสูงตอคุณภาพ
ข. การขอแกไขเปลี่ยนแปลงที่มีความเสี่ยงปานกลางตอคุณภาพ
ค. การขอแกไขเปลี่ยนแปลงที่มีความเสี่ยงนอยตอคุณภาพ
8. การแกไขเปลี่ยนแปลงขนาดรุนการผลิต
ก. ในขั้นตอนของกระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล
ข. ในขั้นตอนของกระบวนการทําใหบริสุทธิ์
9. การเพิ่มขั้นตอนการดําเนินซ้ํา (reprocess)
10. การเพิ่มขั้นตอนการพักชั่วคราวกอนดําเนินการขั้นตอไป (holding)
หรือการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอรตางๆ ในขั้นตอนการพักชั่วคราวกอน
ดําเนินการขั้นตอไปที่ไดรับการอนุมัติ ณ ปจจุบัน
11. การแกไขเปลี่ยนแปลงเครื่องมือที่ใชในกระบวนการผลิตตัวยาสําคัญ
ก. การเพิ่มเครื่องมือชนิดใหมที่มีหลักการการทํางานที่แตกตางไปจาก
เครื่องมือเดิมและมีบริเวณทีส่ ัมผัสกับตัวยา ทําดวยวัสดุที่แตกตางจากเดิม
- สําหรับบางกรณี
ข. การเพิ่มเครื่องมือชนิดใหมที่มีหลักการทํางานที่เหมือนเดิมแตบริเวณที่
สัมผัสกับตัวยาทําดวยวัสดุที่แตกตางจากเดิม
- สําหรับบางกรณี
ค. การเพิ่มเครื่องมือชนิดใหมที่มีหลักการทํางานที่แตกตางไปจากเครื่องมือ
เดิม แตมีวัสดุบรรจุภัณฑที่สัมผัสกับตัวยาสําคัญเหมือนเดิม
- สําหรับบางกรณี
ง. การแทนที่เครื่องมือการผลิตทีส่ ัมผัสกับผลิตภัณฑดวยเครื่องมือการผลิตที่
มีความเทาเทียมกัน

ประเภท
MaV-L1
MaV-L2
MiV-PA

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีน

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2
3.1 (9)
3.1 (9)
3.2.1 (ก/ข)

MaV-L1
MaV-L2
MiV-PA

3.1 (9)
3.1 (9)
3.2.1 (ก/ข)

MaV-L2
MaV-L2
MiV-PA
MaV-L2

3.1 (9)
3.1 (9)
3.2.2 (ก/ข)
3.1 (9)

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA
MaV-L2

3.2.2 (ก/ข)
3.1 (9)

MiV-PA
MaV-L2

3.2.2 (ก/ข)
3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

รายการ
fermentation) การเพิ่มจํานวนไวรัสหรือการเพิ่มจํานวนเซลล
ก. การขอแกไขเปลีย่ นแปลงที่มีความเสี่ยงสูง
ข. การขอแกไขเปลี่ยนแปลงที่มีความเสี่ยงปานกลาง
ค. การขอแกไขเปลี่ยนแปลงที่มีความเสี่ยงต่ํา

ประเภท

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

MaV-L1
MaV-L2
MIV-PA

3.1 (9)
3.1 (9)
3.2.1 (ก/ข)

MaV-L1
MaV-L2
MIV-PA

3.1 (9)
3.1 (9)
3.2.1 (ก/ข)

MaV-L2
MaV-L2
MaV-L2

3.1 (9)
3.1 (9)
3.1 (9)

13. การแกไขเปลี่ยนแปลงชนิดเครื่องมือที่ใชในกระบวนการผลิตแอนติเจน
ก. การเพิ่มเครื่องชนิดใหมที่มีหลักการการทํางานที่แตกตางไปจากเครื่องมือ MaV-L2
เดิมและมีวัสดุบรรจุภัณฑที่สัมผัสกับแอนติเจนที่แตกตางกัน

3.1 (9)

4. การแกไขเปลี่ยนแปลงตอกระบวนการทําใหแอนติเจนบริสุทธิ์
ก. การขอแกไขเปลีย่ นแปลงที่มีความเสี่ยงสูง
ข. การขอแกไขเปลี่ยนแปลงที่มีความเสี่ยงปานกลาง
ค. การขอแกไขเปลี่ยนแปลงที่มีความเสี่ยงต่ํา
5. การแกไขเปลี่ยนแปลงขนาดรุนการผลิต
ก. ในกระบวนการหมัก
ข. ในกระบวนการทําใหบริสุทธิ์
8. การเพิ่มขั้นตอนการดําเนินการซ้ํา (reprocessing)

ข. การเพิ่มเครื่องมือชนิดใหมที่มีหลักการการทํางานที่เหมือนเดิมแตมีวัสดุ
บรรจุภัณฑที่สัมผัสกับแอนติเจนทีแ่ ตกตางกัน

MaV-L2

3.1 (9)

ค. การเพิ่มเครื่องมือชนิดใหมที่มีหลักการทํางานที่แตกตางไปจาก
เครื่องมือเดิม แตมีวสั ดุบรรจุภัณฑที่สัมผัสกับแอนติเจนเหมือนเดิม

MaV-L2

3.1 (9)

ง. การเปลี่ยนแปลงชนิดของเครื่องมือดวยเครื่องมือที่มีความ

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

-2-

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาชีววัตถุเพื่อการรักษา
รายการ
จ. การเปลี่ยนเครื่องมือการผลิตชนิดที่สัมผัสกับผลิตภัณฑจากการใชกับ
ผลิตภัณฑชนิดเดียวเปนใชกับหลายชนิดรวมกัน
ฉ. การยายเครื่องมือการผลิตหลักๆ จากหองหนึ่งสูอีกหองหนึ่งภายใต
สถานที่ผลิตเดิม
12. การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดมาตรฐานของสารตางๆ
ก. การทําใหเกณฑการยอมรับของขอกําหนดมาตรฐานสําหรับวัตถุตั้งตน/
สารมัธยันตรที่ไดรับอนุมัติ ณ ปจจุบันแคบลง
ข. การขยายชวงการยอมรับของขอกําหนดมาตรฐานสําหรับวัตถุดิบตั้งตน/
สารมัธยันตรที่ ไดรับอนุมัติ ณ ปจจุบัน
- สําหรับบางกรณี
13. การแกไขเปลี่ยนแปลงผูจําหนายวัตถุดิบที่มีแหลงกําเนิดจาก
สิ่งมีชีวิต (เชน fetal calf serum, insulin, trypsin)
- สําหรับบางกรณี
14. การแกไขเปลี่ยนแปลงแหลงที่มาของวัตถุดิบที่มีแหลงกําเนิดจาก
สิ่งมีชีวิต (เชน จาก bovine trypsin เปน porcine trypsin)
- สําหรับบางกรณี
15. การแกไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการควบคุมคุณภาพในระหวางการ
ผลิตและ/หรือเกณฑการยอมรับที่นํามาใชในระหวางกระบวนการผลิตตัว
ยาสําคัญ
ก. การทําใหเกณฑการยอมรับแคบลง

ประเภท

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีน

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

รายการ

ประเภท

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

เทาเทียมกัน (รวมถึง ตัวกรอง)
MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

14. การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดมาตรฐานของสารตาง ๆ
ข. การเพิ่มความเขมงวดขอกําหนดมาตรฐาน

MaV-L2

3.1 (9)

ก. การขยายขอกําหนดมาตรฐาน

MiV-PA
MaV-L2

3.2.2 (ก/ข)
3.1 (9)

MiV-PA
MaV-L2

3.2.2 (ก/ข)
3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MiV-PA

3.2.1 (ก/ข)

ข. เพิ่มการทดสอบและเกณฑการยอมรับ

MiV-PA

3.2.1 (ก/ข)

ค. ยกเลิกการทดสอบทีไ่ มสําคัญ

MiV-PA

3.2.1 (ก/ข)

ง. ขยายเกณฑการยอมรับใหกวางขึ้น

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (9)

6. การแกไขเปลี่ยนแปลงผูผลิตวัตถุดิบที่มีแหลงกําเนิดจากสิ่งมีชีวิต
MaV-L2
ตัวอยางเชน fetal calf serum, human serum albumin, trypsin)
- สําหรับบางกรณี
MiV-PA
7. การแกไขเปลี่ยนแปลงแหลงทีม่ าของสารที่มีแหลงกําเนิดจากสิ่งมีชีวิต MaV-L2

3.1 (9)

- สําหรับบางกรณี
15. การแกไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการควบคุมคุณภาพในระหวางการ
ผลิตและเกณฑการยอมรับที่นามาใชในระหวางกระบวนการผลิต
แอนติเจน
ก. การเพิ่มความเขมงวดของกระบวนการควบคุมคุณภาพระหวาง
กระบวนการผลิต
ข. การเพิ่มวิธีการทดสอบและเกณฑการยอมรับของกระบวนการควบคุม
คุณภาพระหวางการผลิต
ค. การยกเลิกวิธีการทดสอบที่ไมสําคัญของกระบวนการควบคุมคุณภาพ
ระหวางการผลิต
ง. การขยายเกณฑการยอมรับของกระบวนการควบคุมคุณภาพระหวางการ
ผลิตทีไ่ ดรับอนุมัติ ณ ปจจุบัน

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MiV-PA

3.2.1 (ก/ข)

MiV-PA

3.2.1 (ก/ข)

MiV-PA

3.2.1 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (9)

-3-

3.2.2 (ก/ข)
3.1 (9)

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาชีววัตถุเพื่อการรักษา
รายการ
- สําหรับบางกรณี
จ. ยกเลิกการทดสอบซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพโดยรวมของตัวยาสําคัญ
อยางมีนัยสําคัญ
ฉ.เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการทดสอบเนื่องจากปญหาทางดานความปลอดภัย
หรือ คุณภาพของตัวยาสําคัญ
16. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทดสอบในกระบวนการควบคุมคุณภาพ
ระหวางการผลิต
หมายเหตุ: การยายสถานที่ทดสอบในการควบคุมคุณภาพระหวางการผลิต
ไปยังสถานที่ใหมทไี่ ด GMP ไมตองยื่นขออนุมัติ แตจะเขาขายเปนการแกไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวของกับสถานที่ผลิตตาม GMP ระดับรองซึ่ง
จะไดรับการตรวจสอบในระหวางการตรวจประเมิน GMP
17. การแกไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่การออกแบบ (design space) ที่ไดรับ
อนุมัติ
ก. การสรางพื้นที่การออกแบบใหม
ข. การขยายพื้นที่การออกแบบที่ไดรับอนุมัติ
ค. การลดพื้นที่การออกแบบที่ไดรับอนุมัติ (การแกไขเปลี่ยนแปลงตาง ใดๆ
ที่เปนการลดหรือจํากัดชวงการยอมรับของพารามิเตอรที่ใชกําหนดพืน้ ที่
ออกแบบ
18. การแกไขเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการทดสอบเพื่อการควบคุมคุณภาพ
(QC) ของตัวยาสําคัญ (การตรวจปลอยหรือผานและความคงสภาพ)
ก. การถายทอดการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพสําหรับวิธีการวิเคราะหที่ไม
ปรากฏอยูในตํารายาใหกับผูรับอนุญาตรายใหมที่ยังไมไดรับการอนุมตั ิ
สําหรับการขึ้นทะเบียน หรือใหกับผูรับอนุญาตเดิมแตมีที่ตั้งแตกตางออกไป
สถานที่แหงใหมภายใตบริษัทเดียวกัน
- สําหรับบางกรณี
ข. การถายทอดการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพสําหรับวิธีวิเคราะหที่ปรากฏ
อยูในตํารายาใหกับผูรับอนุญาตรายใหมที่ยังไมไดรับการอนุมตั ิใหดําเนินการ

ประเภท

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีน

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

MiV-PA
MaV-L2

3.2.2 (ก/ข)
3.1 (9)

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MaV-L1
MaV-L1
MiV-PA

3.1 (9)
3.1 (9)
3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA
MaV-L2

3.2.2 (ก/ข)
3.1 (9)

รายการ
- สําหรับบางกรณี
จ. การยกเลิกวิธีการทดสอบของกระบวนการควบคุมคุณภาพในระหวางการ
ผลิตซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพโดยรวมของแอนติเจนอยางมีนัยสําคัญ
ฉ. การเพิ่มหรือเปลีย่ นแปลงวิธีการทดสอบของกระบวนการควบคุมคุณภาพ
ในระหวางการผลิตเนื่องจากปญหาทางดานความปลอดภัยหรือคุณภาพของ
แอนติเจน
16. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการตรวจสอบกระบวนการควบคุม
คุณภาพในระหวางการผลิต

17. การแกไขเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการควบคุมคุณภาพ (QC) ของ
แอนติเจน (การตรวจปลอยหรือผานและความคงสภาพ)
ก. การถายทอดวิธีการทดสอบดานการควบคุมคุณภาพของการวิเคราะหที่
ไมปรากฏอยูในตํารายาใหกับผูรับอนุญาตรายใหมที่ยังไมไดรับการอนุมัติ
สําหรับการขึ้นทะเบียน
ข. การถายทอดวิธีการทดสอบดานการควบคุมคุณภาพของการวิเคราะหที่
ปรากฏอยูในตํารายาใหกับผูรับอนุญาตรายใหมทยี่ ังไมไดรับการอนุมตั ิ
สําหรับการขึ้นทะเบียน
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ประเภท

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

MiV-PA
MaV-L2

3.2.2 (ก/ข)
3.1 (9)

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาชีววัตถุเพื่อการรักษา
รายการ
สําหรับวิธีการควบคุมคุณภาพของตัวยาสําคัญ
- สําหรับบางกรณี
19. การแกไขเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน/ขอกําหนดมาตรฐานตามตํารายา
(monograph) ของตัวยาสําคัญ
ก. การเปลี่ยนแปลง ขอกําหนดมาตรฐานตามตํารายา (monograph) ไป
เปนมาตรฐานของผูผลิต (in-house)
ข. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานของผูผลิต (in-house) เปน มาตรฐานตาม
ตํารายา (monograph) หรือจากตามตํารายาหนึ่งเปนมาตรฐานตามตํารา
ยาอื่น
20. การแกไขเปลี่ยนแปลง ขอกําหนดมาตรฐานเพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรฐานตามตํารายา (monograph) ฉบับลาสุด
21. การแกไขเปลี่ยนแปลงแผนการควบคุม (control strategy) ของตัว
ยาสําคัญ
ก. การเปลี่ยนแปลงจากการทดสอบในผลิตภัณฑสุดทาย (end-product)
เปนการควบคุมตนน้ํา (upstream controls) สําหรับการทดสอบบางหัวขอ
ข. การเพิ่มคุณสมบัติดานคุณภาพที่สําคัญในแผนการควบคุม
ค. การยกเลิกคุณสมบัติดานคุณภาพที่สําคัญในแผนการควบคุม
22. การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดมาตรฐาน/ขั้นตอนการวิเคราะหเพื่อ
การปลอยผานตัวยาสําคัญ
ก. การยกเลิกหัวขอทดสอบ
ข. การเพิ่มหัวขอทดสอบ
ค. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ/ขั้นตอนการวิเคราะห
- สําหรับบางกรณี
ง. การเปลี่ยนไปใชกระบวนการวิเคราะหทไี่ ดรับอนุมัติ ณ ปจจุบนั
- สําหรับบางกรณี
จ. การแกไขเปลี่ยนแปลงจากวิธีวิเคราะหของผูผลิต (In-house) เปนวิธี
วิเคราะหที่ปรากฏในตํารายาที่เปนที่ยอมรับ
- สําหรับบางกรณี

ประเภท

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีน

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MaV-L1

3.1 (9)

MaV-L2
MaV-L2

3.1 (9)
3.1 (9)

MaV-L2
MiV-PA
MaV-L2
MiV-PA
MaV-L2
MiV-PA

3.1 (7), 3.1 (8)
3.2.1 (ก/ข)
3.1 (9)
3.2.2 (ก/ข)
3.1 (9)
3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (9)

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

รายการ

ประเภท

18. การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดมาตรฐานเพื่อการตรวจปลอยหรือ
ผานแอนติเจน
ก. การยกเลิกหัวขอการทดสอบ
ข. การเพิ่มหัวขอการทดสอบ
ค. การเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห

MaV-L2
MiV-PA
MaV-L2

3.1 (7)
3.2.1 (ก/ข)
3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

ฉ. การแกไขเปลี่ยนแปลงจากวิธีวิเคราะหของผูผลิต (In-house)
เปนวิธีวิเคราะหที่เปนไป ตามขอกําหนดของตํารายา
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การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาชีววัตถุเพื่อการรักษา
รายการ
ฉ. การขยายเกณฑการยอมรับที่ไดรับอนุมัติ ณ ปจจุบัน
ช. การทําใหเกณฑการยอมรับ แคบลง

23. การเปลี่ยนแปลงสารมาตรฐานอางอิงปฐมภูมิ (primary reference
standard)
24. การแกไขเปลี่ยนแปลงสารมาตรฐานอางอิงจากสารที่ปรากฏในตํารา
ยาหรือสารมาตรฐานสากลไปเปนของผูผลิต (in-house) (ไมมีความ
เกี่ยวของกับมาตรฐานสากล)
25. การแกไขเปลี่ยนแปลงสารมาตรฐานอางอิงจากมาตรฐานของผูผลิต
(In-house) (ที่ไมเกี่ยวของกับสารมาตรฐานสากล) ไปเปนสารมาตรฐาน
ที่ปรากฏอยูในตํารายา (VVG ขอ20) หรือสารมาตรฐานสากล
26. การสอบเทียบสารมาตรฐานอางอิงรุนการผลิต ใหมเทียบกับสาร
มาตรฐานอางอิงที่ไดรับอนุมัติ (รวมถึงการสอบเทียบคุณสมบัติของสาร
มาตรฐานอางอิงทุติยภูมิรุนการผลิตรุนใหมเทียบกับสารมาตรฐานปฐมภูมิ
ที่ไดรับการอนุมัติ) (VVG ขอ21)
27. การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา
(protocol) การสอบเทียบสารมาตรฐานอางอิง (VVG ขอ22)
28. การขยายอายุของสารมาตรฐานอางอิงหรือระยะเวลาทดสอบซ้ํา
(re-test period) (VVG ขอ23)
29. การแกไขเปลี่ยนแปลงระบบปดของภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับตัวยา
สําคัญเพื่อการเก็บรักษาและการขนสง
- กรณีระบบปดของภาชนะบรรจุที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเทียบเทาระบบปด
ของภาชนะบรรจุที่ไดรับอนุมัติ
30. การแกไขเปลี่ยนแปลงผูจัดจําหนายภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับตัวยา
สําคัญ
ก. การเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มผูจัดจําหนาย

เปรียบเทียบ
ประเภท ตามรายการ
บัญชี 2
MiV-PA 3.2.2 (ก/ข)
MaV-L2 3.1 (7), 3.1 (8)
MiV-PA 3.2.1 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (9)

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (9)

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีน
เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

รายการ

ประเภท

ช. การขยายเกณฑการยอมรับ
ฉ. การเพิ่มความเขมงวดเกณฑการยอมรับ

MaV-L2
MiV-PA

3.1 (7)
3.2.1 (ก/ข)

20. การแกไขเปลี่ยนแปลงสารมาตรฐานจากผูผลิต (In-house)
(ที่ไมเกี่ยวของกับสารมาตรฐานสากล) ไปเปนสารมาตรฐานที่ปรากฏอยู
ในตํารายา
21. การสอบเทียบสารมาตรฐานรุนการผลิตใหมเทียบกับสารมาตรฐาน
อางอิงที่ไดรับอนุมัติ (รวมถึงคุณสมบัติของสารมาตรฐานอางอิงทุติยภูมิ
เทียบกับสารมาตรฐานปฐมภูมิที่ไดรับการอนุมัติ)

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

22. การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา (protocol) การสอบเทียบสาร
มาตรฐาน
23. การขยายอายุของสารมาตรฐาน

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

24. การแกไขเปลี่ยนแปลงระบบปดของภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับ
แอนติเจนเพื่อการเก็บรักษาและการขนสง
- กรณีระบบปดของภาชนะบรรจุที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเทียบเทาระบบปด
ของภาชนะบรรจุที่ไดรับอนุมัติ

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)
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การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาชีววัตถุเพื่อการรักษา
รายการ
- สําหรับบางกรณี
ข. การยกเลิกผูจัดจําหนาย
31. การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดมาตรฐาน/กระบวนการหรือขั้นตอน
การวิเคราะหของระบบปดของภาชนะบรรจุที่สัมผัสตัวยาสําคัญ
ก. การยกเลิกหัวขอทดสอบ
ข. การเพิ่มหัวขอทดสอบ
ค. การแทนที่กระบวนการวิเคราะห
ง. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการวิเคราะหระดับเล็กนอย
จ. การขยายเกณฑการยอมรับ
ฉ. การทําใหเกณฑการยอมรับแคบลง
32. การแกไขเปลี่ยนแปลงอายุของตัวยาสําคัญ หรือระยะเวลาการเก็บ
รักษาของสารมัธยันตรของตัวยาสําคัญ
ก. การขยายอายุของตัวยาสําคัญ
-สําหรับบางกรณี
ข. การลดอายุของตัวยาสําคัญ
- สําหรับบางกรณี
33. การแกไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพของตัวยาสําคัญ
ภายหลังการอนุมัติ
ก. การแกไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพที่สําคัญหรือหนังสือ
รับรองวาจะทําการศึกษาความคงสภาพ เชน การยกเลิกหัวขอการทดสอบ
การเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห หรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ใชในการ
เก็บรักษา
- สําหรับบางกรณี
ข. การเพิ่มหัวขอทดสอบในแผนการศึกษาความคงสภาพภายหลังการอนุมัติ

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีน

เปรียบเทียบ
ประเภท ตามรายการ
บัญชี 2
MiV-PA 3.2.2 (ก/ข)
MiV-PA 3.2.2 (ก/ข)
MiV-PA
MiV-PA
MiV-PA
MiV-PA
MaV-L2
MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)
3.2.2 (ก/ข)
3.2.2 (ก/ข)
3.2.2 (ก/ข)
3.1 (9)
3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2
MiV-PA
MaV-L2
MiV-PA

3.1 (9)
3.2.2 (ก/ข)
3.1 (9)
3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA
MiV-PA

(3.2.2 ก/ข)
(3.2.2 ก/ข)

ค. การยกเลิกจุดเวลาที่ทําการทดสอบที่อยูภายในชวงอายุของตัวยาสําคัญที่ MiV-PA
ไดรบั อนุมัติออกจากแผนการศึกษาความคงสภาพภายหลังการอนุมตั ิ

(3.2.2 ก/ข)

รายการ

25. การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดมาตรฐานของระบบปดของภาชนะ
บรรจุที่สัมผัสแอนติเจน
ก. การยกเลิกหัวขอทดสอบ
ข. การเพิ่มหัวขอทดสอบ
ค. การแทนที่กระบวนการวิเคราะห
ง. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการวิเคราะหระดับเล็กนอย
จ. การขยายเกณฑการยอมรับ
ฉ. การเพิ่มความเขมงวดของเกณฑการยอมรับ
26. การแกไขเปลี่ยนแปลงอายุ/ระยะเวลาพักเพื่อดําเนินการตอ (holdtime) ของแอนติเจนหรือสําหรับ intermediate ของแอนติเจน
ก. การขยายอายุของแอนติเจน
สําหรับบางกรณี
ข. การลดอายุของแอนติเจน
สําหรับบางกรณี
27. การแกไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพของแอนติเจน
ภายหลังการอนุมตั ิ
ก. การแกไขเปลี่ยนแปลงตอแผนการศึกษาความคงสภาพที่มีนัยสําคัญหรือ
หนังสือรับรองวาจะทําการศึกษาความคงสภาพ เชน การยกเลิกหัวขอการ
ทดสอบ การเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห หรือ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่
ใชในการเก็บรักษา
- สําหรับบางกรณี
ค. การเพิ่มหัวขอทดสอบในแผนการศึกษาความคงสภาพภายหลังการ
อนุมัติ
ง. การยกเลิกจุดเวลาที่ทําการทดสอบออกจากแผนการศึกษาความคงสภาพ
ภายหลังการอนุมัติที่เกินกวาอายุของแอนติเจนที่เคยไดรับการอนุมัติ ณ
ปจจุบัน
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ประเภท

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

MiV-PA
MiV-PA
MiV-PA
MiV-PA
MaV-L2
MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)
3.2.2 (ก/ข)
3.2.2 (ก/ข)
3.2.2 (ก/ข)
3.1 (9)
3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2
MiV-PA
MaV-L2
MiV-PA

3.1 (9)
3.2.2 (ก/ข)
3.1 (9)
3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA
MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)
3.2.2 (ก/ข)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาชีววัตถุเพื่อการรักษา
รายการ
34. การแกไขเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษาของตัวยาสําคัญ
ก. การเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษาของตัวยาสําคัญ
(ตัวอยางเชน การขยายหรือการเพิ่มความเขมงวดของอุณหภูมิที่ใชเก็บ
รักษา)
- ลดอุณหภูมิภายในชวงอุณหภูมิที่ไดรับการอนุมัติ
ข. การเพิ่มคําเตือนในการเก็บรักษา
- สําหรับบางกรณี
ค. การยกเลิกคําเตือนในการเก็บรักษา
35. การแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและสวนประกอบของผลิตภัณฑ
ยา
ก. การเพิ่มรูปแบบทางเภสัชกรรมของยาหรือการเปลี่ยนแปลงสูตรตํารับยา
(เชน เปลี่ยนรูปแบบยาจาก lyophilized powder เปน liquid/ การ
เปลี่ยนแปลงปริมาณของตัวยาไมสําคัญ หรือตัวทําละลายชนิดใหมสําหรับ
lyophilized product)
ข. การเปลี่ยนแปลงปริมาตรการบรรจุ (โดยความเขมขนไมเปลี่ยนแปลง)
- กรณีไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกระบวนการผลิตและขนาดยา
- กรณีไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกระบวนการผลิตและขนาดยา โดย
คงไวซึ่งคากําหนดต่ําสุดของ extractable volume
ค. การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของตัวยาสําคัญ (เชน 20 units/ml เปน
10 unit/ ml)
- ในบางกรณี
ง. การเพิ่มรูปแบบและลักษณะของบรรจุภัณฑ (presentation) (เชน การ
เพิ่มภาชนะบรรจุแบบ prefilled syringe โดยมีผลิตภัณฑในรูปแบบ
ของเหลวบรรจุอยูในภาชนะ เพิ่มจากภาชนะบรรจุที่เปนขวด vial ซึ่งไดรับ
อนุญาตแลว)
36. การแกไขเปลี่ยนแปลงตัวทําละลาย
ก. กระบวนการผลิต
- ในบางกรณี

เปรียบเทียบ
ประเภท ตามรายการ
บัญชี 2
MaV-L2 3.1 (9)

MiV-PA
MaV-L2
MiV-PA
MiV-PA

3.2.1 (ก/ข)
3.1 (9)
3.2.2 (ก/ข)
3.2.2 (ก/ข)

MaV-L1

3.1 (9)

MaV-L1
MaV-L2
MiV-PA

3.1 (9)
3.1 (9)
3.2.2 (ก/ข)

MaV-L1

3.1 (9)

MaV-L2
MaV-L1

3.1 (9)
3.1 (9)

MaV-L2
MiV-PA

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีน

28. การแกไขเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษาของแอนติเจน

เปรียบเทียบ
ประเภท ตามรายการ
บัญชี 2
MaV-L2 3.1 (9)

- ลดอุณหภูมิภายในชวงอุณหภูมิที่ไดรับการอนุมัติ

MiV-PA

3.2.1 (ก/ข)

MaV-L1

3.1 (9)

MaV-L1
MaV-L2
MiV-PA

3.1 (9)
3.1 (9)
3.2.2 (ก/ข)

MaV-L1

3.1 (9)

MaV-L2
MiV-PA

3.1 (7)
3.2.2 (ก/ข)

รายการ

29. การแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและสวนประกอบของผลิตภัณฑ
ยา ซึ่งรวมถึง
ก. การเพิ่มรูปแบบทางเภสัชกรรมของยาหรือการเปลี่ยนแปลงสูตรตํารับยา
(เชน เปลี่ยนรูปแบบยาจาก lyophilized powder เปน liquid/ เปลี่ยน
ปริมาณของตัวยาไมสําคัญ หรือตัวทําละลายใหมสําหรับ lyophilized
product)
ข. การเปลี่ยนแปลงปริมาตรการบรรจุ (โดยความเขมขนไมเปลี่ยนแปลง)
- กรณีไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกระบวนการผลิต และขนาดยา
- กรณีไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกระบวนการผลิต และขนาดยาที่
แนะนําโดยคงไวซึ่งคากําหนดต่ําสุดของ extractable volume

ค. การเพิ่มรูปแบบและลักษณะของบรรจุภัณฑ (presentation) (เชน การ
เพิ่มภาชนะบรรจุแบบ prefilled syringe โดยมีวัคซีนในรูปแบบของเหลว
บรรจุอยูในภาชนะ เพิ่มจากภาชนะบรรจุที่เปนขวด vial ซึ่งไดรับอนุญาต
แลว
32. การแกไขเปลี่ยนแปลงตัวทําละลาย
3.1 (7), 3.1 (8)* ก. กระบวนการผลิต
3.2.2 (ก/ข)
- ในบางกรณี
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การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาชีววัตถุเพื่อการรักษา
รายการ
ข. การแทนที่หรือการเพิ่มแหลงทีม่ า (source) ของตัวทําละลาย
- ในบางกรณี
ค. แกไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ใชผลิตตัวทําละลาย แตบริษัทเดียวกัน
ง. การเพิ่มสายการบรรจุ (filling line) ตัวทําละลาย
จ. การยกเลิกตัวทําละลาย
37. การแกไขเปลี่ยนแปลงพื้นทีอ่ อกแบบ (design space) ที่ไดรับอนุมัติ
ณ ปจจุบัน
ก. การสรางพื้นที่ออกแบบใหม
ข. การขยายพื้นที่ออกแบบที่ไดรบั อนุมัติ ณ ปจจุบัน
ค. การลดพื้นที่ออกแบบที่ไดรับอนุมัติ ณ ปจจุบัน (การแกไขเปลี่ยนแปลง
ตาง ๆ ที่ลดหรือจํากัดชวงของพารามิเตอรที่นิยามพื้นที่ออกแบบ)
38. การแกไขเปลี่ยนแปลงผูผลิตและสถานที่ผลิตของผลิตภัณฑยา
ก. การเปลี่ยนแปลงแทนทีห่ รือเพิ่มสถานที่ผลิตผลิตภัณฑยา
(รวมถึงสถานที่สําหรับผสมสูตรตํารับ/การบรรจุ และบรรจุภณ
ั ฑที่สัมผัสยา)
- สําหรับบางกรณี
ข. การเปลี่ยนสถานที่ผลิตจากการผลิตผลิตภัณฑยาชนิดเดียว
(single product) เปนผลิตภัณฑยาหลายชนิด (multi-product)
ค. การแทนที่หรือเพิม่ สถานที่บรรจุยาชนิดไมสัมผัสยา (secondary
packing facility) รวมถึง สถานที่บรรจุอุปกรณเครื่องมือที่ใชกับยาชนิดไม
สัมผัสยา secondary functional packaging เชน การใสอุปกรณทตี่ องใช
นําสงยา หรือการใสเอกสารกํากับยาลงในกลองบรรจุ (นั่นคือ สถานที่
สําหรับประกอบ assembly)
ง. การยกเลิกสถานที่ผลิตผลิตภัณฑยาหรือสถานที่บรรจุผลิตภัณฑ
39. การแกไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
ก. การเพิ่มขนาดการผลิต (Scale-up) ในขั้นตอนการผลิต (formulation)/
การบรรจุ
- สําหรับบางกรณี
ข. การเปลี่ยนแปลง (แทนที่) หรือเพิ่มอุปกรณ (เชน formulation tank,

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีน

เปรียบเทียบ
ประเภท ตามรายการ
บัญชี 2
MaV-L2 3.1 (7), 3.1 (8)*
MiV-PA 3.2.2 (ก/ข)
MiV-PA 3.2.2 (ก/ข)
MiV-PA 3.2.2 (ก/ข)
MiV-PA 3.2.1 (ก/ข)
MaV-L1
MaV-L1
MiV-PA

รายการ
ข. การแทนที่หรือการเพิ่มแหลงทีม่ า (source) ของตัวทําละลาย
- ในบางกรณี
ค. แกไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ใชผลิตตัวทําละลาย แตบริษัทเดียวกัน
ง. การเพิ่มสายการบรรจุ (filling line) ตัวทําละลาย
ฉ. การยกเลิกตัวทําละลาย

3.1 (9)
3.1 (9)
3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2
MaV-L2

33. การแกไขเปลี่ยนแปลงผูผลิตและสถานที่ผลิตของผลิตภัณฑยา
3.1 (5), 3.1 (6)* ก. การเปลี่ยนแปลงแทนทีห่ รือเพิ่มสถานที่ผลิตผลิตภัณฑยา
(รวมถึงสถานที่สําหรับผสมสูตรตํารับ/การบรรจุ และบรรจุภณ
ั ฑที่สัมผัสยา)
3.1 (9)
- สําหรับบางกรณี
3.1 (9)

MiV-PA

3.2.1 (ก/ข)

MaV-L1

MiV-PA

เปรียบเทียบ
ประเภท ตามรายการ
บัญชี 2
MaV-L2 3.1 (7)
MiV-PA 3.2.2 (ก/ข)
MiV-PA 3.2.2 (ก/ข)
MiV-PA 3.2.2 (ก/ข)
MiV-PA 3.2.1 (ก/ข)

ข. การเปลี่ยนแปลงแทนที่หรือเพิ่มสถานที่บรรจุชนิดไมสัมผัสยา
(secondary packing) การปดฉลากยา การเก็บรักษา หรือการกระจาย
สินคา

ดําเนินการ ณ
OSSC ตาม MiV-N7

MaV-L1

ค. ยกเลิกสถานที่ผลิตผลิตภัณฑยา
34. การแกไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
3.1 (7), 3.1 (8)* ก. การเพิ่มขนาดการผลิต (Scale-up)

MaV-L2

3.1 (9)
ข. การเปลี่ยนแปลง (แทนที่) หรือเพิ่มอุปกรณ (เชน formulation tank,
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MaV-L1

3.1 (5)

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA

3.2.1 (ก/ข)

MiV-PA
MaV-L2

ดําเนินการ ณ
OSSC ตาม MiV-N7

3.1 (7)

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาชีววัตถุเพื่อการรักษา
รายการ
filter housing, filling line and head และ lyophilizer)
- กรณีเปลี่ยนแปลงอุปกรณดวยอุปกรณที่เทียบเทากันได
ค. เพิ่มขนาดการผลิตใหมโดยใชการ bracketed จากขนาดการผลิตที่ไดรับ
อนุญาตแลวหรือลดขนาดของกระบวนการผลิต
- สําหรับบางกรณี
ง. การเพิ่มขั้นตอนใหม เชน ขั้นตอนการกรอง
จ. การเปลี่ยนจากการใชเครื่องมือการผลิตสําหรับผลิตภัณฑเดียว
(dedicated) เปนการใชเครื่องมือรวมกับผลิตภัณฑอื่น (shared) (เชน
formulation tank, filter housing filling line and head, lyophillizer)
40. การแกไขเปลี่ยนแปลงการควบคุมคุณภาพ (วิธีทดสอบในระหวาง
กระบวนการผลิตและ/หรือเกณฑการยอมรับ) ที่ใชในกระบวนการผลิต
หรือสารมัธยันตร
ก. การทําใหเกณฑการยอมรับในการควบคุมระหวางการผลิตแคบลง
ข. การเพิ่มวิธีการทดสอบและเกณฑการยอมรับของกระบวนการควบคุม
คุณภาพระหวางการผลิต
ค. การยกเลิกวิธีการทดสอบที่ไมมีนัยสําคัญของกระบวนการควบคุม
คุณภาพระหวางกระบวนการผลิต
ง. การขยายเกณฑการยอมรับของกระบวนการควบคุมคุณภาพระหวางการ
ผลิตทีไ่ ดรับการอนุมตั ิ ณ ปจจุบัน
- สําหรับบางกรณี
จ. การยกเลิกวิธีการทดสอบของกระบวนการควบคุมคุณภาพระหวางการ
ผลิตซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑอยางมีนัยสําคัญ
ฉ. การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มวิธีการทดสอบของ
กระบวนการควบคุมคุณภาระหวางการผลิต เนื่องมาจากปญหาดานความ
ปลอดภัยหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ
41. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการตรวจสอบกระบวนการควบคุม
คุณภาพในระหวางการผลิต
42. การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเฉพาะ/วิธีวิเคราะห ที่ใชในการ

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีน

เปรียบเทียบ
ประเภท ตามรายการ
รายการ
บัญชี 2
MaV-L2 3.1 (7), 3.1 (8)* filter housing, filling line and head และ lyophilizer)
- กรณีเปลี่ยนแปลงอุปกรณดวยอุปกรณที่เทียบเทากันได
MiV-PA 3.2.2 (ก/ข)
ค. เพิ่มขนาดการผลิตใหมโดยใชการ bracketed จากขนาดการผลิตที่ไดรับ
MaV-L2 3.1 (9)
อนุญาตแลวหรือลดขนาดของกระบวนการผลิต
MiV-PA
MaV-L2
MiV-PA

MiV-PA
MiV-PA
MiV-PA
MaV-L2
MiV-PA
MaV-L2
MaV-L2

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)
ง. การเพิ่มขั้นตอนใหม เชน ขั้นตอนการกรอง
3.1 (7), 3.1 (8)*
3.2.2 (ก/ข)
35. การแกไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการควบคุมคุณภาพ วิธีทดสอบใน
ระหวางกระบวนการผลิตและ/หรือเกณฑการยอมรับ) ที่ใชใน
กระบวนการผลิตหรือสารมัธยันตร
3.2.2 (ก/ข)
ก. การเพิ่มความเขมงวดของกระบวนการควบคุมคุณภาพระหวางการผลิต
3.2.2 (ก/ข)
ข. การเพิ่มวิธีการทดสอบและเกณฑการยอมรับของกระบวนการควบคุม
คุณภาพระหวางการผลิต
3.2.2 (ก/ข)
ค. การยกเลิกวิธีการทดสอบที่ไมมีนัยสําคัญของกระบวนการควบคุม
คุณภาพระหวางกระบวนการผลิต
3.1 (7), 3.1 (8)* ง. การขยายเกณฑการยอมรับของกระบวนการควบคุมคุณภาพระหวางการ
ผลิตทีไ่ ดรับการอนุมตั ิ ณ ปจจุบัน
3.2.1 (ก/ข)
- สําหรับบางกรณี
3.1 (7), 3.1 (8)* จ. การยกเลิกวิธีการทดสอบของกระบวนการควบคุมคุณภาพระหวางการ
ผลิตซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑวัคซีนอยางมีนัยสําคัญ
3.1 (7), 3.1 (8)* ฉ. การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มวิธีการทดสอบของกระบวนการควบคุมคุณภาพ
ระหวางการผลิตเนื่องมาจากปญหาดานความปลอดภัยหรือคุณภาพของ
ผลิตภัณฑวัคซีน
3.2.2 (ก/ข)
36.การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการตรวจสอบกระบวนการควบคุม
คุณภาพในระหวางการผลิต
37. การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเฉพาะที่ใชในการปลอยผานตัวยา
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เปรียบเทียบ
ประเภท ตามรายการ
บัญชี 2
MaV-L2 3.1 (7)
MiV-PA
MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)
3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (7)

MiV-PA
MiV-PA

3.2.1 (ก/ข)
3.2.1 (ก/ข)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (7)

MiV-PA
MaV-L2

3.2.1 (ก/ข)
3.1 (7)

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาชีววัตถุเพื่อการรักษา
รายการ
ปลอยผานตัวยาไมสําคัญ (excipients)
ก. การยกเลิกหัวขอการทดสอบ
ข. การเพิ่มหัวขอการทดสอบ
ค. การเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห
ง. การเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะหที่ไดรับอนุญาตเพียงเล็กนอย
(minor changes)
จ. เปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะหใหเปนวิธีวิเคราะหตามตํารายาที่เปนทีย่ อมรับ
ฉ. การขยายเกณฑการยอมรับของขอกําหนดมาตรฐานที่ไดรับอนุญาต
ช. การทําใหเกณฑการยอมรับของขอกําหนดมาตรฐานที่ไดรับอนุญาต
แคบลง
43. การแกไขเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน/มาตรฐานตามตํารายา
(monograph) (เชน ขอกําหนดมาตรฐาน) สําหรับตัวยาไมสําคัญ
- สําหรับบางกรณี
44. การแกไขเปลี่ยนแปลงแหลงที่มาของตัวยาไมสําคัญ (excipient)
จากพืชหรือการสังเคราะหเปนมาจากมนุษยหรือสัตว ซึ่งอาจมีความเสี่ยง
ตอการปนเปอน TSE หรือไวรัส
45. การแกไขเปลี่ยนแปลงแหลงที่มาของตัวยาไมสําคัญ (excipient)
จากแหลงที่มีความเสี่ยงตอการปนเปอน TSE (เชน จากสัตว) เปนมาจาก
พืชหรือการสังเคราะห
46. การแกไขเปลี่ยนแปลงแหลงที่มาของตัวยาไมสําคัญ จาก
แหลงกําเนิดหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่งซึ่งมีความเสี่ยงตอการปนเปอน TSE
เชนกัน (เชน สัตวที่เปนแหลงกําเนิดตางกัน ประเทศของแหลงกําเนิดตางกัน )
47. การแกไขเปลี่ยนแปลงผูผลิตตัวยาไมสําคัญที่เปนชีววัตถุ
(biological excipient) (VVG ขอ41)
- กรณีไมเกี่ยวของกับตัวยาไมสําคัญที่ผลิตจากพลาสมาของมนุษย
- กรณีไมเกี่ยวของกับตัวยาไมสําคัญที่ผลิตจากพลาสมาของมนุษยและไมมี
การเปลี่ยนแปลงขอกําหนดมาตรฐานเกินกวาเกณฑที่ไดรับอนุมัติ
48. การแกไขเปลี่ยนแปลงผูจัดจําหนาย (supplier) ตัวยาไมสําคัญที่

ประเภท

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีน

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

MiV-PA
MiV-PA
MiV-PA
MiV-PA

3.2.1 (ก/ข)
3.2.1 (ก/ข)
3.2.1 (ก/ข)
3.2.1 (ก/ข)

MiV-PA
MaV-L2
MiV-PA

3.2.1 (ก/ข)
3.1 (9)
3.2.1 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA
MaV-L1

3.2.2 (ก/ข)
3.1 (9)

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MaV-L1

3.1 (9)

MaV-L2
MiV-PA

3.1 (9)
3.2.2 (ก/ข)

MaV-L1

3.1 (9)

รายการ
ไมสําคัญ (excipient) ไมรวมถึงสารเสริมฤทธิ์ (adjuvant(s)
ก. การยกเลิกหัวขอการทดสอบ
ข. การเพิ่มหัวขอการทดสอบ
ค. การเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห
ง. การเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะหที่ไดรับอนุญาตเพียงเล็กนอย
(minor changes)
จ. เปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะหใหเปนวิธีวิเคราะหตามตํารายา
ฉ. การขยายเกณฑการยอมรับของขอกําหนดมาตรฐาน
ช. การทําใหเกณฑการยอมรับของขอกําหนดมาตรฐาน

38. การแกไขเปลี่ยนแปลงแหลงที่มาของตัวยาไมสําคัญ (excipient)
จากพืชหรือการสังเคราะหที่มาจากมนุษยหรือสัตว ซึ่งอาจมีความเสี่ยง
ตอการปนเปอน TSE หรือไวรัส
39. การแกไขเปลี่ยนแปลงแหลงที่มาของตัวยาไมสําคัญ (excipient)
จากแหลงที่มีความเสี่ยงตอการปนเปอน TSE (เชน จากสัตว) จาก
แหลงกําเนิดจากพืชหรือการสังเคราะห
40. การแกไขเปลี่ยนแปลงแหลงที่มาของตัวยาไมสําคัญ จาก
แหลงกําเนิดหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่งซึ่งมีความเสี่ยงตอการปนเปอน TSE
เชนกัน
41. การแกไขเปลี่ยนแปลงผูผลิตตัวยาไมสําคัญที่เปนชีววัตถุ
(biological excipient)
- กรณีไมเกี่ยวของกับตัวยาไมสําคัญที่ผลิตจากพลาสมาของมนุษย
- กรณีไมเกี่ยวของกับตัวยาไมสําคัญที่ผลิตจากพลาสมาของมนุษยและไมมี
การเปลี่ยนแปลงขอกําหนดมาตรฐานเกินกวาเกณฑทไี่ ดรับอนุมัติ
42. การแกไขเปลี่ยนแปลงผูจัดจําหนาย (supplier) ตัวยาไมสําคัญ ที่
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ประเภท

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

MiV-PA
MiV-PA
MiV-PA
MiV-PA

3.2.1 (ก/ข)
3.2.1 (ก/ข)
3.2.1 (ก/ข)
3.2.1 (ก/ข)

MiV-PA
MaV-L2
MiV-PA

3.2.1 (ก/ข)
3.1 (9)
3.2.1 (ก/ข)

MaV-L1

3.1 (9)

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MaV-L1

3.1 (9)

MaV-L2
MiV-PA

3.1 (9)
3.2.2 (ก/ข)

MaV-L1

3.1 (9)

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาชีววัตถุเพื่อการรักษา
รายการ
ผลิตจากพลาสมา เชน human serum albumin
- สําหรับบางกรณี
49. การแกไขเปลี่ยนแปลงผูจัดจําหนายตัวยาไมสําคัญที่มีแหลงกําเนิด
จากสิ่งไมมีชีวิต หรือสิ่งมีชีวิต (ไมรวมถึงวัตถุดิบที่ไดจากพลาสมาของ
มนุษย)
- สําหรับบางกรณี
50. การแกไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ทดสอบตัวยาไมสําคัญ
51. การแกไขเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการควบคุมคุณภาพ (QC) ของ
ผลิตภัณฑยา (การตรวจปลอยหรือผานและความคงสภาพ) ซึ่งรวมถึง:
หมายเหตุ:การยายการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใตสถานทีผ่ ลิตเดิม
ที่ไดรับอนุมัติ GMP ไมถูกพิจารณาเปนการเปลี่ยนแปลงระดับหลัก แตถูก
พิจารณาเปนการเปลี่ยนแปลง GMP ระดับรอง และถูกตรวจระหวางการ
ตรวจประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา
ก. ยายสถานที่ทดสอบในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑยาที่ใชวิธีการ
ทดสอบที่ไมเปนไปตามตํารายาไปยังบริษัทอื่นที่ยังไมไดรับการอนุมตั ิสําหรับ
การขึ้นทะเบียน หรือสถานที่ใหมแตเปนบริษัทเดียวกัน
- สําหรับบางกรณี
ข. ยายสถานที่ทดสอบในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑยาที่ใชวิธี
ทดสอบตามตํารายาไปยังบริษัทอืน่ ที่ยังไมไดรับการอนุมัติสําหรับการขึ้น
ทะเบียน
- สําหรับบางกรณี
52. การแกไขเปลี่ยนแปลง มาตรฐาน/มาตรฐานตามตํารายา
(monograph) (เชน ขอกําหนดมาตรฐาน) สําหรับผลิตภัณฑยา
ก. การเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐาน/มาตรฐานตามตํารายา (monograph)
ไปเปนมาตรฐานของผูผ ลิต (in-house)

ประเภท

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

MaV-L2
MaV-L2

3.1 (9)
3.1 (9)

MiV-PA
MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)
3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA
MaV-L2

3.2.2 (ก/ข)
3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (9)

ข. การเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานของผูผลิต (in-house) ไปเปนมาตรฐาน/
มาตรฐานตามตํารายา (monograph) หรือจากมาตรฐาน/มาตรฐานตาม
MiV-PA

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีน
รายการ
ผลิตจากพลาสมา เชน human serum albumin
- สําหรับบางกรณี
43. การแกไขเปลี่ยนแปลงผูจัดจําหนาย (supplier) ตัวยาไมสําคัญ
(excipient) ที่มาจากหรือไมไดมาจาก สิ่งมีชีวิต (ยกเวน ตัวยาไมสําคัญ
ที่ผลิตจากพลาสมา)
- สําหรับบางกรณี
44. การแกไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ทดสอบตัวยาไมสําคัญ (excipient)
45. การแกไขเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ
วัคซีน (การตรวจปลอยหรือผานและความคงสภาพ)
หมายเหตุ: การเปลี่ยนสถานที่การทดสอบซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน GMP ไม
ถือเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงที่ตองรายงานแตเปนการเปลี่ยนแปลงดาน
GMP (minor change) ระดับรอง

ประเภท

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

MaV-L2
MaV-L2

3.1 (9)
3.1 (9)

MiV-PA
MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)
3.2.2 (ก/ข)

ก. ยายสถานที่การทดสอบในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑยาที่ใช
MaV-L2
วิธีการทดสอบที่ไมเปนไปตามตํารายาไปยังบริษัทอื่นหรือสถานที่ใหมแตเปน
บริษัทเดียวกัน

3.1 (9)

ข. ยายสถานที่การทดสอบในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑยาที่ใชวิธี
ทดสอบ เปนไปตามตํารายาไปยังบริษัทอื่น

3.2.2 (ก/ข)

3.2.2 (ก/ข)

- 12 -

MiV-PA

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาชีววัตถุเพื่อการรักษา
รายการ
ตํารายา (monograph)หนึ่ง ไปเปนมาตรฐาน/มาตรฐานตามตํารายา
(monograph) อื่น
53. การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑเพื่อให
สอดคลองกับมาตรฐาน/มาตรฐานตามตํารายา (monograph) ฉบับ
ลาสุด
54. การแกไขเปลี่ยนแปลงแผนการควบคุม (control strategy) ของ
ผลิตภัณฑยา
ก. การเปลี่ยนแปลงจากการทดสอบในผลิตภัณฑสุดทาย (end-product)
เปนการควบคุมตนน้ํา (upstream controls) สําหรับการทดสอบบางหัวขอ
(เชน การทดสอบเพื่อปลอยหรือผานแบบ real-time เทคโนโลยีวิเคราะห
กระบวนการ (process analytical technology))
ข. การเพิ่มคุณสมบัติดานคุณภาพที่สําคัญยิ่งในแผนการควบคุม
ค. การยกเลิกคุณสมบัติดานคุณภาพที่สําคัญยิ่งในแผนการควบคุม
55. การแกไขเปลี่ยนแปลงของขอกําหนดมาตรฐาน/วิธีการวิเคราะหเพื่อ
การตรวจปลอยหรือผานผลิตภัณฑยา
ก. การยกเลิกหัวขอการทดสอบวิเคราะห และ/หรือเกณฑการยอมรับ
ข. การเพิ่มหัวขอการทดสอบ
ค. การแทนที่วิธีวิเคราะหเดิม
- สําหรับบางกรณี
ง. การแกไขเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห
- สําหรับบางกรณี
จ. การแกไขเปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะหของผูผลิตเปนวิธีวิเคราะหตามตํารายา
ที่เปนที่ยอมรับ
- สําหรับบางกรณี
ฉ. การขยายเกณฑการยอมรับที่ไดรับอนุมัติ
ช. การทําใหเกณฑการยอมรับที่ไดรับการอนุมัติ แคบลง
56. การแทนที่สารมาตรฐานปฐมภูมิ (primary reference standard)
57. การแกไขเปลี่ยนแปลงสารมาตรฐานจากตํารายาหรือมาตรฐานสากล

ประเภท

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีน

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MaV-L1

3.1 (9)

MaV-L2
MaV-L2

3.1 (9)
3.1 (9)

MaV-L2
MiV-PA
MaV-L2
MiV-PA
MaV-L2
MiV-PA
MaV-L2

3.1 (9)
3.2.1 (ก/ข)
3.1 (9)
3.2.2 (ก/ข)
3.1 (9)
3.2.2 (ก/ข)
3.1 (9)

MiV-PA
MaV-L2
MiV-PA
MaV-L2
MaV-L2

3.2.2 (ก/ข)
3.1 (9)
3.2.1 (ก/ข)
3.1 (9)
3.1 (9)

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

รายการ

ประเภท

46. การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดมาตรฐานเพื่อการตรวจปลอยหรือ
ผานผลิตภัณฑวัคซีน
ข. การยกเลิกหัวขอการทดสอบ
ค. การเพิ่มหัวขอการทดสอบ
จ. การแทนที่วิธีวิเคราะหที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง

MaV-L2
MiV-PA
MaV-L2

3.1 (9)
3.2.1 (ก/ข)
3.1 (9)

ฉ. การแกไขเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะหเพียงเล็กนอย
ช. การแกไขเปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะหของผูผลิตเปนวิธีวิเคราะห ใหเปนไป
ตามขอกําหนดของตํารายา

MiV-PA
MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)
3.2.2 (ก/ข)

ซ. การขยายเกณฑการยอมรับ
ฌ. การเพิ่มความเขมงวดของเกณฑการยอมรับ

MaV-L2
MiV-PA

3.1 (9)
3.2.1 (ก/ข)
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การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาชีววัตถุเพื่อการรักษา
รายการ
เปนมาตรฐานของผูผลิต (in-house) (ซึ่งไมเกี่ยวของกับ
มาตรฐานสากล)
58. การแกไขเปลี่ยนแปลงสารมาตรฐานจากผูผลิต in-house (ที่ไม
เกี่ยวของกับสารมาตรฐานสากล) ไปเปนสารมาตรฐานตามตํารายาหรือ
สารมาตรฐานสากล
59. คุณสมบัติสารมาตรฐานใหมเทียบกับสารมาตรฐานที่ไดรับอนุญาต
(รวมถึงคุณสมบัตขิ องสารมาตรฐานอางอิงทุติยภูมิใหมเทียบกับสาร
มาตรฐานปฐมภูมิที่ไดรับอนุญาต)
60. การแกไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา (protocol) การสอบเทียบ
สารมาตรฐาน
61. การขยายอายุของสารมาตรฐานอางอิงหรือระยะเวลาทดสอบซ้ํา
(re-test period)
62. การดัดแปลงระบบปดของภาชนะบรรจุที่สัมผัสยา (เชน new
coating, adhesive ,stopper , type of glass)
หมายเหตุ การเพิ่มระบบปดของภาชนะบรรจุแบบใหม เชน pre-filled
syringe (เดิมเคยขึ้นทะเบียนเฉพาะ vial) ดูขอ 35 ง (VVG ขอ52)
- กรณีสวนที่ดัดแปลงไมสัมผัสกับผลิตภัณฑยา
- ในบางกรณี
63. การแกไขเปลี่ยนแปลงจาก reusable container เปน disposable
container โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อบรรจุภัณฑทสี่ ัมผัสกับยา (เชน
การเปลี่ยนจาก reusable pen เปน disposable pen) (VVG ขอ53)
64. การยกเลิกระบบปดของภาชนะบรรจุ
หมายเหตุ: แกไขขอมูลในฉลากและเอกสารกํากับยา (ตามความ
เหมาะสม) (VVG ขอ54)
65. การแกไขเปลี่ยนแปลงผูผลิต/จําหนาย ของระบบปดของภาชนะ
บรรจุที่สัมผัสยา
ก. การเพิ่มหรือการเปลี่ยนผูผลิต/จําหนาย
หมายเหตุ: การแกไขเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนเนื้อวัสดุหรือรูปทรง

ประเภท

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีน

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

รายการ

ประเภท

48. การแกไขเปลี่ยนแปลงสารมาตรฐานจากผูผลิต in-house (ที่ไม
เกี่ยวของกับสารมาตรฐานสากล) ไปเปนสารมาตรฐานตามตารายาหรือ
สารมาตรฐานสากล
49. คุณสมบัติสารมาตรฐานใหมเทียบกับสารมาตรฐานที่ไดรับอนุญาต ณ
ปจจุบัน (รวมถึงคุณสมบัติของสารมาตรฐานอางอิงทุติยภูมิใหมเทียบกับ
สารมาตรฐานปฐมภูมิที่ไดรับอนุญาต ณ ปจจุบัน)
50.การแกไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา (protocol) การสอบเทียบสาร
มาตรฐาน
51. การขยายอายุของสารมาตรฐานอางอิง

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (7), 3.1 (8)* 52. การแกไขระบบปดของภาชนะบรรจุที่สัมผัสวัคซีน
เชน new coating, adhesive, stopper or type of glass
หมายเหตุ: การเพิ่มระบบปดของภาชนะบรรจุแบบใหม เชน pre-filled
syringe (เดิมเคยขึ้นทะเบียนเฉพาะvial) ดูขอ 29

MaV-L2

3.1 (7)

MiV-PA
MiV-PA
MaV-L2

3.2.2 (ก/ข)
3.1 (9)

MiV-PA
MaV-L2

3.2.2 (ก/ข)
3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ข)

MiV-PA

3.2.2 (ข)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

- ในบางกรณี
53. การแกไขเปลี่ยนแปลงจาก reusable container เปน disposable
container โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อบรรจุภัณฑทสี่ ัมผัสกับยา (เชน
การเปลี่ยนจาก reusable pen เปน disposable pen)
54. การยกเลิกระบบปดของภาชนะบรรจุ
หมายเหตุ: เปนการแกไขขอมูลระบบปดของภาชนะบรรจุในฉลากและ
เอกสารกํากับยา (ตามความเหมาะสม)
55. การแกไขเปลี่ยนแปลงผูผลิต/จําหนาย ของระบบปดของภาชนะ
บรรจุ (supplier) ของ primary container closure
ก. การเพิ่มหรือการเปลี่ยนผูผลิต/จําหนาย
หมายเหตุ: การแกไขเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนเนื้อวัสดุหรือรูปทรง
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การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาชีววัตถุเพื่อการรักษา
รายการ
หรือขนาดของระบบปดของภาชนะบรรจุ ดูขอ 62. เรื่องการดัดแปลงระบบ
ปดของภาชนะบรรจุที่สัมผัสยา
ข. ยกเลิกผูผลิต/จําหนาย
66. การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดมาตรฐานเพื่อปลอยผานสําหรับ
primary container closure หรือ functional secondary
container closure
ก. การยกเลิกหัวขอการทดสอบ
ข. การเพิ่มหัวขอการทดสอบ
ค. การเปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะห
ง. การเปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะหแบบ MiV-PA (minor change)
จ. การขยายเกณฑการยอมรับ
ฉ. การเพิ่มความเขมงวดของเกณฑการยอมรับ
67. การแกไขเปลี่ยนแปลงอายุของผลิตภัณฑยา
ก. การขยายอายุของผลิตภัณฑสําหรับ
- ผลิตภัณฑในบรรจุภัณฑสําหรับจําหนาย และ/หรือ
- หลังจากการเปดบรรจุภัณฑครั้งแรกและ/หรือ
- ภายหลังการเจือจางหรือละลายดวยน้ํายาทําละลาย
ข. การลดอายุของผลิตภัณฑสําหรับ
- ผลิตภัณฑในบรรจุภัณฑสําหรับจําหนายและ/หรือ
- หลังจากการเปดบรรจุภัณฑครั้งแรกและ/หรือ
- ภายหลังการเจือจางหรือละลายดวยน้ํายาทําละลาย
68. การแกไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑยา
หลังจากไดรับอนุญาตใหจําหนาย
ก. การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑยาและคํา
รับรองในการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑยาหลังจากไดรับอนุญาตให
จําหนาย เชน ยกเลิกหัวขอทดสอบ/เปลี่ยนวิธีวิเคราะห/เปลี่ยนอุณหภูมิใน
การเก็บรักษายา
ข. การเพิ่มหัวขอการทดสอบในแผนการศึกษาความคงสภาพภายหลังการ

ประเภท

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีน

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

รายการ

ประเภท

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

ของระบบปดของภาชนะบรรจุ ดูขอ 52.
MiV-PA

ดําเนินการ ณ
OSSC ตาม MiV-N7

MiV-PA

MaV-L2

ข. ยกเลิกผูผลิต/จําหนาย
56. การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดมาตรฐานเพื่อปลอยผานสําหรับ
primary container closure หรือ functional secondary
container closure
3.2.2 (ก/ข)
ก. การยกเลิกหัวขอทดสอบ
3.2.2 (ก/ข)
ข. การเพิ่มหัวขอทดสอบ
3.2.2 (ก/ข)
ค. การเปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะห
3.2.2 (ก/ข)
ง. การเปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะหแบบ MiV-PA (minor change)
3.1 (9)
จ. การขยายเกณฑการยอมรับ
3.2.2 (ก/ข)
ฉ. การเพิ่มความเขมงวดของเกณฑการยอมรับ
57. การแกไขเปลี่ยนแปลงอายุของผลิตภัณฑยา
3.1 (7), 3.1 (8)* ก. การขยายอายุของผลิตภัณฑวัคซีน

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA
MiV-PA
MiV-PA
MiV-PA
MaV-L2
MiV-PA

MaV-L2

3.1 (9)

ข. การลดอายุของผลิตภัณฑวัคซีน

MiV-PA
MiV-PA
MiV-PA
MiV-PA
MaV-L2
MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)
3.2.2 (ก/ข)
3.2.2 (ก/ข)
3.2.2 (ก/ข)
3.1 (9)
3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (7)

MaV-L2

3.1 (9)

58. การแกไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพของวัคซีน
ภายหลังการอนุมัต:ิ
ก. การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑวัคซีนและ MaV-L2
คํารับรองในการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑวัคซีนหลังจากไดรับ
อนุญาตใหจําหนายเชน ยกเลิกหัวขอการทดสอบ/เปลีย่ นวิธีวิเคราะห/
อุณหภูมิในการเก็บรักษายา
ค. การเพิ่มหัวขอทดสอบในแผนการศึกษาความคงสภาพภายหลังการอนุมัติ
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ดําเนินการ ณ
OSSC ตาม MiV-N7

3.1 (9)

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาชีววัตถุเพื่อการรักษา
รายการ
อนุมัติ
ค. การยกเลิกจุดเวลาที่ทําการทดสอบ ที่ไมเกินอายุยาที่ไดรับอนุญาต ใน
แผนการศึกษาความคงสภาพ
ง. การเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบความปราศจากเชื้อ (sterility test)
แทนที่ดวยการทดสอบความสมบูรณ (Integrity test) ของระบบปดของ
ภาชนะบรรจุแทน
- สําหรับบางกรณี
69. การแกไขเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษาผลิตภัณฑยาหรือ
ผลิตภัณฑยาหลังผสมดวยน้ํายาทําละลาย
ก. การเพิ่มหรือการเปลี่ยนสภาวะการเก็บรักษา เชน การขยายหรือลดชวง
อุณหภูมิ การเพิ่มหรือเปลี่ยนสภาวะหวงโซอุณหภูมิที่ควบคุม
ข.การเพิ่มคําเตือน เชน หามแชแข็ง
ค. การยกเลิกคําเตือน เชน หามแชแข็ง
70. การแกไขเปลี่ยนแปลงและ/หรือการเพิ่มขอบงใช ขนาดและแผนการ
ใหยา กลุมผูปวยหรือขอมูลทางดานคลินิกซึ่งเปนการขยายการใชยา
การแกไขเปลี่ยนแปลงดานประสิทธิผลและความปลอดภัย เชน
- การแกไขขอบงใช
ก) การเพิ่มขอบงใชใหม เชน การรักษาโรคทีไ่ มไดระบุมากอนหนานี้
ข) การแกไขเพิ่มเติมจากขอบงใชเดิมที่ไดรับอนุญาตแลว เชน การขยายชวง
อายุของผูใชยา หรือการจํากัดขอบงใชโดยพิจารณาจากผลการศึกษาทาง
คลินิกที่แสดงใหเห็นวาขาดประสิทธิผลในการรักษา
- การแกไขขนาดและแผนการใหยา
- การแกไขขอมูลการใชยาในกลุมผูปวยที่มีความเสี่ยงเฉพาะ เชน การ
เพิ่มขอมูลการใชยาในสตรีมีครรภ หรือผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง
- การเพิ่มขอมูลการใชรวมกับผลิตภัณฑยาอื่น
- การเพิ่มวิธีใหมในการบริหารยา (a new route of administration)
- การเพิ่มรูปแบบใหมของยา เชน การใชรูปแบบยาเปน lyophilized

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีน

เปรียบเทียบ
ประเภท ตามรายการ
บัญชี 2
MiV-PA 3.2.2 (ก/ข)

รายการ

เปรียบเทียบ
ประเภท ตามรายการ
บัญชี 2
MiV-PA 3.2.2 (ก/ข)

จ. การยกเลิกจุดเวลาที่ทําการทดสอบ ที่ไมเกินอายุวคั ซีนที่ไดรับอนุญาต
MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

ฉ. การเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบความปราศจากเชื้อ (sterility test)
แทนที่ดวยการทดสอบความสมบูรณ(Integrity test) ของระบบปดของ
ภาชนะบรรจุแทน
- สําหรับบางกรณี

MaV-L2

3.1 (7), 3.1 (8)*

MaV-L2
MaV-L2
MaV-L1

3.1 (7), 3.1 (8)*
3.1 (7), 3.1 (8)*
3.1 (1), 3.1 (3)*

59. การแกไขเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษาผลิตภัณฑวัคซีนหรือ
วัคซีนหลังผสมดวยน้ํายาทําละลาย
ก. การเพิ่มหรือการเปลี่ยนสภาวะการเก็บรักษา เชน การขยายหรือลดชวง
อุณหภูมิ การเพิ่มหรือเปลี่ยนสภาวะหวงโซอุณหภูมิที่ควบคุม
ข. การเพิ่มคําเตือน เชน หามแชแข็ง
ค. การยกเลิกคําเตือน เชน หามแชแข็ง
60. การแกไขเปลี่ยนแปลงและ/หรือการเพิ่มขอบงใชขนาดและแผนการ
ใหยา กลุมผูปวยหรือขอมูลทางดานคลินิกซึ่งเปนการขยายการใชยา
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MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (9)

MiV-PA

3.2.2 (ก/ข)

MaV-L2

3.1 (7)

MaV-L2
MaV-L2
MaV-L1

3.1 (7)
3.1 (7)
3.1 (1)

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาชีววัตถุเพื่อการรักษา
รายการ

ประเภท

cake แทนการใชในรูปแบบ suspension for injection
- การเพิ่มความแรงใหมของยา
- การเพิ่มอุปกรณใหมในการนําสงยา (new delivery device) เชน การ
เพิ่มปากกาหรือกระบอกฉีดยาที่บรรจุยาพรอมฉีด
- การเปลี่ยนแปลงวิธวี ัดการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
จากเดิมที่มีอยู
ก ) การยกเลิกวิธีการบริหารยา รูปแบบผลิตภัณฑ และ/หรือความแรงเดิม
เนื่องจากเหตุผลดานความปลอดภัย
ข) การยกเลิกขอหามใช (contraindication) เชน การใชในสตรีมีครรภ
ค) การเปลี่ยนจากขอหามเปนคําเตือน
71. การแกไขเปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารกํากับยา
MaV-L1
การแกไขเปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารกํากับยา ซึ่งมีผลตอการใช
ผลิตภัณฑทางคลินิกของผลิตภัณฑ เชน
- การเพิ่มเหตุการณไมพึงประสงคที่ระบุไดวามีสาเหตุจากการใชยาชีววัตถุ
- การเปลี่ยนความถี่ของการเกิดเหตุการณที่เกิดอาการไมพงึ ประสงคที่
กําหนดไว
- การเพิ่มขอหามใชหรือคําเตือน (เชน การระบุประชากรกลุมยอยโดย
เฉพาะที่มีความเสี่ยงมากขึ้น กวา เชน บุคคลที่มีเงื่อนไขสภาวะรวม หรือ
รับประทานยาอื่นรวม หรือกลุมอายุเฉพาะ) การเปลี่ยนแปลงนี้อาจรวมถึง
ขอกําหนดของการบริหารจัดการความเสีย่ งที่แนะนํา
- การเขมงวด เนน การทําใหชัดเจน หรือการแกไขขอความของในฉลาก
และเอกสารกํากับยาที่เกี่ยวของกับขอหามใช คําเตือน ขอควรระวัง และ
อาการไมพึงประสงค
- การแกไขคําแนะนําสําหรับการใช รวมถึงขนาดการใหยา การจัดการและ
การเตรียมสําหรับการบริหารจัดการพรอมเพื่อใหยา เพื่อความเหมาะสมของ
ในการใชยาชีววัตถุอยางปลอดภัย
72. การแกไขเปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารกํากับยา
MiV-PA
(ตามขอกําหนดการแสดงฉลากและเอกสารกํากับยาของสํานักงาน

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีน

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

รายการ

3.1 (2), 3.1 (4)* 61. การแกไขเปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารกํากับยา

3.2.1 (ก/ข)

ประเภท

MaV-L1

62. การแกไขเปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารกํากับยา(ตามขอกําหนดการ MiV-PA
แสดงฉลากและเอกสารกํากับยาของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
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เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

3.1 (2)

3.2.1 (ก/ข)

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาชีววัตถุเพื่อการรักษา
รายการ
คณะกรรมการอาหารและยา) รวมถึง
ก. การแกไขเปลี่ยนแปลงการจัดวางรูปภาพ/รูปแบบโดยความหมายไม
เปลี่ยนแปลง
ข. การเพิ่ม/ยกเลิก/แทนที่รูปภาพ แผนภาพ บารโคดสัญลักษณ และ/
หรือขอความโดยไมทําใหเขาใจผิดในขอบงใชที่ไมไดรับอนุญาต
ค. การเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงคําหรือขอความของคําเตือนขอควรระวัง ขอ
หามใชและ/หรืออาการไมพึงประสงคที่ไดรับอนุญาตแลว ใหเขมงวดมาก
ขึ้นในฉลากและเอกสารกํากับยา
ง. การจํากัดกลุมเปาหมายของการใชผลิตภัณฑใหลดลง
จ. การยกเลิกขอบงใช
ฉ. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผูจัดจําหนาย
การแกไขเปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารกํากับยาดานการบริหารจัดการ เชน
- การแปลี่ยนแปลงชื่อผลิตภัณฑ หรือชื่อการคา
- การเปลี่ยนชื่อผูรับอนุญาต และ/หรือผูผลิต (เชน การเปลี่ยนชื่อ
เนื่องจากการรวมบริษัท)
- การแปลี่ยนแปลงขอมูลติดตอสําหรับผูรับอนุญาต (เชน หมายเลข
โทรศัพทสําหรับใหบริการลูกคา หรือที่อยูเวปไซต) หรือชื่อผูจัดจําหนาย
- การเปลี่ยนแปลงระดับเล็กนอยของการจัดวางรูปภาพ/รูปแบบ หรือ
แกไขขอผิดพลาดจากการพิมพโดยความหมายไมเปลีย่ นแปลง
- การเปลี่ยนแปลงขอมูลที่มีอยูส ําหรับเอกสารอางอิง (referenced
literature) โดยไมเพิ่มหรือลบอางอิง(references)
- การเปลี่ยนแปลงที่ทําตามหนังสือที่เปนทางการ (an official
compendium) เชน การเปลี่ยนชื่อสามัญ (common name)
- การเปลี่ยนเนื้อหาระดับเล็กนอย เพื่อเพิ่มความชัดเจนของขอความนั้นให
สอดคลองกับขอความมาตรฐานทัว่ ไป เชน การเปลี่ยนจาก not
recommended for children เปน not for use in children
* ใหหมายเหตุ
พิจารณาตามหมายเหตุ ขอ 2

ประเภท

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีน

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

รายการ
ยา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอื่นทีไ่ มกระทบสาระสําคัญ)
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ประเภท

เปรียบเทียบ
ตามรายการ
บัญชี 2

1. ตารางเปรียบเทียบรายการแกไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีนสําหรับมนุษยกับรายการแกไขเปลี่ยนแปลงตาม
หลักเกณฑเกี่ยวกับการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับประเภทยาชีววัตถุเพื่อการรักษา อางอิงรายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คาใชจาย
ที่ จ ะจั ด เก็ บ จากผู ยื่ น คํ า ขอในกระบวนการพิ จ ารณาอนุ ญ าตผลิ ต ภั ณ ฑ ย า พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต บั ญ ชี ๒ การประเมิ น เอกสารทางวิ ช าการและการตรวจสถานประกอบการ
หนา ๖-๗
2. การพิจารณาคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงบางรายการอาจพิจารณาอัตราคาใชจายไดมากกวาอัตราเดียว ดังนั้นหลักการพิจารณาเมื่อเปรียบเทียบตามรายการบัญชี 2 ใหเปนไปตามตาราง
ดานลาง
ประเภทยา
ยาชีววัตถุใหม
ยาที่ไมเปนยาชีววัตถุใหม
เลขทะเบียนที่ไดรับ
(NB), (NBS)
(B), (BF)
หลักการพิจารณา
3.1 (1)
3.1 (3)
เปรียบเทียบตามรายการบัญชี 2
3.1 (2)
3.1 (4)
3.1 (5)
3.1 (6)
3.1 (7)
3.1 (8)
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