เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีนสําหรับมนุษย์
ในปัจจุบัน การดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยารวมถึง
ผลิตภัณ ฑ์ วัคซีนที่ ได้ขึ้นทะเบี ยนตํารับ ยาไว้ต่อ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดําเนินการ
ตามหลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงรายการทะเบี ย นตํ า รั บ ยาแผนปั จ จุ บั น ตามอาเซี ย น
ซึ่งยังพบว่ามีข้อจํากัดและเป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติเนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นการเฉพาะ
สําหรับผลิตภัณฑ์วัคซีน ที่มีความซับซ้อนและมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ยาประเภทอื่น ๆ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นความสําคัญในการพัฒนาจัดทําหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีนสําหรับมนุษย์เป็นการเฉพาะ จึงจัดทํา
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีนสําหรับประเทศไทย
โดยใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีนสําหรับมนุษย์
ฉบับองค์การอนามัยโลก (Guidelines on Procedures and Data Requirements for Changes
to Approved Vaccines) มาประยุกต์ใช้ในการกําหนดเงื่อนไข รายละเอียดตลอดจนการจัดประเภทคําขอฯ
ตามความเสี่ยงพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานและข้อมูลทางวิชาการที่ใช้ประกอบการพิจารณาที่เป็นไปตามสากล
และเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย
ดังนั้น เพื่อให้แนวทางการควบคุม กํากับดูแล และการพิจารณาคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ในทะเบียนตํารับยาประเภทวัคซีนสําหรับมนุษย์ในประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล อาศัยอํานาจ
ตามความในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตํารับยา พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่ อ ง กํ าหนดแบบคํ า ขอและใบสํ าคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นตํ ารั บ ยา ลงวั น ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ผู้ รับ อนุ ญ าตที่ ป ระสงค์ จ ะยื่ น คํ าขอแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงรายการในทะเบี ย นตํ ารับ ยา
ประเภทวัคซีนสําหรับมนุษย์ ให้ยื่นคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่สอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์
บทนา
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์ ภายหลังได้รับการอนุมัติทะเบียน
ตารับให้สามารถจัดจาหน่ายได้อย่างถูกต้องมักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ไม่ว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นกับกระบวนการ
ผลิตหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงยังอาจเกิดขึ้นได้จากวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย อาทิ เพื่อ
คงไว้ซึ่งกระบวนการผลิตตามปกติของวัคซีน เพื่อเสริมปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีน เพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต หรือเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดของผลิตภัณฑ์ เช่น การเพิ่มข้อบ่งใช้ การเพิ่มเติมข้อควรระวังและคาเตือน
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์วัคซีน
นั้นอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์วัคซีน ตลอดจนการใช้ผลิตภัณฑ์วัคซีนอย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิผล ดังนั้น การกากับดูแลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์วัคซีนสาหรับมนุษย์ ภายหลังการ
ได้ รับ อนุ มั ติท ะเบี ยนตารับ ผลิตภัณ ฑ์ แล้วเป็ น องค์ป ระกอบสาคัญ อย่างหนึ่ งที่ จะยืน ยั นว่าผลิต ภัณ ฑ์วัคซีน ที่ มีการจัด
จาหน่ายหลังจากมีการดาเนินการเปลี่ยนแปลงแล้วยังคงมีคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลที่ไม่แตกต่างไปจาก
เดิม
ในปัจจุบันการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนและยาชีววัตถุอื่นๆที่ได้ขึ้น
ทะเบียนตารับยาไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน
ทะเบียนตารับยาแผนปัจจุบันตามอาเซียนเป็นแนวทางพื้นฐานในการดาเนินการ ซึ่งยังพบปัญหาและอุปสรรคในทาง
ปฏิบัติเนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นการเฉพาะสาหรับผลิ ตภัณฑ์ประเภทวัคซีนที่มีความซับซ้อนและมี
ความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ยาประเภทอื่นๆ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาจัดทาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ในทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับประเทศไทยโดยใช้แนวทางตามองค์การอนามัยโลกมาประยุกต์ใช้ในการกาหนด
เงื่อนไขรายละเอียดตลอดจนการจัดประเภทคาขอฯ ตามความเสี่ยงพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานและข้อมูลทางวิชาการที่ใช้
ประกอบการพิจารณาที่เป็นไปตามแนวทางสากล
การจัดประเภทของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและขั้นตอนการปฏิบัติสาหรับรายละเอียดการจัดทาข้อมูลเพื่อยื่นคา
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์ รวมทั้งเอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการ
พิจารณาที่จะใช้ประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในกรณีต่าง ๆ เป็นการพิจารณาดาเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ว่าการกระทาที่
เกิดขึ้นสามารถยืนยันได้ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อผลิตภัณฑ์ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภั ย และประสิทธิผลที่อย่างน้อยมี
ระดับความสมมูลที่เทียบเท่ ากัน หลักเกณฑ์นี้จึงได้มีการปรับ ปรุงให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันตามช่วงเวลาและความ
เหมาะสมสาหรับผลิตภัณฑ์วัคซีน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 82 กาหนดเรื่องการยื่นคาขอขึ้นทะเบียนตารับยา การยื่นคา
ขอแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงรายการในทะเบี ย นต ารั บ ยา ตลอดจนการอนุ มั ติ ท ะเบี ย นต ารั บ ยาและการอนุ ญ าตให้ แ ก้ ไข
เปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฏ
กระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตารับยา พ.ศ. 2555 ข้อ 8 ผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์
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ตารับยา ให้ยื่นคาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอบเขต
หลักเกณฑ์ฉบับนี้ใช้กับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์ที่ได้ขึ้น
ทะเบียนตารับยาไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตารับยา
ดังกล่าวจะต้องกระทาโดยผู้รับอนุญาต ซึ่งใช้หลักเกณฑ์นี้เป็นแนวทางพื้นฐานในการดาเนินการและการตรวจสอบคาขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีเจ้าหน้าที่
ผู้ประเมินภายในและผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้พิจารณาและ
ให้ความเห็นต่อการดาเนินการของผู้รับอนุญาต
ข้อพิจารณาทั่วไป
สาหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนในแต่ละรายการ ผู้รับอนุญาตควรพิจารณา
ว่าข้อมูลใดในทะเบียนตารับยาที่จาเป็นต้องเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงโดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ซึ่งก่อนดาเนินการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้รับอนุญาตควรประเมินผลกระทบของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อผลิตภัณฑ์โดยพิสูจน์ผ่าน
การศึกษาที่มีความเหมาะสม อาทิ การทดสอบด้วยวิธีวิเคราะห์ การศึกษาทางคลินิก หรือการศึกษาที่ไม่ได้ดาเนินการใน
มนุษ ย์ ตลอดจนความบกพร่องของผลกระทบด้านลบที่เกิ ดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณ ฑ์วัคซีนทั้งทางด้าน
คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล ก่อนที่จะมีการดาเนินการเปลี่ยนแปลงนั้น
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ได้รับอนุมัติทะเบียนแล้วจะพิจารณาจัดประเภทตามการ
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ควรคานึงถึงการประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีนด้วย เช่น ลักษณะผลิตภัณฑ์ ความปราศจากเชื้อ ความแรงของผลิตภัณฑ์
ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และ/หรือประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์วัคซีนได้ และเมื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่งผล
กระทบต่อข้อมูลการใช้ผลิตภัณ ฑ์ทางคลินิกหรือข้อมูลผลิตภัณ ฑ์ การพิจารณาในประเด็นดังกล่าวจึงควรประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้นต่อความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์วัคซีนร่วมด้วย
การพิจารณาประเมินผลกระทบจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีนหรือกระบวนการ
ผลิตที่มีผลกระทบต่อปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีน โดยทั่วไปสามารถกระทาได้โดยเปรียบเทียบกระบวนการ
ผลิตและผลการวิเคราะห์จากกระบวนการควบคุมการผลิตและการทดสอบเพื่อการปล่อยผ่านของกระบวนการผลิตก่อน
และหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ในขั้นต่าง ๆ ระหว่างผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ด้วยผลการทดสอบทั้งจาก
การทดสอบในระหว่างกระบวนการผลิตและการตรวจสอบเพื่อปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ และพิจารณาว่าผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวมีความเปรียบเทียบกันได้ (comparability) หรือไม่ หรืออาจกล่าวในอีกทางหนึ่งได้ว่า แอนติเจน (antigen)
สารมัธยันต์ (intermediates) หรือผลิตภัณฑ์วัคซีน (drug product/final product) ที่ผลิตขึ้นด้วยกระบวนการผลิตที่มี
การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงควรแสดงความเปรีย บเที ย บกั น ได้ ต ามเกณฑ์ ก ารยอมรับ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงที่กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อาจจาเป็นต้องยื่นข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ร่วมกับข้อมูลข้างต้น
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นอกจากนี้ ผู้รับอนุญาตยังต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
ในการผลิต (Good Manufacturing Practice; GMP) หลักเกณฑ์และวิธีการทางห้องปฏิบัติการที่ดี (Good Laboratory
Practice; GLP) หลักเกณฑ์และวิธีการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice; GCP) ให้ผู้รับอนุญ าตดาเนินการ
ภายใต้แนวทางที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการจัดเก็บผลบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมในกรณีที่เอกสารดังกล่าวไม่จาเป็นต้อง
ยื่นประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ต้องสามารถแสดงให้สานักงานฯ ตรวจสอบได้เมื่อมีการตรวจประเมิน เช่น การ
ตรวจรับรองการติดตั้ง (installation qualification) เมื่อมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต การตรวจรับรอง
การปฏิบัติงาน (operational qualification) และการตรวจรับรองสมรรถนะ (performance qualification)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตารับยาวัคซีนบางรายการ อาจเข้าข่ายต้องยื่นคาขอขึ้นทะเบียนตารับ
ยา ทั้งนี้ สานักงานฯ สงวนสิทธิ์ให้ผู้รับอนุญาตดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
นิยามศัพท์*
ยาชีววัตถุ (Biological products) หมายความว่า สารก่อภูมิแพ้ วัคซีน ฮอร์โมน ไซโตไคน์ เอนไซม์ ผลิตภัณฑ์
จากเซลล์ต้นกาเนิด ผลิตภัณฑ์จากเนื้อเยื่อ ผลิตภั ณฑ์ที่ได้จากเลือดหรือพลาสมาของมนุษย์ เซรุ่ม อิมมูโนโกลบิน แอนติ
บอดี้ที่ได้จากกลุ่มของเซลล์ที่เกิดจากเซลล์เดียว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักหรือดีเอ็นเอสายผสม สารช่วยในการวิเคราะห์
โรคที่ใช้โดยตรงกับมนุษย์หรือสัตว์ หรือยาแผนปัจจุบันซึ่งผลิตจากสิ่งมีชีวิตโดยกระบวนการดังต่อไปนี้
(1) การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์หรือเซลล์ขั้นสูง (eukaryotic cells)
(2)การสกั ด สารจากเนื้ อ เยื่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ทั้ ง มนุ ษ ย์ สั ต ว์ และพื ช (extraction of substances from
biological tissues including human, animal and plant tissue (allergen))
(3) เทคนิคดีเอ็นเอสายผสม (recombinant DNA or rDNA techniques)
(4) เทคนิคการผสมต่างพันธุ์ (hybridoma technique)
(5) การขยายพันธุ์จุลินทรีย์ในตัวอ่อนหรือในสัตว์ (propagation of microorganism in embryo or
animals) การสกัดหรือแยกจากเลือดและพลาสมา (derived from blood and plasma)
(6) กระบวนการอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ผู้รับอนุญาต หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิต นาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ตาม พระราชบัญญัติยา พ.ศ.
2510 และในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้หมายความรวมถึงผู้จัดการหรือ ผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ดาเนิน
กิจการด้วย
ผู้ผลิต (Manufacturer) หมายความว่า ผู้รับอนุญาตผลิตยา ตาม พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
แอนติ เจน (Antigen) หมายความว่ า สารที่ ส ามารถกระตุ้ น ให้ เกิ ด การตอบสนองต่ อ ระบบภู มิ คุ้ ม กั น แบบ
เฉพาะเจาะจง เช่น สารพิษ โปรตีนแปลกปลอม แบคทีเรีย เซลล์เนื้อเยื่อ
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สารเสริมฤทธิ์ (Adjuvant) หมายความว่า สารเคมีหรือสารชีวภาพที่ช่วยเพิ่มการกระตุ้นการตอบสนองของระบบ
ภูมิคุ้มกันต่อแอนติเจน
การเพาะเลี้ยงเซลล์ (Cell culture) หมายความว่า ผลที่ได้จากการเจริญเติบโตของเซลล์ภายนอกร่างกายที่ถูก
แยกออกมาจากสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
รุ่ น การผลิ ต เพื่ อ จ าหน่ า ย (Commercial batch) หมายความว่ า รุ่ น การผลิ ต ที่ มี ข นาดเท่ า กั บ การผลิ ต เพื่ อ
จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์รอบรรจุ (Bulk product) หมายความว่า ยาที่ผ่านกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอย่างสมบูรณ์แต่ยังไม่
รวมถึงการบรรจุใส่ภาชนะสุดท้าย
ผลิตภัณ ฑ์ระหว่างผลิต (Intermediate product) หมายความว่า วัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการบางส่วนแล้วซึ่ง
จะต้องผ่านขั้นตอนการผลิตต่อไปอีกก่อนที่จะได้เป็นผลิตภัณฑ์รอบรรจุ
ผลิตภัณฑ์วัคซีน (Final product) หมายความว่า ยาที่ผ่านทุกขั้นตอนของการดาเนินการผลิตรวมถึงการบรรจุใส่
ภาชนะสุดท้าย
ข้อกาหนดเฉพาะ (Specification) หมายความว่า เอกสารที่แสดงรายละเอียดข้อกาหนดของผลิตภัณ ฑ์ หรือ
วัตถุดิบ หรือวัสดุการบรรจุที่ใช้หรือได้ระหว่างการผลิตมีความถูกต้องตรงกับที่กาหนดไว้ข้อ กาหนดนี้จะใช้เป็นเกณฑ์ใน
การประเมินคุณภาพ
การนากลับมาใช้ใหม่ (Recovery) หมายความว่า การนาทั้งหมดหรือบางส่วนของรุ่นของผลิตภัณฑ์ก่อนหน้าที่มี
คุณภาพตามข้อกาหนดมาผสมรวมในรุ่นอื่นของผลิตภัณฑ์เดียวกันในขั้นตอนที่กาหนดของการผลิต
การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต (Process validation) หมายความว่า การพิสูจน์และจัดทา
เอกสารเพื่อยืนยันว่ากระบวนการที่ทางานภายใต้พารามิเตอร์ที่กาหนดไว้สามารถผลิตยาได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถ
ทาซ้าได้ตามข้อกาหนดและคุณภาพที่กาหนดไว้
เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria) หมายความว่า ขีดจากัดที่เป็นตัวเลข ช่วง หรือค่าการตรวจวัดอื่น ๆ
ที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการยอมรับผลการทดสอบ
การจัดประเภทการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์
หลักเกณฑ์ฉบับนี้ได้แบ่งประเภทการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์วัคซีนทั้งด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภัย และ/หรือประสิทธิผล ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณ ฑ์ระดับหลัก (Major variation; MaV) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2
ระดับ คือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักระดับที่ 1 (MaV-L1) และ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับหลักระดับที่ 2 (MaV-L2)
2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับรอง (Minor variation Prior approval; MiV-PA)

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์

หน้า 4

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับหลัก
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับหลัก คือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับปัจจัย
สาคัญของผลิตภัณฑ์วัคซีน เช่น การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต การเพิ่มเติมข้อบ่งใช้
การเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ลความปลอดภั ยและประสิท ธิผลในฉลากและเอกสารก ากั บ ยา ซึ่ งมี ผลกระทบอย่ างสูงและมี
นัยสาคัญทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์วัคซีน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับรอง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับรอง คือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยของ
ผลิตภัณฑ์วัคซีน ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์วัคซีนในระดับที่เล็กน้อยหรือไม่
มีผลกระทบเกิดขึ้น หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลฉลากและเอกสารกากับยาในส่วนของข้อมูลทั่วไปในการดาเนินการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ในระดับหลักและรอง ให้ผู้รับอนุญาตยื่นคาขอและเอกสารประกอบการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงต่อสานั กยา สานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่ อพิจารณาก่อนจนกว่าจะได้รับอนุญ าตให้มีการ
ด าเนิ น การดั งกล่าว จึ งจะสามารถกระท าการเปลี่ย นแปลงได้ ทั้ งนี้ เอกสารและข้อ มู ลเพิ่ ม เติ ม ประกอบคาขอแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงประเภทนี้ต้องระบุถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวผลิตภัณฑ์ได้ รวมทั้งคาอธิบายวัตถุประสงค์ของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง โดยเอกสารและข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมที่จาเป็นอย่างน้อยต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ฉบับนี้ได้รวบรวมรายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งระดับหลัก
และระดับรอง อย่างไรก็ตาม สานักยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอเอกสารข้อมูล
เพิ่มเติมตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถประเมินคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์วัคซีนได้อย่าง
เพียงพอ นอกจากนี้ผู้รับอนุญาตควรติดต่อกับสานักยา ในกรณีที่การยื่นคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตารับ
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้จัดอยู่ในตารางที่กาหนดไว้
วิธีการดาเนินการ
ผู้รับอนุญ าตอาจติดต่อกับสานักยาเพื่อพิจารณาการจัดประเภทการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม ตลอดจน
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาและข้อมูลเพิ่มเติมที่ใช้สนับสนุนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในกรณีที่การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ระบุอยู่ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับหลัก (Major Variation: MaV)
ประเภทการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับหลักจาเป็นต้องได้รับการ
พิจารณาอนุญาตจากสานักยาก่อนที่จะมีการดาเนินการ

ขั้นตอนการดาเนินการ

สานักยาจะพิจารณาอนุมัติคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตารับยา
ตามที่ ผู้ รั บ อนุ ญ าตท าการยื่ น เอกสารมาภายใต้ เ งื่ อ นไขในการยื่ น ขอแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์นี้

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับรอง (Minor Variation: MiV)
ประเภทการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ระดับรองจาเป็นต้องได้รับการ
พิจารณาอนุญาตจากสานักยาก่อนที่จะมีการดาเนินการ

ขั้นตอนการดาเนินการ

สานักยาจะพิจารณาอนุมัติคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตารับยา
ตามที่ ผู้ รั บ อนุ ญ าตท าการยื่ น เอกสารมาภายใต้ เงื่ อ นไขในการยื่ น ขอแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์นี้

นิยามศัพท์ เป็นไปตาม
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2549 เรื่อง การกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ผลิตยาแผนปัจจุบัน สาหรับยาชีววัตถุ ตามกฏหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๔
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผน
ปัจจุบันตามกฏหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๔

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์
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ภาคผนวก 2
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแอนติเจน
ข้อมูลทัว่ ไป
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขในการยื่นขอ เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อ ประเภทของการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ประกอบการพิจารณา แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ไม่มี
1,2,3
MaV-L2

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อของแอนติเจน
หมายเหตุ: โดยทั่วไป การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้
นามาใช้สาหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เท่านั้น
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ไม่มี
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ฉลากและเอกสารกากับยาที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. ชื่อ nomenclature ของแอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและหลักฐานที่แสดงว่าชื่อแอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
นั้นเป็นที่ยอมรับ เช่น หลักฐานการยอมรับโดยองค์การอนามัยโลก
3. ข้อมูลสนับสนุนทางด้านคุณภาพ ประกอบด้วย ข้อมูลแหล่งที่มาของไวรัส Passage history จนกระทั่งได้ working
seed ที่เป็นที่ยอมรับ ผลการทดสอบทางคุณภาพเพื่อปล่อยผ่านของ working virus seed รวมทั้งการตรวจยืนยัน
คุณลักษณะของไวรัส ข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงผลการศึกษา inactivation kinetics
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การผลิต
เงื่อนไขในการยื่นขอ เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อ
ประเภทของการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ประกอบการพิจารณา แก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตแอนติเจน:
ก. การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ผลิต
ไม่มี
1-4, 6-8
MaV-L1
antigen bulk หรือ intermediate
1-4
2,4-8
MaV-L2
of the antigen ใดๆ
ข. การยกเลิกสถานที่ผลิตหรือผู้ผลิต
5,6
ไม่มี
MiV-PA
antigen intermediate หรือ
antigen bulk
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. สถานที่/อาคารผลิตแห่งใหม่เป็นสถานที่ผลิตแอนติเจนที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน
2. เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการผลิตและ/หรือการควบคุมคุณ ภาพ ที่พิจารณาแล้วว่าเป็นการขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหลักระดับ 2 หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับรอง
3. สถานที่/อาคารผลิตแห่งใหม่ต้องมีการกากับดูแลและการดาเนินการภายใต้ระบบรับรองคุณภาพ/การควบคุมคุณภาพ
(QA/QC) เดียวกัน
4. การแก้ ไขเปลี่ย นแปลงต้ อ งไม่ ก ระทบกั บ สภาวะแวดล้อ มในการผลิต ที่ ต้ อ งมี ข้ อ ก าหนดเพิ่ ม เติ ม (Containment
requirement)
5. ในกรณีการขอยกเลิกสถานที่ผลิต ต้องมีสถานที่ผลิต/ผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตแอนติเจนที่ได้รับ
อนุญาต ณ ปัจจุบัน อย่างน้อย 1 แห่ง
6. การขอยกเลิกสถานที่ผลิตไม่ควรจะเกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องในการผลิตระดับร้ายแรง (เช่น การเบี่ยงเบนต่างๆ
ที่เกิดขึ้นซ้า เหตุการณ์การผลิตที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดมาตรฐานที่เกิดขึ้นซ้า ความล้มเหลวในการกากับดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น)
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. หลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)
2. ชื่อ ที่อยู่และหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานที่ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3. รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตของสถานที่ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
4. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ คุณสมบัติทางชีวภาพ ความบริสุทธิ์และสิ่งเจือปนของ
แอนติเจนของสถานที่ผลิตที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันและสถานที่ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามที่เหมาะสม
- ในบางครั้ง อาจจาเป็นต้องมีข้อมูลการศึกษาที่ไม่ได้ทาในมนุษย์ และ/หรือการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่ เป็นการศึกษา
เชื่อมต่อ (bridging studies)
- หากข้ อ มู ล ด้ านคุ ณ ภาพไม่ เพี ย งพอที่ จ ะแสดงให้ เห็ น ถึ งความเปรี ย บเที ย บกั น ได้ ให้ ใช้ ข้ อ มู ล การศึ ก ษาที่ ไม่ ได้
ดาเนินการในมนุษย์ และ/หรือการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่มีอยู่ และวัตถุประสงค์ของการใช้วัคซีน
5. เอกสารแสดงเหตุผลในการจัดประเภทของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต และ/หรือการควบคุมคุณภาพว่าเป็น
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักระดับ 1 หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับรอง
6. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลของรุ่นการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและผลการทดสอบเพื่อปล่อย
ผ่านของรุ่นการผลิตเพื่อจาหน่ายต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต (commercial scale batches) ของสถานที่
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
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ผลิตเดิมและสถานที่ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถนาข้ อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วของรุ่นการผลิตจากสถานที่ผลิต
เดิมมาใช้ในการเปรียบเทียบได้
ทั้งนี้สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูล
จากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่นการผลิต ตามเหตุผลความจาเป็น
7. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของสถานที่ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 รุ่นการ
ผลิตเพื่อจาหน่าย (commercial scale batches) ที่ดาเนินการศึกษาภายใต้สภาวะ real-time/real temperature
อาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของสถานที่ผลิตเดิม โดยไม่จาเป็นต้องดาเนินการศึกษาซ้า ซึ่งข้อมูล
การศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน กรณีที่แตกต่างต้องมีเหตุผลและความจาเป็น
- ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะทาการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาตของแอนติเ จน
แบบ real-time เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพื่อดาเนินการต่อ (holding time) ของแอนติเจนและจะ
รายงานให้ ส านั ก งานฯ ทราบ ในกรณี ที่ ผ ลการศึ ก ษาความคงสภาพระยะยาวที่ ก าลั งด าเนิ น อยู่ นี้ ไม่ เป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดมาตรฐาน
- ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาดการผลิต
เล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น และ/หรือการศึกษาความคงสภาพในสภาวะที่ส่งเสริมให้เกิด
การสลายตัว (forced degradation) หรือ สภาวะเร่งให้เกิดการสลายตัวด้วยอุณหภูมิ (accelerated temperature
conditions) ก็ได้ ตามเหตุผลความจาเป็น
8. แผนการศึกษาความคงสภาพฉบับปรับปรุง (Updated post approval stability protocol)
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เงื่อนไขในการยื่นขอ
เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อ
ประเภทของการแก้ไข
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประกอบการพิจารณา
เปลี่ยนแปลง
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการหมักของแอนติเจน (antigen fermentation) การเพิ่มจานวนไวรัสหรือการ
เพิ่มจานวนเซลล์
ก. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มี
ไม่มี
1-7, 9, 11
MaV-L1
ความเสี่ยงสูงต่อคุณภาพของ
แอนติ เ จนหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ส าเร็ จ รู ป (เช่ น ก ารเพิ่ ม
ก ระบ วน ก ารผ ลิ ต โด ย ใช้
เทคโนโลยี ถั ง หมั ก ชี ว ภาพ
สาหรับการใช้เพียงครั้งเดียว)
ข. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มี
2,4
1-6, 8, 10
MaV-L2
ค วาม เสี่ ย งป าน ก ล างต่ อ
คุณ ภาพของแอนติเจน หรือ
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป (เช่น การ
ขยายอายุของเซลล์เพาะเลี้ยง
ใ น ห ล อ ด ท ด ล อ ง ที่
นอกเหนือไปจากพารามิเตอร์
ต่างๆ ที่ ต รวจสอบ ความ
ถูกต้องแล้ว)
ค. การขอแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
1-6, 9-11
1-4
MiV-PA
ความเสี่ยงต่า (non-critical)
ที่ มี ผ ลกระทบเพี ย งเล็ ก น้ อ ย
ต่ อ คุ ณ ภาพของแอนติ เ จน
หรือผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป เช่น
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
เก็บเกี่ยว (harvesting) และ/
หรื อ กระบวนการรวบรวม
(pooling) ซึ่งไม่ส่งผลกระทบ
ต่ อ การได้ ม าซึ่ ง แอนติ เ จน
(recovery) สภาวะการเก็ บ
รั ก ษ า ข อ ง ส า ร มั ธ ยั น ต ร์
(intermediate) ความไวใน
การตรวจพบ adventitious
agents ห รื อ ขนาดรุ่ น การ
ผลิ ต ; หรื อ การเพิ่ ม จ านวน
ข อ ง fermentation train
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
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( Duplication of a
fermentation train)
4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการทาให้แอนติเจนบริสุทธิ์ ซึ่งรวมถึง:
ก. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มี
ไม่มี
1,2,5-7,9,11,12
ความเสี่ยงสูงต่อคุณภาพของ
แอนติ เ จนหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สาเร็จ รูป เช่ น การขอแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงที่ อาจส่งผลต่ อ
ความสามารถในการก าจั ด
ไ ว รั ส ( viral clearance)
ของกระบวนการที่ใช้อยู่หรือ
ข้ อ มู ล สิ่ ง เจื อ ป น ข อ ง
แอนติเจน
ข. การขอแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงที่ มี
2,4
1,2,5-7,10,11
ค ว า ม เสี่ ย งป า น ก ล า งต่ อ
คุ ณ ภาพของแอนติ เจน หรื อ
ผลิตภัณ ฑ์สาเร็จรูป เช่น การ
เปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารแยกสาร
ด้ ว ย วิ ธี ก าร ท างเค มี เช่ น
เปลี่ยนจากวิธี ion-exchange
HPLC เป็ น reverse-phase
HPLC
ค. การขอแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงที่ มี
1-5
1,2
ความเสี่ยงน้อยต่อคุณภาพของ
แอนติ เ จน หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ส า เร็ จ รู ป (เช่ น ก า ร เพิ่ ม
ขั้ น ตอนการกรอง in-line ซึ่ ง
เทียบเท่ากับขั้นตอนการกรอง
ที่ได้รับการอนุมัติ ณ ปัจจุบัน)
5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดรุ่นการผลิต (scale of the manufacturing process)
ก. ในกระบวนการหมักแอนติเจน
3-6,11-13
2,3,5-7,9,11
ขั้ น ตอนการเพิ่ ม จ านวนไวรั ส
ห รื อ ก ารเพิ่ มจ าน วน ไวรั ส
ภายในเซลล์
ข. ในกระบวนการทาให้บริสุทธิ์
1,3,5,7
2,5-7,9,11
6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ผลิต
ไม่มี
4,8,12,13
วัตถุดิบที่มีแหล่งกาเนิดจาก
8
4,8
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์

MaV-L1

MaV-L2

MiV-PA

MaV-L2

MaV-L2
MaV-L2
MiV-PA
หน้า 11

สิ่งมีชีวิต ตัวอย่างเช่น fetal
calf serum, human
serum albumin, trypsin
7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ไม่มี
4,7,12,13
MaV-L2
แหล่งที่มาของสารที่มี
8
4,7
MiV-PA
แหล่งกาเนิดจากสิ่งมีชีวิต
8. การเพิ่มขั้นตอนการ
14
8,10,11,14
MaV-L2
ดาเนินการซ้า
(reprocessing)
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการของกระบวนการทาให้ปราศจากเชื้อ (sterilization procedures) ของแอนติเจน
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลการกาจัดไวรัส (viral clearance) หรือลักษณะทางเคมีของสารที่ทาให้
ไวรัสอ่อนกาลัง (inactivating agent)
3. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดมาตรฐานของแอนติเจนเกินกว่าเกณฑ์การยอมรับของข้อกาหนดมาตรฐานที่ได้รับ
อนุญาต ณ ปัจจุบัน
4. ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล สิ่งเจื อ ปนของแอนติ เจน (impurity profile) เกิ น กว่าเกณฑ์ ก ารยอมรับ ของปริม าณ
สิ่งเจือปนที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน
5. การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่จาเป็นต้องเกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้าในระหว่างการผลิตหรือปัญหาความคงสภาพยา
6. การเปลี่ยนแปลงต้องไม่ส่งผลต่อกระบวนการทาให้บริสุทธิ์
7. การเปลี่ยนแปลงขนาดการผลิตที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นสัดส่วนกันระหว่างพารามิเตอร์การผลิตและวัตถุดิบตั้งต้น
8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ สาหรับวัตถุดิบที่มีแหล่งกาเนิดจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นไปตามข้อกาหนดของตารายา (ไม่รวมถึง
วัตถุดิบที่ได้จากพลาสมาของมนุษย์)
9. กระบวนการ fermentation train ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องเหมือนกับ fermentation train ที่ได้รับการอนุมัติ ณ
ปัจจุบัน
10. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอายุของเซลล์เพาะเลี้ยงที่ได้รับการอนุมัติ ณ ปัจจุบัน
11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ ความปลอดภัยหรือประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
12. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของวัตถุดิบตั้งต้น (raw materials) (นั่นคือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิต
สัมพันธ์และเป็นสัดส่วนกัน)
13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดการผลิตที่ดาเนินการในถังหมักชีวภาพเครื่องเดียวกัน (นั่นคือ ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ถัง
หมักชีวภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้น)
14. ความจาเป็นของการทากระบวนการ reprocessing ต้องไม่เป็นผลมาจากการเบี่ยงเบนไปจากกระบวนการที่ได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และต้องสามารถระบุสาเหตุหลักที่ทาให้เพิ่มขั้นตอนการ reprocessing ได้
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. คาอธิบายเหตุผลการจัดประเภทของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงว่าส่งผลต่อคุณภาพของแอนติเจนในระดับหลัก หรือระดับ
รอง
2. แผนภู มิ (รวมถึ ง การควบคุม คุณ ภาพและการควบคุม คุณ ภาพระหว่างการผลิต ของกระบวนการผลิต ที่ ข อแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงและคาอธิบายกระบวนการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยย่อ)
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์
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3. หากการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทาให้มีการเพิ่มจานวนครั้งของการแบ่งตัวของเซลล์หรือเพิ่มจานวนครั้งของ การทา sub
cultivations ต้องทาการตรวจสอบและหาลักษณะเฉพาะของ cell ที่ใช้เมื่อสิ้นสุดการผลิตสาหรับผลิตภัณฑ์ตัดต่อ
พันธุกรรม (recombinant product) หรือตรวจสอบลักษณะเฉพาะของแอนติเจนสาหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เกิดจาก
การตัดต่อพันธุกรรม
4. ส าหรั บ แอนติ เจนที่ ไ ด้ รั บ หรื อ เตรี ย มจากสารต่ า งๆ ที่ มี แ หล่ ง ก าเนิ ด ซึ่ ง อาจมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การติ ด bovine
spongiform encephalopathy/ transmissible spongiform encephalopathy (BSE/TSE) (ตั ว อย่ า งเช่ น จาก
สัตว์เคี้ยวเอื้อง ruminant origin) ต้องมีหนังสือรับรองที่แสดงว่าสารปราศจากความเสี่ยงของการติด BSE/TSE ที่อาจ
เกิดขึ้นได้ (ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ผลิต สายพันธุ์ และเนื้อเยื่อต่างๆ ที่ซึ่งสารนั้นเตรียมขึ้นมา ประเทศที่เป็นแหล่งที่มาของ
สัตว์ และข้อมูลการใช้และการยอมรับของสารที่ใช้ที่มีแต่เดิม)
5. รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต
6. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ คุณสมบัติทางชีวภาพ ความบริสุทธิ์และสิ่งเจือปนของ
แอนติเจนเดิมที่ได้รับอนุญาตและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามที่เหมาะสม
- ในบางครั้ง อาจจาเป็นต้องมีข้อมูลการศึกษาที่ไม่ได้ทาในมนุษย์ และ/หรือการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่เป็ น
การศึกษาเชื่อมต่อ (bridging studies)
- หากข้อมูลด้านคุณภาพไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงความเปรียบเทียบกันได้ ให้ใช้ข้อมูลการศึกษาที่ไม่ได้
ทาในมนุษย์ และ/หรือการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่มีอยู่ และวัตถุประสงค์ของการใช้วัคซีน
7. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลรุ่นการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและผลการทดสอบเพื่อปล่อยผ่านของ
รุ่นการผลิตเพื่อจาหน่ายต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต (commercial scale batches) ของขนาดรุ่นการผลิตที่
ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันและขนาดรุ่นการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถนาข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วของรุ่นการ
ผลิตที่เดิม มาใช้ในการเปรียบเทียบได้
ทั้งนี้สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือ
ข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น ตามเหตุผลความจาเป็น
8. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลรุ่นการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและการทดสอบเพื่อปล่อยผ่านของรุ่น
การผลิตเพื่อจาหน่ายอย่างน้อย 1 รุ่นการผลิตของแอนติเจนเดิมที่ได้รับอนุญาตและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถ
นาข้อมูลเดิมของแอนติเจนที่ได้รับอนุญาตและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการเปรียบเทียบกันได้ โดยต้องมีข้อมูล
ของรุ่นการผลิต 2 รุ่นการผลิตถั ดมา เมื่ อสานั กงานฯ เรียกขอ หรือรายงานในกรณี ที่ ผลการศึกษาไม่ เป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดมาตรฐาน (พร้อมแนวทางการดาเนินงาน) อาจยอมรับการใช้ข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่นการผลิต
ตามเหตุผลความจาเป็น
9. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของแอนติเจนขนาดการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง อย่าง
น้ อ ย 3 รุ่ น การผลิ ต เพื่ อ จ าหน่ า ย (commercial scale) ที่ ด าเนิ น การศึ ก ษาภายใต้ ส ภาวะ real time/real
temperature อาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้ว ของรุ่นการผลิตเดิม โดยไม่จาเป็นต้องดาเนินการ
ศึกษาซ้า ซึ่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน กรณีที่แตกต่างต้องมีเหตุผล
และความจาเป็น
ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะทาการศึกษาความคงสภาพ ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาต แบบ
real-time เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพื่อดาเนินการต่อ (holding time) ของแอนติเจนและจะรายงาน
ให้สานักงานฯ ทราบ ในกรณี ที่ ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่กาลังดาเนินอยู่นี้ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด
มาตรฐาน
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์
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ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาด
การผลิตเล็กลง และ/หรือการศึกษาความคงสภาพในสภาวะที่ส่งเสริมให้เกิดการสลายตัว (forced degradation) หรือ
สภาวะเร่งให้เกิดการสลายตัวด้วยอุณหภูมิ (accelerated temperature conditions) ก็ได้ ตามเหตุผลความจาเป็น
10. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของแอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง อย่างน้อย 1 รุ่นการ
ผลิตเพื่อจาหน่าย (commercial scale) ที่ดาเนินการศึกษาภายใต้สภาวะ real time/real temperature อาจใช้
ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของรุ่นการผลิตเดิม โดยไม่จาเป็นต้องดาเนินการศึกษาซ้า ซึ่งข้อมูลการศึกษา
ความคงสภาพควรคลอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน กรณีที่แตกต่างต้องมีเหตุผลและความจาเป็น
ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะทาการศึกษาความคงสภาพ ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาต แบบ
real-time เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพื่อดาเนินการต่อ (holding time) ของแอนติเจนและจะรายงาน
ให้สานักงานฯ ทราบ ในกรณี ที่ ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่กาลังดาเนินอยู่นี้ไม่เป็ นไปตามข้อกา หนด
มาตรฐาน
ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาด
การผลิตเล็กลง และ/หรือการศึกษาความคงสภาพในสภาวะที่ส่งเสริมให้เกิดการสลายตัว (forced degradation) หรือ
สภาวะเร่งให้เกิดการสลายตัวด้วยอุณหภูมิ (accelerated temperature conditions) ก็ได้ ตามเหตุผลความจาเป็น
11. แผนการศึกษาความคงสภาพฉบับปรับปรุง (Updated post approval stability protocol) และผู้ผลิตต้องรับรอง
ว่าจะทาการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปรุ่นการผลิตเพื่อจาหน่ายรุ่นแรกที่เตรียมจากแอนติเจนที่ ขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
12. ข้ อ มู ล ประเมิ น ความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปนเปื้ อ นของ adventitious agent ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ (ตั ว อย่ า งเช่ น
การศึกษาที่ส่งผลต่อการกาจัดไวรัส (viral clearance) และความเสี่ยงต่อการติด BSE/TSE)
13. ข้อมูลเปรียบเทียบที่แสดงว่าสารตั้งต้นวัตถุดิบ/สารต่างๆ ของแหล่งที่มาทั้งสองแห่ง ไม่แตกต่างกัน
14. ข้อมูลที่อธิบายสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดกระบวนการ reprocessing และข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้อง เช่น การ
ขยายระยะเวลาการเก็บ รักษา และการศึกษาต่ อ mechanical stress เพิ่ มเติม เพื่ อ ป้องกันการเกิด กระบวนการ
reprocessing เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตแอนติเจน

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์
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คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขในการยื่นขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง

เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา

ประเภทของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง Cell banks:
หมายเหตุ: โดยทั่วไป เซลล์ซับสเตรทชนิดใหม่ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ master cell bank (MCB) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
หรือวัตถุดิบ pre-MCB จาเป็นต้องยื่นเพื่อขออนุมัติใหม่ หรือการขึ้นทะเบียนใหม่
ก. การผลิต MCB ใหม่
1
1,2,5, 7-9
MaV-L2
ข. ก า ร ผ ลิ ต working cell bank
ไม่มี
1,2
MaV-L2
(WCB) ใหม่
2-4
1,2
MiV-PA
ค. การเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษา
7
10
MiV-PA
cell bank
10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง seed lots:
หมายเหตุ: โดยทั่วไป viral seed หรือ bacterial seed ชนิดใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ master seed lot (MSL) หรือ preMSL กาหนดให้ต้องยื่นขึ้นทะเบียนใหม่
ก. การผลิต MSL ใหม่
1
1,5-9, 11
MaV-L1
ข. การผลิต working seed lot
2,3
5-9, 11
MaV-L2
(WSL) ใหม่
2-4
5-6
MiV-PA
ค. การผลิต working seed lot
ไม่มี
5-7,11
MaV-L2
(WSL) ใหม่โดยการขยาย
passage level ของ WSL เกิน
กว่าจานวนที่ได้รับอนุมัติ ณ
ปัจจุบัน
ง. การเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษา
7
10
MiV-PA
seed lot
5, 7
10
MiV-PA
11. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทาการ
ทดสอบและเก็บรักษา cell
bank และ seed lot
ไม่มี
3,4
MaV-L2
12. การเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบ
คุณสมบัติที่เหมาะสม
6
4
MiV-PA
(qualification protocol) ของ
cell bank/seed lot
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. MCB ใหม่ผลิตจาก MCB ที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบันหรือ WCB หรือ MSL ใหม่ผลิตจาก MSL หรือ WSL ที่ได้รับอนุมัติ
ณ ปัจจุบัน
2. Cell bank/seed lot ใหม่ผลิตจาก MCB/MSL ที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน
3. Cell bank/seed lot ใหม่ อยู่ใน passage level ที่ได้รับการอนุมัติ ณ ปัจจุบัน
4. Cell bank/seed lot ใหม่ ถู ก ปล่อ ยผ่านตาม protocol ที่ ได้ รับ อนุ มั ติ ณ ปั จ จุ บั น / กระบวนการ หรือ ตามที่ ได้
อธิบายไว้ในทะเบียนตารับเดิม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์
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5. ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อการทดสอบ/เกณฑ์การยอมรับที่ใช้สาหรับการปล่อยผ่าน Cell bank/seed lot
6. แผนการตรวจสอบ ได้รับพิจารณาว่ามีความเข้มงวดเพิ่มขึ้น (นั่นคือ การเพิ่มหัวข้อการทดสอบใหม่ หรือการทาให้
เกณฑ์การยอมรับเข้มงวดขึ้น)
7. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษาสาหรับ cell bank/seed lot และสภาวะการขนส่งของ cell bank/seed
lot ที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. คุณสมบัติของ cell bank หรือ seed lot ตามแนวทางสากลต่างๆ ที่สานักงานฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นที่ยอมรับ
2. ข้อ มู ล คุ ณ ลัก ษณะและการตรวจสอบ MCB/WCB และเซลล์ต่างๆ จากการ end-of-production passage หรือ
post-production passage
3. เอกสารหลักฐานของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมของ cell bank/seed lot
4. แผนการตรวจสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมของ cell bank/seed lot ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
5. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ คุณสมบัติทางชีวภาพ ความบริสุทธิ์และสิ่งเจือปนของ
แอนติเจนเดิมที่ได้รับอนุญาตและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามที่เหมาะสม
- ในบางครั้ง อาจจาเป็นต้องมีข้อมูลการศึกษาที่ไม่ได้ทาในมนุษย์ และ/หรือการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่เป็นการศึกษา
เชื่อมต่อ (bridging studies)
- หากข้อมูลด้านคุณภาพไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบกันได้ ให้ใช้ข้อมูลการศึกษาที่ไม่ได้ทาในมนุษย์
และ/หรือการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่มีอยู่ และวัตถุประสงค์ของการใช้วัคซีน
6. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการควบคุมคุณภาพของ seed lot ใหม่
7. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลรุ่นการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและผลการทดสอบเพื่อปล่อยผ่าน
ของรุ่นการผลิตเพื่อจาหน่ายต่อเนื่องกันในเชิงปริมาณอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต (commercial scale batches) ของ
แอนติเจนที่เตรียมจาก cell bank/seed lot ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing
หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น ตามเหตุผลความ
จาเป็น
8. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของแอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง อย่างน้อย 3 รุ่นการ
ผลิตเพื่อจาหน่าย (commercial scale) ที่ดาเนินการศึกษาภายใต้สภาวะ real time/real temperature อาจใช้
ข้ อ มู ล การศึ ก ษาความคงสภาพที่ มี อ ยู่ แ ล้ว ของรุ่น การผลิต เดิ ม โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การศึ ก ษาซ้ า ซึ่ งข้ อ มู ล
การศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน กรณีที่แตกต่างต้องมีเหตุผลและความจาเป็น
ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะทาการศึกษาความคงสภาพ ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาต แบบ realtime เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพื่อดาเนินการต่อ (holding time) ของแอนติเจนและจะรายงานให้
สานักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่กาลังดาเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดมาตรฐาน
ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มี
ขนาดการผลิ ต เล็ ก ลง และ/หรื อ การศึ ก ษาความคงสภาพในสภาวะที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การสลายตั ว ( forced
degradation) หรือสภาวะเร่งให้เกิดการสลายตัวด้วยอุณหภูมิ (accelerated temperature conditions) ก็ได้ ตาม
เหตุผลความจาเป็น
9. แผนการศึกษาความคงสภาพฉบับปรับปรุง (Updated post approval stability protocol)
10. หลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)
11. ข้อมูลด้านคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบตั้งต้นที่สาคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลของ
ไข่ฟักปราศจากเชื้อและข้อมูลของไก่ที่ผลิตไข่ฟัก) ที่ใช้ในการเตรียม WSL ใหม่ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์
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เงื่อนไขในการยื่นขอ
เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อ ประเภทของการแก้ไข
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประกอบการพิจารณา
เปลี่ยนแปลง
13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตแอนติเจน เช่น
ก. ก า ร เพิ่ ม เค รื่ อ ง ช นิ ด ให ม่ ที่ มี
ไม่มี
1-6
MaV-L2
หลักการการท างานที่ แตกต่างไป
จากเครื่องมือเดิมและมีวัสดุบรรจุ
ภั ณ ฑ์ ที่ สั ม ผั ส กั บ แอน ติ เ จน ที่
แตกต่างกัน
ข. การเพิ่ ม เครื่ อ งมื อ ชนิ ด ใหม่ ที่ มี
ไม่มี
1,3-6
MaV-L2
หลักการการท างานที่ เหมื อนเดิ ม
แต่ มี วั ส ดุ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ สั ม ผั ส กั บ
แอนติเจนที่แตกต่างกัน
ค. การเพิ่ ม เครื่ อ งมื อ ชนิ ด ใหม่ ที่ มี
ไม่มี
1-3, 5, 6
MaV-L2
หลักการทางานที่ แตกต่างไปจาก
เครื่องมือเดิม แต่มีวัสดุบรรจุภัณฑ์
ที่สัมผัสกับแอนติเจนเหมือนเดิม
ง. ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ช นิ ด ข อ ง
ไม่มี
1,5-7
MiV-PA
เครื่อ งมื อ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ที่ มี ค วาม
เท่าเทียมกัน (รวมถึง ตัวกรอง)
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ไม่มี
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต
2. รายงานการศึกษาการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต
3. ตารางเปรีย บเที ย บข้ อ มู ลของรุ่น การผลิต และผลการทดสอบของรุ่น การผลิ ต เพื่ อ จ าหน่ าย (commercial scale
batches) เชิงปริม าณจานวน 1 รุ่น การผลิตของแอนติเจน ที่ เตรียมจากเครื่อ งมื อที่ มี วัสดุบ รรจุภัณ ฑ์ ที่ สัม ผัส กั บ
แอนติเจนที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยต้องมีข้อมูลของรุ่นการผลิต 2 รุ่นการผลิตถัดมา
เมื่อสานักงานฯ เรียกขอ หรือรายงานในกรณีที่ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกาหนดมาตรฐาน (พร้อมแนวทางการ
ดาเนินงาน)
4. ข้อมูลของความสามารถในการถูกสกัดออกมาของเนื้อวัส ดุ (leachable) และการหลุดลอก (extractables) ของวัสดุ
บรรจุภัณฑ์
5. ข้อมูลของเครื่องมือชนิดใหม่ และข้อมูลเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างในแง่ของหลักการการทางานและ
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
6. ข้อมู ลที่ แสดงให้ เห็ น การประเมิน คุณ สมบั ติซ้าของเครื่องมือ หรือการประเมิ น คุณ สมบั ติ ซ้าภายหลังการขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
7. เอกสารแสดงเหตุผลในแง่ของความเปรียบเทียบกันได้ของเครื่องมือ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
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เงื่อนไขในการยื่นขอ
เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อ ประเภทของการแก้ไข
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประกอบการพิจารณา
เปลี่ยนแปลง
14. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดมาตรฐานของสารต่างๆ ซึ่งรวมถึง:
ก. วัตถุดิบต่างๆ /สารมัธยันตร์: การ
ไม่มี
1, 3-6, 8,11
MaV-L2
ขยายข้ อ ก าหนดมาตรฐานใน
รายการวิธีวิเคราะห์สาหรับวัตถุดิบ
ตั้ ง ต้ น /สารมั ธ ยั น ตร์ ซึ่ ง อาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพโดยรวมของ
แอนติเจน/หรือผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
อย่างมีนั ยสาคัญ แต่ ต้องไม่มี การ
เปลี่ ย นแปลง cell banks หรื อ
seed lots
ข. วัตถุดิบต่างๆ /สารมัธยันตร์: การ
1-4
1, 3-7
MiV-PA
เพิ่ ม ความเข้ม งวดของข้อ ก าหนด
มาตรฐานส าหรั บ วั ต ถุ ดิ บ ตั้ งต้ น /
สารมั ธ ยั น ตร์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ณ
ปัจจุบัน
15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการควบคุมคุณ ภาพในระหว่างการผลิตและเกณฑ์ การยอมรับที่ น ามาใช้ใน
ระหว่างกระบวนการผลิตแอนติเจน ซึ่งรวมถึง:
ก. ก า ร เพิ่ ม ค ว า ม เข้ ม ง ว ด ข อ ง
3,5,8,9
2,6
MiV-PA
กระบวนการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ระหว่างการผลิต
ข. การเพิ่มวิธีการทดสอบและเกณฑ์
4,5,10,11
2-6,8,10
MiV-PA
การยอมรั บ ของกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต
ค. การยกเลิ ก วิ ธี ก ารทดสอบที่ ไ ม่
4-6
2,6,9
MiV-PA
ส าคั ญ ของกระบวนการควบคุ ม
คุณภาพระหว่างการผลิต
ง. การขยายเกณฑ์ ก ารยอมรั บ ของ
ไม่มี
2-6,8,10,11
MaV-L2
กระบวนการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
3-5
2,6,8,10,11
MiV-PA
ระหว่างการผลิตที่ได้ รับอนุมัติ ณ
ปัจจุบัน
จ. การยกเลิ ก วิ ธี ก ารทดสอบของ
ไม่มี
2,6,8,10
MaV-L2
กระบวนการควบคุ ม คุ ณ ภาพใน
ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ผ ลิ ต ซึ่ ง อ า จ มี
ผลกระทบต่อคุณภาพโดยรวมของ
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
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แอนติเจนอย่างมีนัยสาคัญ
ฉ. การเพิ่ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก าร
ไม่มี
2-6,8,10
MaV-L2
ทดสอบของกระบวนการควบคุม
คุ ณ ภ าพ ใน ระห ว่ า งก ารผ ลิ ต
เนื่ อ งจากปั ญ หาทางด้ า นความ
ป ล อ ด ภั ย ห รื อ คุ ณ ภ า พ ข อ ง
แอนติเจน
1 6 . ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ถ า น ที่
3-5, 7, 8
12
MiV-PA
ด า เ นิ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
กระบวนการควบคุมคุณ ภาพใน
ระหว่างการผลิต
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. ข้อกาหนดมาตรฐานของวัตถุตั้งต้นต้องเป็นไปตามข้อกาหนดเฉพาะที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน
2. คุณภาพของวัตถุดิบตั้งต้นที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่แตกต่างหรือมีคุณภาพดีกว่า ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อกาหนดมาตรฐานของแอนติเจนต้องเป็นไปตามข้อกาหนดเฉพาะที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน
4. ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสิ่งเจือปน (impurity profile) ออกไปจากเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับการอนุมัติ ณ
ปัจจุบัน
5. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตหรือปัญหาความคงสภาพยา ที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้
6. วิธีการวิเคราะห์ ต้องไม่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ที่ มีความเสี่ยงสูง (ตัวอย่างเช่น ปริมาณตัวยาสาคัญ ปริมาณสิ่ง
ปนเปื้อน ลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่สาคัญหรือการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพ)
7. วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องทาให้ความแม่นยา (precision) ความถูกต้อง (accuracy) ความจาเพาะ
เจาะจง (specificity) และความไว (sensitivity) คงเดิมหรือเข้มงวดขึ้น
8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่ทาให้กระบวนการควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิตเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้รับการ
อนุมัติ ณ ปัจจุบัน
9. วิธีการทดสอบยังคงไม่เปลี่ยนแปลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบเพียงเล็กน้อย
10. วิธีการทดสอบที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องไม่ใช่วิธีการทดสอบที่ใช้เทคนิคใหม่ซึ่งไม่เป็นมาตรฐาน (novel nonstandard technique) หรือวิธีทดสอบที่เป็นมาตรฐานซึ่งใช้แนวทางใหม่ (novel way)
11. วิ ธี ก ารทดสอบที่ ข อแก้ ไขเปลี่ ย นแปลง ต้ อ งไม่ ใช่ วิ ธี ก ารทดสอบทางชี ว ภาพ/ภู มิ คุ้ ม กั น วิ ท ยา/ภู มิ คุ้ ม ทางเคมี
(Immunochemical) หรือวิธีทางเคมีฟิสิกส์ หรือวิธีการที่เตรียมจากสารต่างๆที่ได้จากสิ่งมีชีวิต (ซึ่งไม่รวมถึง วิธีการ
ทดสอบทางจุลชีววิทยาที่ปรากฏอยู่ในตารับยามาตรฐาน)
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ข้อมูลทบทวน แก้ไข การควบคุมคุณภาพของวัตถุตั้งต้น (ตัวอย่างเช่น วัตถุดิบ วัตถุดิบตั้งต้น ตัวทาละลาย สารต่างๆ
และตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆ ) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตแอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. ข้ อ มู ล การควบคุม คุณ ภาพที่ ด าเนิ น การในขั้ น ตอนวิก ฤตของกระบวนการผลิต แอนติ เจนหรือ สารมั ธยั น ตร์ข อง
แอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3. ข้อกาหนดมาตรฐานของแอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลง
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4. สรุปวิธีการวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
5. รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
6. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของข้อกาหนดมาตรฐาน/เกณฑ์การยอมรับของกระบวนการควบคุมคุณ ภาพใน
ระหว่างการผลิตที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
7. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลของรุ่นการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและผลการทดสอบเพื่อปล่อย
ผ่านของรุ่นการผลิตเพื่ อการจาหน่ายจานวน 1 รุ่นการผลิต (commercial scale batches) จากสถานที่ ที่ได้รับ
อนุญาต ณ ปัจจุบันและสถานที่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถนาข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วของรุ่นการผลิตจากสถานที่
เดิ ม มาใช้ ในการเปรีย บเที ย บได้ โดยต้ อ งมี ข้ อ มู ลของรุ่น การผลิต เพื่ อ จ าหน่ ายจ านวน 2 รุ่น การผลิต ถั ด มา เมื่ อ
สานักงานฯ เรียกขอ หรือรายงานในกรณี ที่ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกาหนดมาตรฐาน (พร้อมแนวทางการ
ดาเนินงาน)
ทั้งนี้สามารถใช้ข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาดการผลิตเล็กลง ตามเหตุผลความจาเป็น
8. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลของรุ่นการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและผลการทดสอบเพื่อปล่อย
ผ่านของรุ่นการผลิตเพื่อจาหน่ายต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต (commercial scale batches) ของแอนติเจน
ที่ได้รับอนุมัติและแอนติเจนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถนาข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วของรุ่นการผลิตแอนติเจนเดิมมา
ใช้ในการเปรียบเทียบได้
ทั้งนี้สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาดการผลิตเล็กลง และ/หรือ
ข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น ตามเหตุผลความจาเป็น
9. เอกสารแสดงเหตุผล/การประเมินความเสี่ยง ที่แสดงให้เห็นว่าการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีความเสี่ยง
10. เอกสารแสดงเหตุผลของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบและเกณฑ์การยอมรับของกระบวนการควบคุม
คุณภาพในระหว่างการผลิต
11. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของแอนติเจนขนาดการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง อย่าง
น้ อ ย 3 รุ่ น การผลิ ต เพื่ อ จ าหน่ า ย (commercial scale) ที่ ด าเนิ น การศึ ก ษาภายใต้ ส ภาวะ real time/real
temperature อาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอ ยู่แล้ว ของรุ่นการผลิตเดิม โดยไม่จาเป็นต้องดาเนินการ
ศึกษาซ้า ซึ่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน กรณีที่แตกต่างต้องมีเหตุผล
และความจาเป็น
ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะทาการศึกษาความคงสภาพ ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาต แบบ realtime เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพื่อดาเนินการต่อ (holding time) ของผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป และจะ
รายงานให้ สานั ก งานฯ ทราบ ในกรณี ที่ ผลการศึ ก ษาความคงสภาพระยะยาวที่ ก าลังด าเนิ น อยู่ นี้ ไม่ เป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดมาตรฐาน
ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาดการผลิต
เล็กลง และ/หรือการศึกษาความคงสภาพในสภาวะที่ส่งเสริมให้เกิดการสลายตัว (forced degradation) หรือสภาวะ
เร่งให้เกิดการสลายตัวด้วยอุณหภูมิ (accelerated temperature conditions) ก็ได้ ตามเหตุผลความจาเป็น
12. หลักฐานที่แสดงว่าบริษัท/สถานที่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)
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การควบคุมคุณภาพของแอนติเจน
เงื่อนไขในการยื่นขอ
เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อ ประเภทของการแก้ไข
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประกอบการพิจารณา
เปลี่ยนแปลง
17. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพ (QC) ของแอนติเจน (การตรวจปล่อยหรือผ่านและความ
คงสภาพ) ซึ่งรวมถึง:
ก. การถ่ า ยทอดวิ ธี ก ารทดสอบด้ า น
1-3
1,2
MiV-PA
การควบ คุ ม คุ ณ ภ าพ ของการ
วิเคราะห์ที่ไม่ปรากฏอยู่ในตารายา
ให้ กั บ ผู้ รั บ อนุ ญ าตรายใหม่ ที่ ยั ง
ไม่ได้รับการอนุมัติสาหรับการขึ้น
ทะเบียน
ข. การถ่ า ยทอดวิ ธี ก ารทดสอบด้ า น
1
1,2
MiV-PA
การควบ คุ ม คุ ณ ภ าพ ของการ
วิ เคราะห์ ที่ ป รากฏอยู่ ในต ารายา
ให้ กั บ ผู้ รั บ อนุ ญ าตรายใหม่ ที่ ยั ง
ไม่ได้รับการอนุมัติสาหรับการขึ้น
ทะเบียน
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. วิธีการทดสอบด้านการควบคุมคุณภาพที่ส่งต่อต้องไม่ใช่การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (potency assay) (ตัวอย่างเช่น
วิธีการทดสอบที่ส่งต่อ อาจเป็นการวิเคราะห์ทางชีวภาพ เช่น การวิเคราะห์หาปริมาณเอ็นโดท็อกซิน (endotoxin
assay) หรือการวิเคราะห์ความปราศจากเชื้อ (sterility assay))
2. วิธีการทดสอบต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง
3. การถ่ายทอดวิธีการทดสอบอยู่ภายในสถานที่ที่ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนตารับยาไว้แล้ว ซึ่งทาหน้าที่รับผิดชอบใน
การทดสอบอื่นๆ
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นคุณสมบัติที่เหมาะสมสาหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (technology transfers qualification)
2. หลักฐานที่แสดงว่าบริษัท/สถานที่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
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เงื่อนไขในการยื่นขอ
เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อ ประเภทของการแก้ไข
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประกอบการพิจารณา
เปลี่ยนแปลง
18. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดมาตรฐานเพื่อการตรวจปล่อยหรือผ่านแอนติเจน:
ก. การยกเลิกหัวข้อการทดสอบ
ไม่มี
1,5,8
MaV-L2
ข. การเพิ่มหัวข้อการทดสอบ
1-3
1-3, 5
MiV-PA
ค. การเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์
ไม่มี
1-5
MaV-L2
ง. การเปลี่ ย นแปลงชนิ ด /สายพั น ธุ์
ไม่มี
6,7
MaV-L2
ขอ งสั ต ว์ ท ดลอ งที่ ใช้ ท ด สอ บ
(ตัวอย่างเช่น ชนิด/สายพั นธุ์ใหม่
สัตว์ที่มีอายุแตกต่างกัน แหล่งที่มา
แหล่ ง ใหม่ ซึ่ ง ไม่ ส ามารถยื น ยั น
ลักษณะทางจีโนไทป์)
จ. การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก าร
4-7
1,4,5
MiV-PA
วิ เ คราะห์ ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ ณ
ปัจจุบันเล็กน้อย
ฉ. การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงจากวิ ธี
4,7
1-3
MiV-PA
วิ เคราะห์ ข องผู้ ผ ลิ ต (In-house)
เป็ น วิ ธี วิ เ คราะห์ ที่ เ ป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดของตารายา
ช. การขยายเกณฑ์การยอมรับ
ไม่มี
1,5,8
MaV-L2
ซ. การเพิ่ ม ความเข้ ม งวดของเกณฑ์
1,8,9
1
MiV-PA
การยอมรับ
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. การเปลี่ยนแปลงต้องไม่เป็นผลจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต (เช่น สิ่งเจือปนชนิดใหม่ (new
unqualified impurity) หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดปริมาณรวมของสิ่งเจือปน)
2. ต้องไม่เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การยอมรับไปจากเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติสาหรับวิธีการวิเคราะห์ที่ได้รับอนุมัติ ณ
ปัจจุบัน
3. การเพิ่มหัวข้อการทดสอบ ต้องไม่เป็นผลอันเนื่องมาจากต้องการควบคุมปริมาณสารปนเปื้อนใหม่
4. เกณฑ์การยอมรับต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน
5. วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ต้ อ งไม่ เปลี่ ย นแปลงและอยู่ บ นหลั ก การหรื อ เทคนิ ค การวิ เคราะห์ เดี ย วกั น (ตั ว อย่ า งเช่ น การ
เปลี่ยนแปลงความยาวหรืออุณหภูมิของคอลัมน์ แต่ต้องเป็นคอลัมน์ชนิดเดียวกันหรือวิธีการที่ไม่เปลี่ยนแปลง) และ
ตรวจไม่พบสารปนเปื้อนใหม่
6. วิธีก ารวิเคราะห์ ที่ มี การปรับ เปลี่ยนต้ องท าให้ ความแม่น ย า (precision) ความถูกต้ อง (accuracy) ความจาเพาะ
เจาะจง (specificity) และความไว (sensitivity) คงเดิมหรือเข้มงวดขึ้น
7. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทดสอบประสิทธิภาพ (potency testing)
8. เกณฑ์การยอมรับสาหรับปริมาณสารตกค้าง (residuals) อยู่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับที่เป็นที่ยอมรับหรือเกณฑ์ได้รับ
การอนุมัติ (ตัวอย่างเช่น ภายในข้อกาหนดของ ICH สาหรับปริมาณตัวทาละลายที่ตกค้างประเภทที่ 3 หรือข้อกาหนด
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์

หน้า 22

ต่างๆ ของตารายา)
9. วิธีการวิเคราะห์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงของวิธีการวิเคราะห์เพียงเล็กน้อย
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ข้อกาหนดมาตรฐานของแอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. สรุปวิธีการวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3. รายงานการศึกษาความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
4. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าวิธีการวิเคราะห์ที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบันและวิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง มีความเท่าเทียมกัน
5. เอกสารแสดงเหตุผลของการยกเลิกหัวข้อการทดสอบหรือเหตุผลของการขอแก้ไขเปลี่ ยนแปลงข้อกาหนดมาตรฐาน
ของแอนติเจน (ตัวอย่างเช่น หัวข้อการทดสอบ เกณฑ์การยอมรับ หรือวิธีการวิเคราะห์)
6. ข้อมูลที่ แสดงให้เห็ นว่าการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของสัตว์ท ดลองที่ใช้ทดสอบให้ ผลที่ เทียบเท่ากับข้อมูลที่ได้จาก
สัตว์ทดลอง/สายพันธุ์ที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน
7. สาเนาหนังสือรับรองความเหมาะสมเพื่อการใช้ (Certificate of fitness for use) (ตัวอย่างเช่น หนังสือรับรองจาก
สัตวแพทย์)
8. หนังสือรับรองที่แสดงว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงยังคงรักษาความสม่าเสมอของคุณภาพและกระบวนการการผลิตดังเดิม
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สารมาตรฐานหรือสารที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพสารตั้งต้น
เงื่อนไขในการยื่นขอ
เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อ ประเภทของการแก้ไข
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประกอบการพิจารณา
เปลี่ยนแปลง
19. การสอบเทียบสารมาตรฐานใหม่
ไม่มี
1,2
MaV-L2
เทียบสารมาตรฐานสากลปฐมภูมิ
(primary international
standard)
20. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาร
ไม่มี
1,2
MaV-L2
มาตรฐานจากผู้ผลิต (In-house)
(ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสารมาตรฐาน
สากล) ไปเป็นสารมาตรฐานที่
ปรากฏอยู่ในตารายา
21. การสอบเทียบสารมาตรฐานรุ่น
1
1,2
MiV-PA
ก า ร ผ ลิ ต ให ม่ เที ย บ กั บ ส า ร
มาตรฐานอ้ า งอิ ง ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
(ร ว ม ถึ ง คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ส า ร
มาตรฐานอ้างอิงทุติยภูมิเทียบกับ
สารมาตรฐานปฐมภูมิที่ได้รับการ
อนุมัติ)
22. การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา
ไม่มี
3,4
MaV-L2
(protocol) การสอบเที ย บสาร
มาตรฐาน
23. การขยายอายุของสารมาตรฐาน
2
5
MiV-PA
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. การสอบเทียบคุณสมบัติของสารมาตรฐานอ้างอิงใหม่เป็นไปตามแผนการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน
2. การขยายอายุเป็นไปตามแผนการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. เอกสารแสดงเหตุผลสาหรับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารมาตรฐาน
2. ข้อ มู ล ที่ แ สดงให้ เห็ น การสอบเที ย บคุณ สมบั ติ ข องสารมาตรฐานหรือ สารที่ ใช้ ในการควบคุม สารตั้ งต้ น ที่ ข อแก้ ไข
เปลี่ยนแปลง (ตัวอย่างเช่น แหล่งที่มา คุณลักษณะเฉพาะ หนังสือรับรองการวิเคราะห์ และข้อมูลการเปรียบเทียบ)
3. เอกสารแสดงเหตุผลสาหรับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาการตรวจสอบคุณสมบัติของสารมาตรฐาน
4. แผนการศึกษาการตรวจสอบคุณสมบัติของสารมาตรฐานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
5. ข้อมูลผลการศึกษาความคงสภาพเพื่อสนับสนุนการขยายอายุของสารมาตรฐาน
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ระบบปิดของภาชนะบรรจุ (Container closure system)
เงื่อนไขในการยื่นขอ
เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อ ประเภทของการแก้ไข
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประกอบการพิจารณา
เปลี่ยนแปลง
24. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบปิด
ไม่มี
1,2,4,5
MaV-L2
ของภาชนะบรรจุ ที่ สั ม ผั ส กั บ
1
1,3,5
MiV-PA
แอนติเจนเพื่อการเก็บรักษาและ
การขนส่ง
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. ระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องเทียบเท่าระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ได้อนุมัติ ณ ปัจจุบัน เมื่อ
พิจารณาจากคุณสมบัติของระบบปิดของภาชนะบรรจุที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ข้อมูลของระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตัวอย่างเช่น คาอธิบายลักษณะ ส่วนประกอบ วัสดุของ
บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสแอนติเจน และข้อกาหนดมาตรฐาน)
2. ข้อมูลที่แสดงให้ เห็น ความเหมาะสม (suitability) ของระบบปิ ดของภาชนะบรรจุ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการศึกษา
extractable/leachable)
3. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเทียบเท่ากับระบบปิดของภาชนะบรรจุที่
ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน ในส่วนคุณ สมบัติของภาชนะบรรจุที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น ผลการศึกษาการขนส่งหรือ
การศึกษาปฏิกิริยาต่างๆ และข้อมูลการศึกษา extractable/leachable)
4. ข้ อ มู ล เปรีย บเที ย บ key stability-indicating attributes ของแอนติ เจนในระบบปิ ด ของภาชนะบรรจุ ที่ ข อแก้ ไข
เปลี่ยนแปลง อย่างน้อย 3 รุ่ นการผลิตเพื่อจาหน่าย (commercial scale) ที่ดาเนินการศึกษาภายใต้สภาวะ real
time/real temperature อาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของรุ่นการผลิตเดิม โดยไม่จาเป็นต้อง
ดาเนินการศึกษาซ้า ซึ่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน กรณีที่แตกต่างต้อง
มีเหตุผลและความจาเป็น
ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะทาการศึกษาความคงสภาพ ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาต
แบบ real-time เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพื่อดาเนินการต่อ (holding time) ของแอนติเจน และจะ
รายงานให้ ส านั ก งานฯ ทราบ ในกรณี ที่ ผ ลการศึ ก ษาความคงสภาพระยะยาวที่ ก าลั งด าเนิ น อยู่ นี้ ไม่ เป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดมาตรฐาน
ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาดการ
ผลิตเล็กลง และ/หรือการศึกษาความคงสภาพในสภาวะที่ส่งเสริมให้เกิดการสลายตัว (forced degradation) หรือ
สภาวะเร่งให้เกิดการสลายตัวด้วยอุณหภูมิ (accelerated temperature conditions) ก็ได้ ตามเหตุผลความจาเป็น
5. ตารางเปรียบเทียบข้อกาหนดมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
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เงื่อนไขในการยื่นขอ
เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อ ประเภทของการแก้ไข
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประกอบการพิจารณา
เปลี่ยนแปลง
25. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดมาตรฐานของระบบปิดของภาชนะบรรจุที่สัมผัสแอนติเจน ซึ่งรวมถึง:
ก. การยกเลิกหัวข้อทดสอบ
1,2
1,2
MiV-PA
ข. การเพิ่มหัวข้อทดสอบ
3
1-3
MiV-PA
ค. การแทนที่กระบวนการวิเคราะห์
6,7
1-3
MiV-PA
ง. การเปลี่ ย นแปลงกระบวนการ
4-7
1-3
MiV-PA
วิเคราะห์ระดับเล็กน้อย
จ. การขยายเกณฑ์การยอมรับ
ไม่มี
1,2
MaV-L2
ฉ. การเพิ่ ม ความเข้ ม งวดของเกณฑ์
8
1
MiV-PA
การยอมรับ
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. ข้อมูลที่แสดงให้เห็ นว่าหัวข้อทดสอบที่ขอยกเลิกนั้นไม่มีความจาเป็ น เมื่อเปรียบเที ยบกับหัวข้อการทดสอบที่ยัง
เหลืออยู่หรือการทดสอบไม่อยู่ในข้อกาหนดของตารายาอีกต่อไป
2. การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงข้ อ ก าหนดมาตรฐาน ไม่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ สมบั ติ ก ารท างาน (functional properties) ของ
ส่วนประกอบของระบบปิดภาชนะบรรจุ หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของแอนติเจนที่อาจเกิดขึ้นได้
3. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตหรือปัญหาความคงสภาพที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้
4. เกณฑ์การยอมรับที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องอยู่ภายในเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับการอนุมัติ ณ ปัจจุบัน
5. วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจัดอยู่ในประเภทการวิเคราะห์เดียวกัน
6. ผลการศึกษาความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าวิธีการวิเคราะห์ที่มีการปรับเปลี่ยนหรือวิธีการวิเคราะห์ที่
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเทียบเท่ากับวิธีการวิเคราะห์ที่ได้รับการอนุมัติ ณ ปัจจุบัน
7. วิธีการวิเคราะห์ที่มีการปรับเปลี่ยนหรือวิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องทาให้ความแม่นยา (precision)
ความถูกต้อง (accuracy) ความจาเพาะเจาะจง (specificity) และความไว (sensitivity) คงเดิมหรือเข้มงวดขึ้น
8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงยังอยู่ภายในช่วงของเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน หรือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตาม
ข้อกาหนดมาตรฐานสาหรับส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นไปตามตารับยาฉบับใหม่
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ข้อกาหนดมาตรฐานของระบบปิดของภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับแอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. เอกสารแสดงเหตุผลสาหรับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดมาตรฐานของระบบปิดของภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับ
แอนติเจน
3. คาอธิบายวิธีการวิเคราะห์ และข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้อง ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
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ความคงสภาพ (Stability)
เงื่อนไขในการยื่นขอ
เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อ
ประเภทของการแก้ไข
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประกอบการพิจารณา
เปลี่ยนแปลง
26. การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงอายุ / ระยะเวลาพั ก เพื่ อ ด าเนิ น การต่ อ (hold-time) ของแอนติ เจนหรื อ ส าหรั บ
intermediate ของแอนติเจน ซึ่งรวมถึง:
ก. การขยายอายุของแอนติเจน
ไม่มี
1-5
MaV-L2
1-5
1,2,5
MiV-PA
ข. การลดอายุของแอนติเจน
ไม่มี
1-5
MaV-L2
6
2-4
MiV-PA
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบปิดของภาชนะบรรจุที่สัมผัสโดยตรงกับแอนติเจนที่ส่งผลกระทบต่อแอนติเจน หรือมี
ผลต่อสภาวะการเก็บรักษาที่แนะนาของแอนติเจน
2. อายุของแอนติเจนที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน อย่างน้อย 24 เดือน
3. มีข้อมูลการศึกษาความคงสภาพระยะยาว ที่ค รอบคลุมระยะเวลาตามที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับ
อนุญาตครบถ้วน และเป็นข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่ได้มาจากรุ่นการผลิตของแอนติเจนเพื่อการจาหน่ายอย่าง
น้อย 3 รุ่นการผลิต
4. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพได้มาจากแผนการศึกษาความคงสภาพที่ได้รับการอนุมัติ ณ ปัจจุบัน
5. ต้องไม่พบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีนัยสาคัญจากข้อมูลการศึกษาความคงสภาพ
6. การลดอายุยาต้องไม่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตหรือปัญหาความคงสภาพที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ หมายเหตุ: ควรรายงานปัญ หาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตหรือปัญ หาความคงสภาพเพื่ อการ
ประเมินผล
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ผลการศึกษาความคงสภาพ (ตัวอย่างเช่น การศึกษาที่ดาเนินการ แผนการศึกษาความคงสภาพและผลการศึกษาต่างๆ
จากการศึกษาความคงสภาพ)
2. สภาวะการเก็บรักษาและอายุของแอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามที่เหมาะสม
3. แผนการศึกษาความคงสภาพฉบับปรับปรุง (Updated post approval stability protocol) และหนังสือรับรองจาก
ผู้ผลิตว่าจะทาการศึกษาความคงสภาพ
4. เอกสารแสดงเหตุ ผลของการขอแก้ ไขเปลี่ย นแปลงแผนการศึก ษาความคงสภาพฉบั บ ปรับ ปรุง (Updated post
approval stability protocol) หรือหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าจะทาการศึกษาความคงสภาพ
5. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพ (นั่นคือ ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะ real time/real temperature
ที่คลอบคลุมระยะเวลาตามที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ศึกษาจากรุ่นการผลิตของแอนติเจนเพื่อการจาหน่ายอย่างน้อย 3
รุ่นการผลิต) สาหรับสารมัธยันตร์ (Intermediates) ต้องมีข้อมูลเพื่อแสดงว่าการขยายอายุของสารมัธยันตร์ไม่ส่งผล
กระทบทางลบต่อคุณภาพของแอนติเจน และจะต้องรายงานผลการศึกษาความคงสภาพก่อนการศึกษาความคงสภาพ
เสร็จ สิ้ น ให้ สานั ก งานฯ ทราบ ในกรณี ที่ ผลการศึ ก ษาความคงสภาพระยะยาวที่ ก าลังด าเนิ น อยู่ นี้ ไม่ เป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดมาตรฐาน
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
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เงื่อนไขในการยื่นขอ
เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อ ประเภทของการแก้ไข
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประกอบการพิจารณา
เปลี่ยนแปลง
27. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพของแอนติเจนภายหลังการอนุมัติ ซึ่งรวมถึง:
ก. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อแผนการ
ไม่มี
1-6
MaV-L2
ศึกษาความคงสภาพที่มีนัยสาคัญ
1
1,2, 4-6
MiV-PA
ห รื อ ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ว่ า จ ะ
ท าการศึ ก ษาความคงสภาพ เช่ น
การยกเลิกหัวข้อการทดสอบ การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์ หรือ
การเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ ที่ ใช้ ใน
การเก็บรักษา
ข. การเพิ่ ม จุ ด เวลาที่ ท าการทดสอบ
ไม่มี
4,6
MiV-PA
ในแผนการศึ ก ษาความคงสภาพ
ภายหลังการอนุมัติ
ค. การเพิ่มหัวข้อทดสอบในแผนการ
2
1,2, 4,6
MiV-PA
ศึกษาความคงสภาพภายหลังการ
อนุมัติ
ง. ก ารย ก เลิ ก จุ ด เวล าที่ ท าก าร
ไม่มี
4,6
MiV-PA
ทดสอบออกจากแผนการศึ ก ษา
ความคงสภาพภายหลังการอนุมัติ
ที่เกินกว่าอายุของแอนติเจนที่เคย
ได้รับการอนุมัติ ณ ปัจจุบัน
จ. ก ารย ก เลิ ก จุ ด เวล าที่ ท าก าร
3
4,6
MiV-PA
ทดสอบออกจากแผนการศึ ก ษา
ความคงสภาพภายหลังการอนุมัติ
ที่ อ ยู่ ภ ายในอายุ ข องแอนติ เจนที่
เคยได้รับการอนุมัติ ณ ปัจจุบัน
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. สาหรับการเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบ วิธีการทดสอบที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องทาให้ความแม่นยา (precision)
ความถูกต้อง (accuracy) ความจาเพาะเจาะจง (specificity) และความไว (sensitivity) คงเดิมหรือเข้มงวดขึ้น
2. การเพิ่มหัวข้อการทดสอบ ต้องไม่เป็นผลอันเนื่องมาจากปัญหาความคงสภาพหรือเพื่อการตรวจหาสารปนเปื้อนชนิด
ใหม่
3. อายุของแอนติเจนที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน ต้องมีอายุอย่างน้อย 24 เดือน
เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. สรุปวิธีการวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. รายงานการศึกษาความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3. สภาวะการเก็บรักษาแอนติเจนและ/หรืออายุแอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามที่เหมาะสม
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
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4. แผนการศึกษาความคงสภาพฉบับปรับปรุง (Updated post approval stability protocol) และหนังสือรับรองจาก
ผู้ผลิตว่าจะทาการศึกษาความคงสภาพ
5. ผลการศึกษาความคงสภาพเพื่อสนับสนุนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพภายหลังการอนุมัติ
หรือหนังสือรับรองว่าจะทาการศึกษาความคงสภาพ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่แสดงความน่าเชื่อถือของการทดสอบ
ทางเลือก) ในกรณีทเี่ กี่ยวข้อง
6. เอกสารแสดงเหตุผลสาหรับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพภายหลังการอนุมัติ
เงื่อนไขในการยื่นขอ
เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อ ประเภทของการแก้ไข
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประกอบการพิจารณา
เปลี่ยนแปลง
28. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษาของแอนติเจน ซึ่งรวมถึง:
ก. การเพิ่ ม หรื อ การเปลี่ ย นแปลง
ไม่มี
1-4
MaV-L2
ส ภ า ว ะ ก า ร เก็ บ รั ก ษ า ข อ ง
1,2
1-3
MiV-PA
แอนติเจน (ตัวอย่างเช่น การขยาย
หรื อ การเพิ่ ม ความเข้ ม งวดของ
อุณหภูมิที่ใช้เก็บรักษา)
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตหรือปัญหาความคง
สภาพ ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
2. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษา โดยการลดอุณหภูมิภายในช่วงอุณหภูมิที่ได้รับการอนุมัติ ณ ปัจจุบัน
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. สภาวะการเก็บรักษาและอายุของแอนติเจนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. แผนการศึกษาความคงสภาพฉบับปรับปรุง (Updated post approval stability protocol) และหนังสือรับรองจาก
ผู้ผลิตว่าจะทาการศึกษาความคงสภาพ
3. เอกสารแสดงเหตุผลของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษา/ข้อความคาเตือนที่ระบุบนฉลากและเอกสาร
กากับยา
4. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพ (นั่นคือ ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะ real time/real temperature ที่
ครอบคลุมระยะเวลาตามที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ศึกษาจากรุ่นการผลิตของแอนติเจนเพื่อการจาหน่ายอย่างน้อย 3 รุ่น
การผลิต)
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
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ภาคผนวก 3
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์วัคซีน
ลักษณะยาและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
หมายเหตุ : การเปลี่ย นแปลงรูป แบบทางเภสัช กรรมของยา (dosage form) และ/หรือ ลั ก ษณะของบรรจุ ภั ณ ฑ์ ย า
(presentation) ในบางกรณีอาจเข้าข่ายต้องยื่นคาขอขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผู้รับอนุญาตสามารถติดต่อ
สานักงานฯ เพื่อขอรับคาปรึกษาและคาแนะนาเพิ่มเติมได้
เงื่อนไขในการยื่น เอกสารที่ตอ้ งยื่น ประเภทของ
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไข
เพื่อประกอบการ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
พิจารณา
เปลี่ยนแปลง
29. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งรวมถึง
ก. การเพิ่ ม รู ป แบบทางเภสั ช กรรมของยาหรื อ การ
ไม่มี
1-10
MaV-L1
เปลี่ยนแปลงสูตรตารับยา (เช่น เปลี่ยนรูปแบบยาจาก
lyophilized powder เป็ น liquid/ เปลี่ ย นปริ ม าณ
ของตั ว ยาไม่ ส าคั ญ หรื อ ตั ว ท าละลายใหม่ ส าหรั บ
lyophilized product)
หมายเหตุ : การเปลี่ ย นสู ต รต ารั บ จะไม่ ร วมถึ ง การ
เปลี่ ย นแปลงแอนติ เจน หรื อ สารเสริ ม ฤทธิ์ โดยการ
เปลี่ยนแปลงแอนติเจนหรือสารเสริมฤทธิ์อาจเข้าข่ายต้อง
ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนตารับยา โดยผู้ รับอนุญาตสามารถ
ติดต่อสานักงานฯเพื่อขอคาแนะนาเพิ่มเติมได้
ข. การเปลี่ยนแปลงปริมาตรการบรรจุ (โดยความเข้มข้น
ไม่มี
1, 5, 7, 10
MaV-L1
ไม่เปลี่ยนแปลง)
1, 2
1, 5, 7
MaV-L2
1-3

5, 7

MiV-PA

ค. การเพิ่ มรู ป แบบและลั ก ษ ณ ะของบรรจุ ภั ณ ฑ์
ไม่มี
1, 5, 7-10
MaV-L1
(presentation) (เช่ น การเพิ่ ม ภาชนะบรรจุ แบบ prefilled syringe โดยมีวัคซีนในรูปแบบของเหลวบรรจุอยู่
ในภาชนะ เพิ่มจากภาชนะบรรจุที่เป็นขวด vial ซึ่งได้รับ
อนุญาตแล้ว
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จัดเป็นกระบวนการสาคัญในกระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับปริมาตรบรรจุใหม่
2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของขนาดยาที่แนะนา
3. การลดปริมาตรบรรจุโดยคงไว้ซึ่งค่ากาหนดต่าสุดของ extractable volume
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ฉลากและเอกสารกากับยาของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง)
2. ข้อมูลคุณ ลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงโครงสร้าง (conformation) และความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา
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ตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน (immunogenicity) ของแอนติเจนที่เปรียบเทียบกันได้ระหว่างรูปแบบทางเภสัชกรรมและ/
หรือสูตรตารับใหม่
3. รายละเอียดและส่วนประกอบของรูปแบบทางเภสัชกรรมหากมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือส่วนประกอบของตารับ
ยา
4. แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป (ตามความเหมาะสม) (เช่น การเลือกใช้ตัวยาไม่
ส าคั ญ (excipients) ข้ อ มู ล ความเข้ า กั น ได้ ข องแอนติ เจนและตั ว ยาไม่ ส าคั ญ (excipients) สารที่ ถู ก ชะออกมา
(Leachate) หรือข้อมูลความเข้ากันได้กับระบบปิดของภาชนะบรรจุชนิดใหม่
5. ข้อมูลสูตรยาต่อรุ่นการผลิต (batch formula) กระบวนการผลิตและกระบวนการควบคุ ม การควบคุมขั้นตอนการ
ผลิตที่สาคัญและสารมัธยันตร์ และรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต (process validation)
6. การควบคุมคุณภาพของตัวยาไม่สาคัญ (excipients) ถ้ามีตัวยาไม่สาคัญใหม่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (เช่น ข้อกาหนด
เฉพาะ)
7. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกาหนดเฉพาะ การวิเคราะห์ (ถ้าใช้วิธีวิเคราะห์แบบใหม่) การตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอน
การวิเคราะห์ (ถ้าใช้วิธีการวิเคราะห์แบบใหม่) การวิเคราะห์รุ่นการผลิต (batch analysis) (เอกสารแสดงผลการ
ตรวจวิเคราะห์ (COA) จานวน 3 รุ่นการผลิตเพื่อจาหน่ายที่ต่อเนื่องกัน) สาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีหลายความแรง ภาชนะ
บรรจุ ห ลายขนาดและ/หรื อ หลายขนาดบรรจุ อาจยอมรั บ วิ ธี Bracketing ได้ หากสามารถอธิ บ ายตามหลั ก
วิทยาศาสตร์ได้
8. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปิดของภาชนะบรรจุ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ (Leachable/Extractable) หากมีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ เช่น การบรรยายลักษณะ สารที่นามาใช้เป็นองค์ประกอบ และข้อกาหนดเฉพาะโดยสรุป
9. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3
รุ่ น การผลิ ต เพื่ อ จ าหน่ า ย (commercial scale batches) ที่ ด าเนิ น การศึ ก ษาภายใต้ ส ภาวะ real-time/real
temperature อาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปก่อนการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โดยไม่จาเป็นต้องดาเนินการศึกษาซ้า ซึ่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
กรณีที่แตกต่างต้องมีเหตุผลและความจาเป็น
- ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะทาการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญ าตของ
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปแบบ real-time เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะเวลาพักเพื่อดาเนินการต่อ (holding time)
ของผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปและจะรายงานให้สานักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่กาลัง
ดาเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดมาตรฐาน
- ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาด
การผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น และ/หรือการศึกษาความคงสภาพในสภาวะที่
ส่งเสริมให้เกิดการสลายตัว (forced degradation) หรือ สภาวะเร่งให้เกิดการสลายตัวด้วยอุณหภูมิ (accelerated
temperature conditions) ก็ได้ ตามเหตุผลความจาเป็น
10. ข้อมูลการศึกษาทางคลินิกหรือคาอธิบายเหตุผลของการไม่ต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์

หน้า 31

ลักษณะยาและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยา: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารเสริมฤทธิ์ (adjuvant)
หมายเหตุ:
- การแก้ ไขเปลี่ย นแปลงชนิ ด (type) หรือ โครงสร้าง (structure) ของสารเสริม ฤทธิ์ ที่ เป็ น สารเคมี ห รือ สารชี วภาพ
(biological adjuvant) หรือองค์ประกอบของสารเสริมฤทธิ์ที่เป็นสารชีวภาพ อาจเข้าข่ายต้องยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ตารับยา
- สาหรับคาแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสนับสนุนที่จาเป็นสาหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพของสารเสริมฤทธิ์
ที่เป็นสารเคมีและสารชีวภาพ สามารถศึกษาคาแนะนาสาหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ยา เช่น การ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิต อุปกรณ์ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ อายุของยาและอื่นๆ ตามความเหมาะสม
เงื่อนไขในการยื่น เอกสารที่ตอ้ งยื่น ประเภทของ
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไข
เพื่อประกอบการ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
พิจารณา
เปลี่ยนแปลง
30. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารเสริมฤทธิ์ที่เป็นสารเคมี/สารสังเคราะห์ซึ่งได้รับการอนุญาตแล้ว
ก. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้จัดจาหน่าย (supplier)
ไม่มี
4, 5, 10, 11
MaV-L2
1-3
5
MiV-PA
ข. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
ไม่มี
3-5, 10, 11
MaV-L2
ค. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเฉพาะ (รวมถึงการ
ไม่มี
7-11
MaV-L2
ทดสอบและ/หรือขั้นตอนการวิเคราะห์)
1,3
7-9
MiV-PA
31. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารเสริมฤทธิ์ที่เป็นสารชีวภาพ
ก. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้จัดจาหน่าย (supplier)
ข. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
ค. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเฉพาะ (รวมถึงการ

ไม่มี
ไม่มี
4
ไม่มี
1, 3

1-7, 10-13
1-7, 10-12
1-7, 10-12
6-10
7-8

MaV-L1
MaV-L1
MaV-L2
MaV-L2
MiV-PA

ทดสอบและ/หรือขั้นตอนการวิเคราะห์)
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. ข้อกาหนดเฉพาะของสารเสริมฤทธิ์ต้องเท่ากับหรือเข้มงวดกว่าข้อกาหนดเฉพาะที่ได้รับอนุญาตแล้ว (เกณฑ์ยอมรับ
เข้มงวดขึ้น)
2. ใช้ aluminium salt เป็นสารเสริมฤทธิ์
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเฉพาะประกอบด้วยการเพิ่มการทดสอบใหม่ห รือการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยใน
ขั้นตอนการวิเคราะห์
4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจาหน่ายของสารเสริมฤทธิ์
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ข้อมูลประเมิน ความเสี่ยงจากการปนเปื้อน adventitious agents (เช่น การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสใน
ระหว่างการผลิต (viral clearance studies) หรือ ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อ BSE/TSE เป็นต้น)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพและการควบคุมวัตถุดิบ (เช่น raw materials/starting materials) ที่ใช้ในการผลิตสารเสริม
ฤทธิ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3. แผนภูมิแสดงขั้นตอนรวมถึงคาอธิบายโดยสังเขปของกระบวนการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรวมถึงข้อมูลการ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์
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ควบคุมขั้นตอนการผลิตที่สาคัญและสารมัธยันตร์ของสารเสริมฤทธิ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
4. รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต (เช่น ในกรณีการผลิตสารเสริมฤทธิ์) ยกเว้นว่ามีเหตุผลเป็น
อย่างอื่น
5. รายละเอียดของคุณสมบัติทั่วไปรวมถึงความคงสภาพ คุณลั กษณะเฉพาะและข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของสารเสริม
ฤทธิ์ ตามความเหมาะสม
6. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ คุณสมบัติทางชีวภาพ ความบริสุทธิ์ และสิ่งเจือปนของ
สารเสริมฤทธิ์ที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันและสารเสริมฤทธิ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามที่เหมาะสม
- ในบางครั้ง อาจจาเป็นต้องมีข้อมูลการศึกษาที่ไม่ได้ทาในมนุษย์ และ/หรือการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่เป็นการศึกษา
เชื่อมต่อ (bridging studies)
- หากข้ อ มู ลด้ านคุ ณ ภาพไม่ เพี ย งพอที่ จ ะแสดงให้ เห็ น ถึ งความเปรีย บเที ย บกั น ได้ ให้ ใช้ ข้ อ มู ลการศึก ษาที่ ไม่ ได้
ดาเนินการในมนุษย์ และ/หรือการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่มีอยู่ และวัตถุประสงค์ของการใช้วัคซีน
7. ข้อกาหนดเฉพาะฉบับปรับปรุงของสารเสริมฤทธิ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและขั้นตอนการวิเคราะห์ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
แล้ว (ถ้ามีข้อมูล)
8. สรุปวิธีการวิเคระห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
9. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของรุ่นการผลิตและผลการทดสอบเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ(quantitative data) ของ
รุ่ น การผลิ ต เพื่ อ จ าหน่ า ยต่ อ เนื่ อ งกั น อย่ า งน้ อ ย 3 รุ่ น การผลิ ต (commercial scale batches) ของผลิ ต ภั ณ ฑ์
สาเร็จรูป ที่ มีสารเสริม ฤทธิ์ก่ อนการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงที่ ได้รับ อนุ ญ าต ณ ปั จจุบั น และสารเสริม ฤทธิ์ที่ ข อแก้ ไข
เปลี่ยนแปลง (ตามความเหมาะสม) ซึ่งสามารถนาข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วของรุ่นการผลิตที่มีสารเสริมฤทธิ์ก่อนการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงมาใช้ในการเปรียบเทียบกันได้
10. ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บ key stability-indicating attributes ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าเร็ จ รู ป ที่ มี ส ารเสริ ม ฤทธิ์ ที่ ข อแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพื่อจาหน่าย (commercial scale batches) ที่ดาเนินการศึกษาภายใต้สภาวะ
real-time/real temperature อาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่มีสารเสริม
ฤทธิ์เดิม โดยไม่จาเป็นต้องดาเนินการศึกษาซ้า ซึ่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย
3 เดือน กรณีที่แตกต่างต้องมีเหตุผลและความจาเป็น
- ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะทาการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาตของผลิตภัณฑ์
ส าเร็ จ รู ป แบบ real-time เพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น อายุ / ระยะพั ก เพื่ อ ด าเนิ น การต่ อ (holding time) ของ
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปและจะรายงานให้สานักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่กาลังดาเนิน
อยู่นี้ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดมาตรฐาน
- ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาดการ
ผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น และ/หรือการศึกษาความคงสภาพในสภาวะที่ส่งเสริม
ให้ เกิ ด การสลายตั ว (forced degradation) หรื อ สภาวะเร่ ง ให้ เกิ ด การสลายตั ว ด้ ว ยอุ ณ หภู มิ (accelerated
temperature conditions) ก็ได้ ตามเหตุผลความจาเป็น
12. ข้อมูลสนับสนุนจากผลการศึกษาที่ไม่ได้ทาในมนุษย์และผลการศึกษาทางคลินิก (ถ้ามีข้อมูล)
13. หลักฐานสนับสนุนสถานที่ผลิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP)
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รายละเอียดและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยา: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวทาละลาย (diluent)
หมายเหตุ:
- การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงตั ว ท าละลายที่ มี ส ารเสริ ม ฤทธิ์ แ ละ/หรื อ แอนติ เจนจะพิ จ ารณาเช่ น เดี ย วกั น กั บ การแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป(ไม่มีตัวทาละลาย)
เงื่อนไขในการยื่น เอกสารที่ตอ้ งยื่น ประเภทของ
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไข
เพื่อประกอบการ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
พิจารณา
เปลี่ยนแปลง
32. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวทาละลาย ได้แก่
ก. กระบวนการผลิต
ไม่มี
1-5
MaV-L2
1, 3
1-4
MiV-PA
ข. การแทนที่หรือการเพิ่มแหล่งทีม่ า (source) ของตัว
ไม่มี
1-5
MaV-L2
ทาละลาย
1-3
1-3
MiV-PA
ค. สถานที่ใช้ผลิตตัวทาละลาย แต่บริษทั เดียวกัน
1, 2
1, 3, 5
MiV-PA
ง. การเพิ่มสายการบรรจุ (filling line) ตัวทาละลาย
1, 2, 4
1, 3, 5
MiV-PA
จ. การเพิ่มชนิดของตัวทาละลายในสายการบรรจุ
1, 2
1, 3, 5
MiV-PA
(filling line) ทีไ่ ด้รับอนุญาตแล้ว
ฉ. การยกเลิกตัวทาละลาย
ไม่มี
ไม่มี
MiV-PA
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. ตัวทาละลายที่เป็นน้ากลั่นปราศจากเชื้อหรือน้าเกลือใช้สาหรับผสมยาฉีด (รวมถึง buffered salt solutions)
2. หลังการละลายผงยา (After reconstitution) จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ยา
3. ตัวทาละลายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องมีจาหน่ายในประเทศไทยและกากับดูแลโดยสานักงานฯ
4. การเพิ่มสายการบรรจุ (filling line) ของตัวทาละลายนั้น สถานที่บรรจุต้องได้รับการอนุญาตก่อน
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. แผนภูมิแสดงขั้นตอนของกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรวมถึง
การอธิบายรายละเอียดของกระบวนการโดยสังเขป
2. ข้อกาหนดเฉพาะของตัวทาละลายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของรุ่นการผลิตและผลการทดสอบเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) ของ
รุ่นการผลิตเพื่อจาหน่ายต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต (commercial scale batches) ตัวทาละลายที่ได้รับ
อนุญาต ณ ปัจจุบันและตัวทาละลายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตามความเหมาะสม) ซึ่งสามารถนาข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว
ของตัวทาละลายเดิมมาใช้ในการเปรียบเทียบได้
4. ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาหลังการละลายด้วยตัวทาละลายชนิดใหม่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
5. หนังสือรับรองสถานที่ผลิตตัวทาละลายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานของรัฐ ระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่ครอบคลุมมาตรฐาน GMP
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การผลิต (Manufacture)
เงื่อนไขในการยื่น เอกสารที่ตอ้ งยื่น ประเภทของ
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไข
เพื่อประกอบการ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
พิจารณา
เปลี่ยนแปลง
33. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตและสถานทีผ่ ลิตของผลิตภัณฑ์ยา
ก. การเปลี่ยนแปลงแทนที่หรือเพิม่ สถานที่ผลิต
ไม่มี
1-7
MaV-L1
ผลิตภัณฑ์ยา (รวมถึงสถานที่สาหรับผสมสูตรตารับ/
1-5
1-3, 5-8
MaV-L2
การบรรจุ และบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสยา)
ข. การเปลี่ยนแปลงแทนที่หรือเพิม่ สถานที่บรรจุชนิดไม่
2,3
1-3
MiV-PA
สัมผัสยา (secondary packing) การปิดฉลากยา
การเก็บรักษา หรือการกระจายสินค้า
ค. ยกเลิกสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ยา
ไม่มี
ไม่มี
MiV-PA
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. สถานที่ที่ขอแก้ไขต้องเป็นสถานที่ที่ได้รับอนุมัติสาหรับการผสมสูตรจริง/การบรรจุ (สาหรับผู้รับอนุญาตเดิม)
2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบสูตรตารับ กระบวนการผลิต และข้อกาหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ยา
3. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบปิดของภาชนะบรรจุและสภาวะการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยา
4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต
5. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นาเข้ามาดาเนินการต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือกลุ่มการรักษาเหมือนกันกับผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการในสถานที่ดังกล่าวและใช้กระบวนการและเครื่องมือในการบรรจุเดียวกัน
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ชื่อ ที่อยู่ และหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานที่ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและวิธี
ทดสอบ
2. หนังสือรับรองสถานที่ผลิตยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานของรัฐ ระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ดีในการผลิตยาที่ครอบคลุมมาตรฐาน GMP
3. หนังสือจากผู้รับอนุญาตรับรองว่ารายละเอียดหรือขั้นตอนกระบวนการผลิตไม่มีการเปลี่ยนแปลง (นอกเหนือจากการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่) หรือคาอธิบายรายละเอียดของกระบวนการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
4. ตารางเปรียบเทียบกระบวนการผลิตหากมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างจากเดิม โดยแสดงการควบคุมคุณภาพขั้นตอน
การผลิตที่สาคัญและสารมัธยันตร์ของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
5. รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต รวมถึงข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนขนส่ง
ระหว่างสถานที่ผลิตในขั้นตอนต่างๆ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
6. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของรุ่นการผลิตและผลการทดสอบเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) ของ
รุ่น การผลิตเพื่ อ จาหน่ ายต่อเนื่อ งกัน อย่างน้ อย 3 รุ่น การผลิต (commercial scale batches) ผลิตภัณ ฑ์ ยาของ
สถานที่เดิมและสถานที่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถนาข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วของผลิตภัณฑ์ยาจากสถานที่เดิมมา
ใช้ในการเปรียบเทียบกันได้ ทั้งนี้ สามารถใช้วิธี Bracketing สาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีหลายความแรง ภาชนะบรรจุหลาย
ขนาดและ/หรือหลายขนาดบรรจุ ได้ ตามเหตุผลความจาเป็น
7. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของสถานที่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 รุ่นการ
ผลิตเพื่อจาหน่าย (commercial scale batches) ที่ดาเนินการศึกษาภายใต้สภาวะ real-time/real temperature
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์
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อาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของสถานที่เดิม โดยไม่จาเป็นต้องดาเนินการศึกษาซ้า ซึ่งข้อมูล
การศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน กรณีที่แตกต่างต้องมีเหตุผลและความจาเป็น
- ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะทาการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาตของผลิตภัณฑ์
ยาแบบ real-time เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพื่อดาเนินการต่อ (holding time) ของผลิตภัณฑ์ยา
และจะรายงานให้สานักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่กาลังดาเนินอยู่นี้ไม่เป็นไปตาม
ข้อกาหนดมาตรฐาน
- ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาดการ
ผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น และ/หรือการศึกษาความคงสภาพในสภาวะที่ส่งเสริมให้
เกิ ด การสลายตั ว (forced degradation) หรื อ สภาวะเร่ ง ให้ เ กิ ด การสลายตั ว ด้ ว ยอุ ณ หภู มิ (accelerated
temperature conditions) ก็ได้ ตามเหตุผลความจาเป็น
8. เหตุผลเพื่อสนับสนุนการพิจารณาความเท่าเทียมกันระหว่างสถานที่ที่รับผิดชอบผลิตสูตรตารับ/การบรรจุก่อนและ
หลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขในการยื่น
ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพื่อประกอบการ
พิจารณา

ประเภทของ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

34. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
ก. การเพิ่ ม ขนาดการผลิ ต (Scale-up) ในขั้ น ตอนการ
1-4
1-6
MaV-L2
ผลิต (formulation)/ การบรรจุ
ข. การเปลี่ ย นแปลง (แทนที่ ) หรื อ เพิ่ ม อุ ป กรณ์ (เช่ น
ไม่มี
1-8
MaV-L2
formulation tank, filter housing, filling line
and head และ lyophilizer)
5
2, 7-9
MiV-PA
(ดูการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อ 13.)
ค. เพิ่ มขนาดการผลิต ใหม่ โดยใช้ก าร bracketed จาก
1-4
1, 4
MiV-PA
ขนาดการผลิตที่ได้รับอนุญาตแล้วหรือลดขนาดของ
กระบวนการผลิต
ง. การเพิ่มขั้นตอนใหม่ เช่น ขั้นตอนการกรอง
3
1-6
MaV-L2
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. ขนาดการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น ใช้อุปกรณ์ที่คล้ายกันหรือสามารถเทียบกันได้กับอุปกรณ์ได้รับอนุญาตแล้ว
(หมายเหตุ: ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดของอุปกรณ์)
2. การเปลี่ยนแปลงใดๆของกระบวนการผลิตและ/หรือการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตนั้นเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงขนาดรุ่นการผลิต (แต่ยังคงใช้สูตรตารั บ การควบคุมการผลิตและคู่มือมาตรฐานปฏิบั ติงาน SOPs
เดียวกัน)
3. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นผลจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตหรือปัญหาความคงสภาพ
ผลิตภัณฑ์ยา
4. หลักการของกระบวนการทาให้ปราศจากเชื้อของผลิตภัณฑ์ต้องไม่เปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์
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5. การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ใช้หลัก “like for like” ต้องเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์ที่เทียบเท่ากันได้
(โดยพิจารณาความเท่าเทียมเกี่ยวกับเนื้อวัสดุที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ยา ขนาดอุปกรณ์ และหลักการปฏิบัติงาน)
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. รายละเอียดของกระบวนการผลิต ถ้าแตกต่างจากกระบวนการผลิตที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน และแสดงการควบคุม
ขั้นตอนการผลิตที่สาคัญและสารมัธยันตร์ของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. ข้อมูลการทดสอบสาหรับการควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต (หากเกี่ยวข้อง)
3. รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต เช่น media fills (ตามความเหมาะสม)
4. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของรุ่นการผลิตและผลการทดสอบเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) ของ
รุ่นการผลิตเพื่อจาหน่ายต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต (commercial scale batches) ของผลิตภัณฑ์ยาจาก
กระบวนการผลิตเดิมและกระบวนการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถนาข้อมูลที่มีอยู่แล้วของผลิตภัณฑ์ยา
จากกระบวนการผลิตเดิมมาใช้ในการเปรียบเทียบได้ ทั้งนี้สามารถใช้วิธี Bracketing สาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีหลายความ
แรง ภาชนะบรรจุหลายขนาดและ/หรือหลายขนาดบรรจุ ได้ ตามเหตุผลความจาเป็น
5. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของกระบวนการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3
รุ่ น การผลิ ต เพื่ อ จ าหน่ า ย (commercial scale batches) ที่ ด าเนิ น การศึ ก ษาภายใต้ ส ภาวะ real-time/real
temperature อาจใช้ ข้ อ มู ล การศึ ก ษาความคงสภาพที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ของกระบวนการผลิ ต เดิ ม โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ ง
ดาเนินการศึกษาซ้า ซึ่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน กรณีที่แตกต่าง
ต้องมีเหตุผลและความจาเป็น
ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะทาการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาตของ
ผลิตภัณฑ์วัคซีนแบบ real-time เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพื่อดาเนินการต่อ (holding time) ของ
ผลิตภัณฑ์วัคซีนและจะรายงานให้สานักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่กาลังดาเนินอยู่
นี้ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดมาตรฐาน
ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาด
การผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น และ/หรือการศึกษาความคงสภาพในสภาวะที่
ส่งเสริมให้เกิดการสลายตัว (forced degradation) หรือ สภาวะเร่งให้เกิดการสลายตัวด้วยอุณหภูมิ (accelerated
temperature conditions) ก็ได้ ตามเหตุผลความจาเป็น
6. ข้ อ มู ล ของความสามารถในการถู ก สกั ด ออกมาของเนื้ อ วั ส ดุ (leachables) และ การหลุ ด ลอกของเนื้ อ วั ส ดุ
(extractable) (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง)
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ใหม่และการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในแง่ของหลักการทางานและข้อกาหนด
มาตรฐานระหว่างอุปกรณ์เดิมและอุปกรณ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
8. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของอุปกรณ์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
9. เอกสารแสดงเหตุผลสนับสนุนว่าอุปกรณ์ก่อนและหลังการขอเปลี่ยนแปลงมีความเทียบเท่ากัน (ตามความเหมาะสม)
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เงื่อนไขในการยื่น เอกสารที่ตอ้ งยื่น
ประเภทของ
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไข
เพื่อประกอบการ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
พิจารณา
เปลี่ยนแปลง
35. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการควบคุมคุณภาพ วิธีทดสอบในระหว่างกระบวนการผลิตและ/หรือเกณฑ์การ
ยอมรับ) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือสารมัธยันตร์ เช่น
ก. การเพิ่มความเข้มงวดของกระบวนการควบคุม
2, 3, 7
1, 5
MiV-PA
คุณภาพระหว่างการผลิต
ข. การเพิ่มวิธกี ารทดสอบและเกณฑ์การยอมรับของ
2, 3, 8, 9
1-6, 8
MiV-PA
กระบวนการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต
ค. การยกเลิกวิธีการทดสอบที่ไม่มีนัยสาคัญของ
2-4
1, 5, 7
MiV-PA
กระบวนการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการ
ผลิต
ง. การขยายเกณฑ์การยอมรับของกระบวนการควบคุม
ไม่มี
1-6, 8, 9
MaV-L1
คุณภาพระหว่างการผลิตที่ได้รับการอนุมัติ
ณ
1-3
1, 5, 6, 8, 9
MaV-L2
ปัจจุบัน
จ. การยกเลิกวิธีการทดสอบของกระบวนการควบคุม
ไม่มี
1, 5, 6, 8
MaV-L1
คุณภาพระหว่างการผลิตซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
คุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์วัคซีนอย่างมีนยั สาคัญ
ฉ. การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มวิธีการทดสอบของ
ไม่มี
1-6, 8
MaV-L2
กระบวนการควบคุมคุณภาระหว่างการผลิต
เนื่องมาจากปัญหาด้านความปลอดภัยหรือคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์วคั ซีน
36.การเปลีย่ นแปลงสถานที่ดาเนินการตรวจสอบ
1-3, 5, 6
10
MiV-PA
กระบวนการควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิต
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. ข้อกาหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์วัคซีนต้องไม่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน
2. ข้อมูลสิ่งเจือปนของผลิตภัณฑ์วัคซีนไม่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน
3. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตหรือปัญหาความคงสภาพยาที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้
4. วิธีก ารวิเคราะห์ ต้ อ งไม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พารามิ เตอร์ที่ มี ค วามเสี่ย งสูงคุ ณ สมบั ติ ที่ ส าคั ญ (เช่ น ปริม าณตั วยาส าคั ญ
ปริมาณสิ่งเจือปน), ลักษณะทางกายภาพที่สาคัญหรือการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพ)
5. วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องทาให้ความแม่นยา (precision) ความถูกต้อง (accuracy) ความจาเพาะ
เจาะจง (specificity) และความไว (sensitivity) คงเดิมหรือเข้มงวดขึ้น
6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่ทาให้กระบวนการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้รับการอนุมัติ
ณ ปัจจุบัน
7. วิธีการทดสอบยังคงไม่เปลี่ยนแปลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบเพียงเล็กน้อย
8. วิธีการทดสอบที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องไม่ใช่วิธีการทดสอบที่ใช้เทคนิคใหม่ซึ่งไม่เป็นมาตรฐาน (novel nonหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์
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standard technique) หรือวิธีทดสอบที่เป็นมาตรฐานซึ่งใช้แนวทางใหม่ (novel way)
9. วิธีก ารทดสอบที่ ข อแก้ ไขเปลี่ย นแปลง ต้ องไม่ ใช่ วิธีก ารทดสอบทางชี วภาพ/ภูมิ คุ้ม กั น วิท ยา/ภูมิ คุ้ม กัน ทางเคมี
(Immunochemical) หรือวิธีทางเคมีฟิสิกส์ หรือวิธีการที่เตรียมจากสารต่างๆ ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต (ซึ่งไม่รวมถึง วิธีการ
ทดสอบทางจุลชีววิทยาที่ปรากฏอยู่ในตารับยามาตรฐาน)
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ข้อมูลทบทวน แก้ไข การควบคุมคุณ ภาพในขั้นตอนการผลิตที่สาคัญและสารมัธยันตร์ของแอนติเจน ที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
2. ข้อกาหนดมาตรฐานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลง
3. สรุปวิธีการวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
4. รายงานการศึกษาความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
5. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของกระบวนการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันและที่ขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง)
6. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลรุ่นการผลิต รวมถึงผลการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและผลการทดสอบเพื่อปล่อย
ผ่านของรุ่นการผลิตเพื่อจาหน่ายต่อเนื่องกัน เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) อย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต
(commercial scale batches) ของผลิตภัณฑ์วัคซีนจากสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน และสถานที่ที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง พร้อมใบรับรองผลวิเคราะห์ (certificates of analysis) ซึ่งสามารถนาข้อมูลเดิมของผลิตภัณฑ์วัคซีน
จากสถานที่เดิมมาใช้ในการเปรียบเทียบกันได้
7. เอกสารแสดงเหตุผลหรือการประเมินความเสี่ยงที่แสดงให้เห็นว่า การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีความเสี่ยง
8. เอกสารแสดงเหตุผลของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบและเกณฑ์การยอมรับของกระบวนการควบคุม
คุณภาพระหว่างการผลิต
9. ข้อ มูลเปรียบเที ยบ key stability-indicating attributes ของผลิตภัณ ฑ์วัคซีนที่ เตรียมจากกระบวนการควบคุ ม
คุณภาพระหว่างการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพื่อจาหน่าย ภายใต้สภาวะ real time/real
temperature อาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้ว โดยไม่จาเป็นต้องดาเนินการศึกษาซ้า ซึ่งข้อมูล
การศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน กรณีที่แตกต่างต้องมีเหตุผลและความจาเป็น
ทั้งนี้ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะทาการศึกษาความคงสภาพระยะยาว (real-time) ภายใต้สภาวะการ
เก็ บ รั ก ษาตามที่ ข ออนุ ญ าตเพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น อายุ /ระยะพั ก เพื่ อ ด าเนิ น การต่ อ (holding time) ของ
ผลิตภัณฑ์วัคซีน และจะรายงานให้สานักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่กาลังดาเนินอยู่
นี้ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดมาตรฐาน
ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มี
ขนาดการผลิ ต เล็ ก ลง และ/หรื อ การศึ ก ษาความคงสภาพในสภาวะที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การสลายตั ว ( forced
degradation) หรือสภาวะเร่งให้ เกิ ดการสลายตัวด้วยอุณ หภูมิ (accelerated temperature conditions) ก็ได้
ตามเหตุผลความจาเป็น
10. หนังสือรับรองสถานที่การทดสอบของการควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจาก
หน่วยงานของรัฐระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่ครอบคลุมมาตรฐาน GMP
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เงื่อนไขในการยื่น เอกสารที่ตอ้ งยื่น ประเภทของ
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไข
เพื่อประกอบการ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
พิจารณา
เปลี่ยนแปลง
37. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเฉพาะที่ใช้ในการปล่อยผ่านตัวยาไม่สาคัญ (excipient)
หมายเหตุ: ไม่รวมถึงสารเสริมฤทธิ์ (adjuvant(s)) ดูข้อ 30 และ 31
ก. การยกเลิกหัวข้อการทดสอบ
5, 8
1, 3
MiV-PA
ข. การเพิ่มหัวข้อการทดสอบ
4
1-3
MiV-PA
ค. การเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์
1-3
1, 2
MiV-PA
ง. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์ที่ได้รับอนุญาต
ไม่มี
1, 2
MiV-PA
แล้ว (minor changes)
จ. เปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะห์ให้เป็นวิธีวิเคราะห์ตามตารา
ไม่มี
1, 2
MiV-PA
ยา
ฉ. การขยายเกณฑ์การยอมรับของข้อกาหนดมาตรฐาน
ไม่มี
1, 3
MaV-L2
ช. การเพิ่ มความเข้ ม งวดเกณ ฑ์ การยอมรั บ ของ
3, 4, 6, 7
1
MiV-PA
ข้อกาหนดมาตรฐาน
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. ผลการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยต้องเทียบเท่ากับวิธีวิเคราะห์เดิม
2. วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องทาให้ความแม่นยา (precision) ความถูกต้อง (accuracy) ความจาเพาะ
เจาะจง (specificity) และความไว (sensitivity) คงเดิม หรือเข้มงวดขึ้น
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องอยู่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับที่เคยได้รับอนุญาตหรือเป็นไปตามข้อกาหนดในตารายา
4. เกณฑ์การยอมรับของตัวทาละลายที่ตกค้าง (residual solvents) ต้องอยู่ในช่วงที่เคยได้รับอนุญาต (เช่น ภายใน
ข้อกาหนดของ ICH: Class 3 residual solvent หรือเป็นไปตามข้อกาหนดในตารายา)
5. การยกเลิกหัวข้อการทดสอบต้องแสดงให้เห็นว่ามีความซ้าซ้อนกับการทดสอบที่มีอยู่หรือไม่ได้เป็นข้อกาหนดในตารา
ยาอีกต่อไป
6. วิธีการวิเคราะห์ยังคงเหมือนเดิมหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงเแบบ MiV-PA (minor change)
7. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นผลจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต เช่น สิ่งเจือปนใหม่ (new
unqualified impurity) หรือการเปลี่ยนแปลงปริมาณรวมของสิ่งเจือปน
8. วิธีวิเคราะห์ทางเลือกต้องได้รับอนุมัติแล้วในข้อกาหนดเฉพาะและขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์นี้ไม่ได้ถูกเพิ่มเติมที่
หลัง โดยวิธีการแก้ไขแบบ minor change
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ข้อกาหนดเฉพาะของตัวยาไม่สาคัญ (excipient) ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นเองแต่ใช้ข้อกาหนดมาตรฐานตามตารายาต้องแสดงผลการศึกษาความเท่าเทียมกัน
ระหว่างวิธีที่พัฒนาขึ้นเองกับวิธีในตารายา
3. เอกสารแสดงเหตุผลขั้นตอนการแก้ไขข้อกาหนดเฉพาะของตัวยาไม่สาคัญ (excipient) เช่น แสดงให้เห็นถึงความ
เหมาะสมของ monogram ในการควบคุมตัวยาไม่สาคัญและผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ยา
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เงื่อนไขในการยื่น
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
38. การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงแหล่ ง ที่ ม าของตั ว ยาไม่
ไม่มี
ส าคั ญ (excipient) จากพื ช หรือ การสั งเคราะห์ ที่ ม า
จากมนุ ษ ย์ ห รื อ สั ต ว์ ซึ่ ง อาจมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การ
ปนเปื้อน TSE หรือไวรัส
39. การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงแหล่ ง ที่ ม าของตั ว ยาไม่
ไม่มี
สาคั ญ (excipient) จากแหล่ งที่ มี ค วามเสี่ ยงต่อ การ
ปนเปื้ อน TSE (เช่น จากสัตว์) จากแหล่งกาเนิดจาก
พืชหรือการสังเคราะห์
40. การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงแหล่ ง ที่ ม าของตั ว ยาไม่
5, 6
สาคัญ จากแหล่งกาเนิดหนึ่งไปยังอีก แหล่ งหนึ่งซึ่ งมี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน TSE เช่นกัน
41. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตตัวยาไม่สาคัญที่เป็น
ไม่มี
ชีววัตถุ (biological excipient) หมายเหตุ: ไม่รวมถึง
2
biological adjuvants ดูข้อ 30 และ 31

เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพื่อประกอบการ
พิจารณา
2-7

ประเภทของ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
MaV-L1

1, 3, 5, 6

MaV-L2

2-7

MiV-PA

2-7

MaV-L1

2-7

MaV-L2

2-7
3-8

MiV-PA
MaV-L1

1, 2
ไม่มี

42. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้จัดจาหน่าย (supplier)
ตั ว ยาไม่ ส าคั ญ ที่ ผ ลิ ต จากพลาสมา เช่ น human
3, 4
5, 6, 9
MaV-L2
serum albumin
43. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้จัดจาหน่าย (supplier)
ไม่มี
2, 3, 5-7
MaV-L2
ตัวยาไม่สาคัญ (excipient) ที่มาจากหรือไม่ได้มาจาก
สิ่งมีชีวิต (ยกเว้น ตัวยาไม่สาคัญ ที่ผลิตจากพลาสมา)
1, 5, 6
3
MiV-PA
หมายเหตุ: ไม่รวมถึงสารเสริมฤทธิ์ (adjuvant(s)) ดู
ข้อ 30 และ 31
44. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ทดสอบตัวยาไม่
1
10
MiV-PA
สาคัญ (excipient)
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดมาตรฐานของตัวยาไม่สาคัญหรือผลิตภัณฑ์วัคซีน เกินกว่าเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับ
อนุมัติ ณ ปัจจุบัน
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตัวยาไม่สาคัญ (excipient) ที่ผลิตจากพลาสมาของมนุษย์
3. ตัวยาไม่สาคัญ (excipient) ที่ผลิตจากพลาสมาของมนุษย์โดยผู้จัดจาหน่าย (supplier) แห่งใหม่ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับอนุญาตแล้วซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตตั้งแต่ได้รับอนุญาตครั้งล่าสุดในประเทศไทย (NRA)
4. ตัวยาไม่สาคัญ (excipient) ต้องไม่มีผลเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตัวยาสาคัญ
5. แหล่งกาเนิดที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อวัวบ้า (TSE) ต้องมีหนังสือรับรองความเหมาะสมของการใช้ (TSE
certificate of suitability) และต้องมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อวัวบ้ าที่ เท่ ากันหรือต่ากว่าแหล่งที่ เคยได้รับ
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อนุญาต
6. ตัวยาไม่สาคัญ (excipient) ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องมีข้อมูลการประเมินความปลอดภัยของไวรัส
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. หนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าตัวยาไม่สาคัญมาจากแหล่งกาเนิดจากพืชหรือการสังเคราะห์ทั้งหมด
2. ข้อมูลของแหล่งที่มาของตัวยาไม่สาคัญ (เช่น animal species, country of origin) และขั้นตอนของการดาเนินการ
ระหว่างการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน TSE
3. ข้อมูลเปรียบเทียบทางด้านคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและสารปนเปื้อนของตัวยาไม่สาคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกับ
ตัวยาไม่สาคัญที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบกันได้
4. ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพขั้นตอนการผลิตที่สาคัญและสารมัธยันตร์ของตัวยาไม่สาคัญ
ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
5. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดข้อมูลรุ่นการผลิตและผลการทดสอบเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) ของ
รุ่นการผลิตเพื่อจาหน่ายต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตของตัวยาไม่สาคัญที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
6. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของผลิตภัณฑ์วัคซีนที่เตรียมจากตัวยาไม่สาคัญที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพื่อจาหน่าย (commercial scale batches) ที่ดาเนินการศึกษาภายใต้สภาวะ
real-time/real temperature อาจใช้ ข้ อ มู ล การศึ ก ษาความคงสภาพที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ของรุ่ น การผลิ ต เดิ ม โดยไม่
จาเป็นต้องดาเนินการศึกษาซ้า ซึ่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน กรณีที่
แตกต่างต้องมีเหตุผลและความจาเป็น
- ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะทาการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาตของผลิตภัณฑ์
วัคซีนแบบ real-time เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพื่อดาเนินการต่อ (holding time) ของผลิตภัณฑ์
วัคซีนและจะรายงานให้สานักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่กาลังดาเนินอยู่นี้ไม่เป็นไป
ตามข้อกาหนดมาตรฐาน
- ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาดการ
ผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น และ/หรือการศึกษาความคงสภาพในสภาวะที่ส่ งเสริม
ให้ เกิ ด การสลายตั ว (forced degradation) หรื อ สภาวะเร่ ง ให้ เกิ ด การสลายตั ว ด้ ว ยอุ ณ หภู มิ (accelerated
temperature conditions) ก็ได้ ตามเหตุผลความจาเป็น
7. ข้ อ มู ล ประเมิ น ความเสี่ ย งจากการปนเปื้ อ น adventitious agents (เช่ น การศึก ษาการก าจั ด (viral clearance
studies) หรือ ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน BSE/TSE รวมถึงมีข้อมูลความปลอดภัยจากไวรัส
8. ข้อมูลการผลิตและข้อมูลความปลอดภัยทางคลินิกที่ครบถ้วน เพื่อสนับสนุนการใช้ตัวยาไม่สาคัญซึ่งผลิตจากพลาสมา
ของมนุษย์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
9. หนังสือจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่าย รับรองว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวยาไม่สาคัญที่ผลิตจากพลาสมาเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน
10. หนังสือรับรองสถานที่ทดสอบตัวยาไม่สาคัญ (excipient) ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานของรัฐ ระบุ
ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่ครอบคลุมมาตรฐาน GMP
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การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีน (Control of the final product)
เงื่อนไขในการยื่น เอกสารที่ตอ้ งยื่น ประเภทของ
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไข
เพื่อประกอบการ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
พิจารณา
เปลี่ยนแปลง
45. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีน (การตรวจปล่อยหรือผ่านและความ
คงสภาพ)
หมายเหตุ: การเปลี่ยนสถานที่การทดสอบซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน GMP ไม่ถือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ต้องรายงาน
แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงด้าน GMP (minor change) ระดับรอง
ก. ย้ายสถานที่ ก ารทดสอบในการควบคุมคุณ ภาพของ
ไม่มี
1, 2
MaV-L2
ผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้วิธีการทดสอบที่ไม่เป็นไปตามตารา
ยาไปยั ง บริ ษั ท อื่ น หรื อ สถานที่ ใ หม่ แ ต่ เ ป็ น บริ ษั ท
เดียวกัน
ข. ย้ายสถานที่ ก ารทดสอบในการควบคุมคุณ ภาพของ
1
1, 2
MiV-PA
ผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้วิธีทดสอบ เป็นไปตามตารายาไปยัง
บริษัทอื่น
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. การย้ายสถานที่การทดสอบในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทดสอบความแรง potency
assay หรือ การทดสอบด้านชีวภาพ bioassay
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (technology transfers qualification)
2. หนังสือรับรองสถานที่การทดสอบในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานของ
รัฐ ระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่ครอบคลุมมาตรฐาน GMP
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เงื่อนไขในการยื่น เอกสารที่ตอ้ งยื่น ประเภทของ
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไข
เพื่อประกอบการ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
พิจารณา
เปลี่ยนแปลง
46. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดมาตรฐานเพื่อการตรวจปล่อยหรือผ่านผลิตภัณฑ์วัคซีน
ก. สาหรับผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบที่ต้องผ่านการฆ่า
ไม่มี
1, 2, 6, 8, 10
MaV-L1
เชื้อโดยใช้ความร้อน (เช่น ตัวทาละลายที่ใช้ผสม
วัคซีน (diluent for reconstitution of
lyophilized vaccines) แทนที่วิธที ดสอบความ
ปราศจากเชือ้ ด้วยวิธี process parametric release
ข. การยกเลิกหัวข้อการทดสอบ
ไม่มี
2, 9, 10
MaV-L2
ค. การเพิ่มหัวข้อการทดสอบ
1, 2, 9
2-4, 8
MiV-PA
ง. เปลี่ยนแปลงชนิด/สายพันธุ์สัตว์ทดลองในการ
ไม่มี
5, 11
MaV-L2
ทดสอบ เช่น สัตว์ทดลองชนิด/สายพันธุ์ใหม่ อายุของ
สัตว์ทดลอง และ/หรือผู้ผลิต/ผูจ้ ัดจาหน่าย
สัตว์ทดลองใหม่ที่ไม่สามารถยืนยันลักษณะทางจีโน
ไทป์ ของสัตว์ทดลองได้
จ. การแทนที่วิธวี ิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ไม่มี
2-4, 7, 8
MaV-L2
ฉ. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์เพียงเล็กน้อย
3-6
3, 8
MiV-PA
ช. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะห์ของผู้ผลิตเป็นวิธี
3, 6
2-4
MiV-PA
วิเคราะห์ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของตารายา
ซ. การขยายเกณฑ์การยอมรับ
ไม่มี
2, 8, 10
MaV-L2
ฌ. การเพิ่มความเข้มงวดของเกณฑ์การยอมรับ
7-10
2
MiV-PA
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. เกณฑ์การยอมรับต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติสาหรับวิธีการวิเคราะห์ที่ได้รับอนุมัติ ณ
ปัจจุบัน
2. การเพิ่มหัวข้อการทดสอบที่ต้องไม่เป็นผลอันเนื่องมาจากต้องการควบคุมปริมาณสิ่งเจือปนชนิดใหม่
3. เกณฑ์การยอมรับต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน
4. วิธีการวิเคราะห์ต้องไม่เปลี่ยนแปลง (เช่น การเปลี่ยนแปลงความยาวหรืออุณภูมิของ โดยเป็นคอลัมน์ชนิดเดียวกัน
หรือวิธีการเดิม) และไม่พบสิ่งเจือปนชนิดใหม่
5. วิธีวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องทาให้ความแม่นยา (precision) ความถูกต้อง (accuracy) ความจาเพาะ
เจาะจง (specificity) และความไว (sensitivity) คงเดิมหรือเข้มงวดขึ้น
6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทดสอบความแรงของผลิตภัณฑ์วัคซีน (potency test)
7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องอยู่ภายในเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับอนุญาต
8. เกณฑ์การยอมรับสาหรับปริมาณสารตกค้าง (residuals) อยู่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับที่เป็นที่ยอมรับหรือเกณฑ์ได้รับ
การอนุ มั ติ (ตั ว อย่ า งเช่ น ภายในข้ อ ก าหนดของ ICH ส าหรั บ ปริ ม าณตั ว ท าละลายที่ ต กค้ า งประเภทที่ 3 หรื อ
ข้อกาหนดต่างๆ ของตารายา)
9. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นผลจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต เช่น สิ่งเจือปนใหม่ (new
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unqualified impurity) หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดปริมาณรวมของสิ่งเจือปน)
10. วิธีการวิเคราะห์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงของวิธีการวิเคราะห์เพียงเล็กน้อย
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. รายงานการศึกษาความถูกต้องของกระบวนการผลิตและกระบวนการทาให้ปราศจากเชื้อของผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. ข้อกาหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3. สรุปวิธีการวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
4. รายงานการศึกษาความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
5. ข้ อ มู ล ที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า การเปลี่ ย นแปลงสั ต ว์ ท ดลองที่ ใช้ ท ดสอบให้ ผ ลที่ เปรี ย บเที ย บกั น ได้ กั บ ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ าก
สัตว์ทดลองที่ได้รับอนุมัติ ณ ปัจจุบัน
6. รายละเอียดข้อมูลของรุ่นการผลิตและผลการทดสอบเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) โดยใช้จานวนรุ่น
การผลิ ต ที่ เหมาะสมเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น กระบวนการปล่ อ ยผ่ า นแบบพาราเมตริ ก (process parametric
release)
7. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของรุ่นการผลิตและผลโดยสรุปเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) อย่าง
น้อย 3 รุ่นการผลิตเพื่อจาหน่ายที่ต่อเนื่องกันของผลิตภัณฑ์วัคซีน
8. เอกสารแสดงเหตุ ผลสนั บ สนุ น การเปลี่ย นแปลงวิธีวิเคราะห์ (เช่ น วิธีวิ เคราะห์ มี ความเหมาะสมในการติ ด ตาม
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงการเสื่อมสลายของผลิตภัณฑ์ยา) หรือสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเฉพาะ
(เช่น เกณฑ์การยอมรับที่ขอแก้ไขในข้อกาหนดเฉพาะมีความเหมาะสมในการควบคุมการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ยา)
9. เอกสารแสดงเหตุผลของการยกเลิกหัวข้อการทดสอบ (เช่น เกณฑ์การยอมรับในข้อกาหนดเฉพาะที่ขอแก้ไขใหม่มี
ความเหมาะสมในการควบคุมการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ยา)
10. เอกสารหลักฐานแสดงถึงความสม่าเสมอของคุณภาพและกระบวนการผลิต
11. หนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงชนิดหรือสายพั นธุ์ของสัตว์ทดลอง ว่ามีความเหมาะสมในการใช้ เช่น veterinary
certificate
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สารมาตรฐานหรือวัสดุมาตรฐาน (Reference standards or materials)
เงื่อนไขในการยื่น เอกสารที่ตอ้ งยื่น ประเภทของ
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไข
เพื่อประกอบการ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
พิจารณา
เปลี่ยนแปลง
47. คุณสมบัติสารมาตรฐานอ้างอิงเทียบกับสาร
ไม่มี
1, 2
MaV-L2
มาตรฐานสากลปฐมภูมิ (international standard)
ใหม่
48. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารมาตรฐานจากผู้ผลิต inไม่มี
1, 2
MaV-L2
house (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสารมาตรฐานสากล) ไปเป็น
สารมาตรฐานตามตารายาหรือสารมาตรฐานสากล
49. คุณสมบัติสารมาตรฐานใหม่เทียบกับสารมาตรฐาน
1
2
MiV-PA
ที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน (รวมถึงคุณสมบัติของสาร
มาตรฐานอ้างอิงทุติยภูมิใหม่เทียบกับสารมาตรฐาน
ปฐมภูมิที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน)
50.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา (protocol)
ไม่มี
3, 4
MaV-L2
การสอบเทียบสารมาตรฐาน
51. การขยายอายุของสารมาตรฐานอ้างอิง
2
5
MiV-PA
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. การสอบเทียบคุณสมบัติของสารมาตรฐานใหม่ต้องเป็นไปตามแผนการศึกษาที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน
2. การขยายอายุของสารมาตรฐานต้องเป็นไปตามแผนการศึกษาที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. แก้ไขฉลากและเอกสารกากับยาของผลิตภัณ ฑ์ยาเพื่ อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสารมาตรฐานที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง)
2. ข้ อ มู ล คุ ณ สมบั ติ ข องสารมาตรฐานหรื อ วั ส ดุ ม าตรฐานที่ ข อแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง เช่ น แหล่ ง ที่ ม า (source)
ลักษณะเฉพาะ (characterization) และผลวิเคราะห์ (certificate of analysis)
3. เอกสารแสดงเหตุผลของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบคุณภาพของสารมาตรฐาน
4. แผนการตรวจสอบคุณภาพของสารมาตรฐานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
5. วิธีทดสอบและผลการทดสอบความคงสภาพ เพื่อสนับสนุนการขยายอายุของสารมาตรฐานโดยสรุป
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ระบบปิดของภาชนะบรรจุ (Container Closure System)
เงื่อนไขในการยื่น เอกสารที่ตอ้ งยื่น ประเภทของ
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไข
เพื่อประกอบการ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
พิจารณา
เปลี่ยนแปลง
52. การแก้ไขระบบปิดของภาชนะบรรจุที่สัมผัสวัคซีน
ไม่มี
1-7
MaV-L2
เช่น new coating, adhesive,
1-3
3
MiV-PA
stopper or type of glass
หมายเหตุ: การเพิ่มระบบปิดของภาชนะบรรจุแบบใหม่
เช่น pre-filled syringe (เดิมเคยขึ้นทะเบียนเฉพาะ
vial) ดูข้อ 29
53. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจาก reusable container
ไม่มี
1, 3, 6
MaV-L2
เป็น disposable container โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเนือ้ บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับยา (เช่น การ
เปลี่ยนจาก reusable pen เป็น disposable pen)
54. การยกเลิกระบบปิดของภาชนะบรรจุ
ไม่มี
1
MiV-PA
หมายเหตุ: แก้ไขข้อมูลในฉลากและเอกสารกากับยา
(ตามความเหมาะสม)
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. ชนิดหรือสารที่ใช้ทาภาชนะบรรจุและฝาปิดไม่มีการเปลี่ยนแปลง
2. รูปทรง/ขนาดของภาชนะบรรจุและฝาปิดไม่มีการเปลี่ยนแปลง
3. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้เพื่ อปรับปรุงคุณ ภาพของภาชนะบรรจุเท่านั้นและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อสารของ
ภาชนะที่สัมผัสกับยา เช่น เพิ่มความหนาของขวดยา vial โดยรูปทรง/ขนาดภายในไม่เปลี่ยนแปลง
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ฉลากและเอกสารกากับยาของผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตามความเหมาะสม)
2. สาหรับผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อต้องมีรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการหรือเอกสารแสดงเหตุผลที่
เทียบกันได้
สาหรับบรรจุภัณ ฑ์ทุติ ยภูมิ (secondary functional container closure system) ต้องมีรายงานการตรวจสอบ
ความถูกต้องของวิธีทดสอบ
3. ข้อมู ลระบบปิ ดของภาชนะบรรจุที่ ข อแก้ ไขเปลี่ยนแปลง (ตามความเหมาะสม) เช่น รายละเอียด วัสดุที่ ใช้เป็ น
ส่วนประกอบ และข้อกาหนดเฉพาะของภาชนะบรรจุ
4. เอกสารแสดงการป้องกันการรั่ วไหล การชะล้าง (leaching) สารที่ไม่พึงประสงค์ออกจากภาชนะบรรจุ ความเข้ากัน
ได้ของวัสดุภาชนะบรรจุกับยา และผลการทดสอบความเป็นพิษและการทดสอบความไวต่อปฎิกิริยาทางชีวภาพ
toxicity and biological reactivity tests
5. ตารางเปรี ย บเที ย บผลการทดสอบเป็ น ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ (quantitative data) ของรุ่ น การผลิ ต เพื่ อ จ าหน่ า ย
ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์วัคซีนในระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันและ
ระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถนาข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วของรุ่นการผลิตเดิมมาใช้ในการ
เปรียบเทียบ
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ทั้งนี้ สามารถใช้วิธี Bracketing สาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีหลายความแรง ภาชนะบรรจุหลายขนาดและ/หรือหลายขนาด
บรรจุได้ ตามเหตุผลความจาเป็น
6. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของรุ่นการผลิตเพื่อจาหน่ายต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 รุ่น
การผลิ ต (commercial scale batches) ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ วั คซี น ในระบบปิ ด ของภาชนะบรรจุ ที่ ได้ รับ อนุ ญ าต ณ
ปัจจุบันและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดาเนินการศึกษาภายใต้สภาวะ real-time/real temperature อาจใช้ข้อมูล
การศึ ก ษาความคงสภาพที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ วั ค ซี น ในระบบปิ ด ของภาชะนบรรจุ เ ดิ ม โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ ง
ดาเนินการศึกษาซ้า ซึ่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน กรณีที่แตกต่าง
ต้องมีเหตุผลและความจาเป็น
- ทั้ งนี้ ผู้ผลิต ต้องรับ รองว่าจะท าการศึก ษาความคงสภาพภายใต้สภาวะการเก็บ รัก ษาตามที่ ขออนุ ญ าตของ
ผลิตภัณฑ์วัคซีนแบบ real-time เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพื่อดาเนินการต่อ (holding time) ของ
ผลิตภัณฑ์วัคซีนและจะรายงานให้สานักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่กาลังดาเนินอยู่
นี้ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดมาตรฐาน
- ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาดการ
ผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น และ/หรือการศึกษาความคงสภาพในสภาวะที่ส่งเสริมให้
เกิ ด การสลายตั ว (forced degradation) หรื อ สภาวะเร่ ง ให้ เ กิ ด การสลายตั ว ด้ ว ยอุ ณ หภู มิ (accelerated
temperature conditions) ก็ได้ ตามเหตุผลความจาเป็น
7. เอกสารแสดงความเหมาะสมของระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
เช่น
- การทา Media Fill เพื่อดูการปนเปื้อนของภาชนะบรรจุ
- สาหรับผลิตภัณ ฑ์ที่ปราศจากเชื้อให้แ สดงการทดสอบผลิตภัณ ฑ์ยาระหว่างการขนส่ง transportation and/or
interaction studies ของ protein integrity) และผลของการปราศจากเชื้อ
- สาหรับ multi-dose containers ให้แสดงผลของความสามารถในการคงสภาวะปราศจากเชื้อ และผลการทดสอบ
จากผู้ใช้งาน
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เงื่อนไขในการยื่น เอกสารที่ตอ้ งยื่น ประเภทของ
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไข
เพื่อประกอบการ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
พิจารณา
เปลี่ยนแปลง
55. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ผลิต/จาหน่าย ของระบบปิดของภาชนะบรรจุ (supplier) ของ primary container
closure
ก. การเพิ่มหรือการเปลี่ยนผู้ผลิต/จาหน่าย
1, 2
4, 5
MiV-PA
หมายเหตุ: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนเนื้อวัสดุหรือรูปทรงของระบบปิดของภาชนะ
บรรจุ ดูข้อ 52.
ข. ยกเลิกผู้ผลิต/จาหน่าย
ไม่มี
ไม่มี
MiV-PA
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. ชนิด เนื้อวัสดุและรูปทรง หรือกระบวนการทาให้ปราศจากเชื้อของระบบปิดของภาชนะบรรจุไม่เปลี่ยนแปลง
2. ข้อกาหนดมาตรฐานของส่วนประกอบของระบบปิดของภาชนะบรรจุไม่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับ
อนุมัติ ณ ปัจจุบัน
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ข้อมูลผู้ผลิต/จาหน่าย และรายละเอียดของระบบปิดของภาชนะบรรจุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น ผลวิเคราะห์
(certificate of analysis) ลักษณะ (description) ข้อกาหนดเฉพาะ (specification) และเนื้ อวัสดุ ของ primary
packaging
2. ข้อมูลแสดงความเหมาะสมของระบบปิดของภาชนะบรรจุ เช่ น การทดสอบการดูดซับตัวยาเข้าไปในภาชนะบรรจุ
และการหลุดลอก/ชะล้างออกจากภาชนะบรรจุ (extractable/leachable testing)
3. ข้อมูลเปรียบเทียบ key stability-indicating attributes ของผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3
รุ่ น การผลิ ต เพื่ อ จ าหน่ า ย (commercial scale batches) ที่ ด าเนิ น การศึ ก ษาภายใต้ ส ภาวะ real-time/real
temperature อาจใช้ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพที่มีอยู่แล้วของผลิตภัณฑ์วัคซีนเดิม โดยไม่จาเป็นต้องดาเนินการ
ศึกษาซ้า ซึ่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพควรครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน กรณีที่แตกต่างต้องมีเหตุผล
และความจาเป็น
- ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรับรองว่าจะทาการศึกษาความคงสภาพภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามที่ขออนุญาตของผลิตภัณฑ์
วัคซีนแบบ real-time เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนอายุ/ระยะพักเพื่อดาเนินการต่อ (holding time) ของผลิตภัณฑ์
วัคซีนและจะรายงานให้สานักงานฯ ทราบ ในกรณีที่ผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่กาลังดาเนินอยู่นี้ไม่เป็นไป
ตามข้อกาหนดมาตรฐาน
- ในการศึกษาความคงสภาพ สามารถใช้วิธี matrixing หรือ bracketing หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่มีขนาดการ
ผลิตเล็กลง และ/หรือข้อมูลจากรุ่นการผลิตที่น้อยกว่า 3 รุ่น และ/หรือการศึกษาความคงสภาพในสภาวะที่ส่งเสริมให้
เกิ ด การสลายตั ว (forced degradation) หรื อ สภาวะเร่ ง ให้ เ กิ ด การสลายตั ว ด้ ว ยอุ ณ หภู มิ (accelerated
temperature conditions) ก็ได้ ตามเหตุผลความจาเป็น
4. จดหมายจากผู้รับอนุญาต รับรองว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบปิดของภาชนะบรรจุ
5. เปรียบเทียบผลวิเคราะห์ (certificate of analysis) ภาชนะบรรจุผู้ผลิต/จาหน่าย ที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันกับ
ภาชนะบรรจุของผู้ผลิต/จาหน่าย ใหม่
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เงื่อนไขในการยื่น เอกสารที่ตอ้ งยื่น ประเภทของ
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไข
เพื่อประกอบการ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
พิจารณา
เปลี่ยนแปลง
56. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดมาตรฐานเพื่อปล่อยผ่านสาหรับ primary container closure หรือ
functional secondary container closure
ก. การยกเลิกหัวข้อการทดสอบ
1, 2
1, 2
MiV-PA
ข. การเพิ่มหัวข้อการทดสอบ
3
1, 2
MiV-PA
ค. การเปลี่ยนแปลงวิธีวเิ คราะห์
6,7
1-3
MiV-PA
ง. การเปลี่ยนแปลงวิธีวเิ คราะห์แบบ MiV-PA (minor
4-7
1-3
MiV-PA
change)
จ. การขยายเกณฑ์การยอมรับ
ไม่มี
1, 2
MaV-L2
ฉ. การเพิ่มความเข้มงวดของเกณฑ์การยอมรับ
8
1
MiV-PA
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. การยกเลิกหัวข้อการทดสอบต้องแสดงให้เห็นว่ามีความซ้าซ้อนกับการทดสอบที่มีอยู่หรือไม่เป็นข้อกาหนดในตารับยา
อีกต่อไป
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดมาตรฐานต้องไม่มีผลกระทบต่อการทางานของระบบปิดของภาชนะบรรจุและ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
3. การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไม่เป็นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นซ้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตหรือปัญหาความคงสภาพยา ที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้
4. เกณฑ์การยอมรับไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยได้รับอนุญาตไว้
5. ขั้นตอนการวิเคราะห์ใหม่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องเป็นวิธีวิเคราะห์เดียวกัน
6. ผลการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าวิธีวิเคราะห์ใหม่หรือวิธีวิเคราะห์ที่มีการปรับเปลี่ยน
อย่างน้อยต้องเทียบเท่ากับวิธีวิเคราะห์ที่ได้รับอนุญาตในปัจจุบัน
7. วิธีวิเคราะห์ใหม่หรือวิธีวิเคราะห์ที่มีการปรับเปลี่ยน ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยังคงมีความแม่นยา ความถูกต้อง ความ
ไวและความจาเพาะ
8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของระบบปิดของภาชนะบรรจุ ต้องอยู่ภายในช่วงของเกณฑ์การยอมรับที่ได้รับ
อนุญาตในปัจจุบันหรือสอดคล้องกับข้อกาหนดมาตรฐานที่มีการแก้ไขใหม่ในตารายา (monograph specifications)
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ข้อกาหนดมาตรฐานของภาชนะบรรจุ primary container closure หรือ secondary container closure ที่ขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. เอกสารแสดงเหตุผลสนับสนุนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง functional ข้อกาหนดมาตรฐานของภาชนะบรรจุ primary
container closure ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3. รายละเอียดและการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ (ถ้ามีข้อมูล)
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ความคงสภาพ (Stability)
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขในการยื่น
ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพื่อประกอบการ
พิจารณา

ประเภทของ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

57. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอายุของผลิตภัณฑ์ยา
1. การขยายอายุของผลิตภัณฑ์วัคซีนสาหรับ
ไม่มี
1-5
MaV-L2
- ผลิตภัณฑ์วัคซีนในบรรจุภัณฑ์สาหรับจาหน่ายและ/
หรือ
- หลังจากการเปิดบรรจุภัณฑ์ครั้งแรกและ/หรือ
- ภายหลังการเจือจางหรือละลายด้วยน้ายาทาละลาย
2. การลดอายุของผลิตภัณฑ์วัคซีนสาหรับ
ไม่มี
1-5
MaV-L2
- ผลิตภัณฑ์วัคซีนในบรรจุภัณฑ์สาหรับจาหน่ายและ/
หรือ
- หลังจากการเปิดบรรจุภัณฑ์ครั้งแรกและ/หรือ
- ภายหลังการเจือจางหรือละลายด้วยน้ายาทาละลาย
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ไม่มี
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ฉลากและเอกสารกากับยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตามความเหมาะสม)
2. สภาวะการเก็บรักษาวัคซีนและอายุวัคซีนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตามความเหมาะสม)
3. แผนการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีนหลังจากได้รับอนุญาตแล้ว
4. เหตุผลสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีนหลังได้รับอนุมัติหรือแผนการ
ศึ ก ษาความคงสภาพและค ารับ รองในการศึ ก ษาความคงสภาพหลั งจากวัค ซี น ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ จ าหน่ าย (Post
approval stability protocol and stability commitment)
5. ผลการศึ ก ษาความคงสภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ วัค ซี น ภายใต้ สภาวะ/อุ ณ หภู มิ จ ริงที่ ครอบคลุ ม อายุ วัคซี น ที่ ข อแก้ ไข
เปลี่ยนแปลง อย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพื่อจาหน่าย
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เงื่อนไขในการยื่น เอกสารที่ตอ้ งยื่น ประเภทของ
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไข
เพื่อประกอบการ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
พิจารณา
เปลี่ยนแปลง
58. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีนหลังจากได้รับอนุญาตให้จาหน่าย
ก. การเปลี่ย นแปลงแผนการศึก ษาความคงสภาพของ
ไม่มี
1-6
MaV-L2
ผลิตภัณฑ์วัคซีนและคารับรองในการศึกษาความคง
สภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีนหลังจากได้รับอนุญาตให้
จ าหน่ ายเช่ น ยกเลิ ก หั ว ข้ อ การทดสอบ/เปลี่ ย นวิ ธี
วิเคราะห์/อุณหภูมิในการเก็บรักษายา
ข. การเพิ่ มจุดเวลาที่ท าการทดสอบ ในแผนการศึกษา
ไม่มี
4,6
MiV-PA
ความคงสภาพภายหลังการอนุมัติ
ค. การเพิ่มหัวข้อการทดสอบในแผนการศึกษาความคง
1
4,6
MiV-PA
สภาพภายหลังการอนุมัติ
ง. การยกเลิก จุ ด เวลาที่ ท าการทดสอบ ที่ เกิ น กว่าอายุ
ไม่มี
4,6
MiV-PA
วัคซีนที่ได้รับอนุญาต
จ. การยกเลิ ก จุ ด เวลาที่ ท าการทดสอบ ที่ ไม่ เกิ น อายุ
2
4,6
MiV-PA
วัคซีนที่ได้รับอนุญาต
ฉ. การเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบความปราศจากเชื้อ
ไม่มี
1, 2, 4, 6
MaV-L2
(sterility test) แทนที่ด้วยการทดสอบความสมบูรณ์
(Integrity test) ของระบบปิดของภาชนะบรรจุแทน
3
4, 6
MiV-PA
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. การเพิ่มหัวข้อการทดสอบไม่ได้เกิดเนื่องจากความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาหรือพบสารเจือปนใหม่
2. อายุวัคซีนที่ได้รับอนุญาตต้องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 24 เดือน
3. วิธีที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ (Integrity) ของระบบปิดของภาชนะบรรจุต้องได้รับอนุมัติมาแล้วจากการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้
เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. วิธีวิเคราะห์โดยสรุป หากใช้วิธีการวิเคราะห์ทขี่ อแก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของวิธวี ิเคราะห์ หากใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3. สภาวะการเก็บรักษาและอายุวัคซีนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตามความเหมาะสม)
4. แผนการศึกษาความคงสภาพฉบับปรับปรุง (Updated post approval stability protocol) และหนังสือรับรอง
จากผู้ผลิตว่าจะทาการศึกษาความคงสภาพ
5. ผลการศึกษาความคงสภาพผลิตภัณฑ์วัคซีนเพือ่ เป็นข้อมูลสนับสนุนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและหนังสือรับรอง
การศึกษาว่าจะทาการศึกษาความคงสภาพผลิตภัณฑ์ยาหลังจากยาได้รับอนุญาตให้จาหน่าย เช่น ข้อมูลที่แสดงความ
น่าเชื่อถือของการทดสอบทางเลือก (alternative test)
6. เหตุผลสนับสนุนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาความคงสภาพผลิตภัณฑ์วัคซีนและคารับรองในการศึกษา
ความคงสภาพผลิตภัณฑ์ยาหลังจากยาได้รับอนุญาตให้จาหน่าย (Post approval stability protocol and
stability commitment)
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์
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เงื่อนไขในการยื่น เอกสารที่ตอ้ งยื่น ประเภทของ
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไข
เพื่อประกอบการ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
พิจารณา
เปลี่ยนแปลง
59. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์วัคซีนหรือวัคซีนหลังผสมด้วยน้ายาทาละลาย
ก. การเพิ่มหรือการเปลี่ยนสภาวะการเก็บรักษา เช่น
ไม่มี
1-4, 6
MaV-L2
การขยายหรือลดช่วงอุณหภูมิ การเพิ่มหรือเปลี่ยน
สภาวะห่วงโซ่อุณหภูมิที่ควบคุม
ข. การเพิ่มคาเตือน เช่น ห้ามแช่แข็ง
ไม่มี
1, 2, 4, 5
MaV-L2
ค. การยกเลิกคาเตือน เช่น ห้ามแช่แข็ง
ไม่มี
1, 2, 4, 6
MaV-L2
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ไม่มี
เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ฉลากและเอกสารกากับยาทีข่ อแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกีย่ วข้อง)
2. สภาวะการเก็บรักษายาและอายุวัคซีนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3. แผนและคารับรองในการศึกษาความคงสภาพผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลังจากยาได้รับอนุญาตให้
จาหน่าย
4. เอกสารแสดงเหตุผลในการเปลี่ยนสภาวะการเก็บรักษาวัคซีนและคาเตือนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
5. ผลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีนภายใต้สภาวะที่เหมาะสมซึ่งครอบคลุมอายุยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
จานวน 1 รุ่นการผลิตเพื่อจาหน่ายเว้นแต่จะชีแ้ จงเหตุผลได้
6. ผลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีนภายใต้สภาวะที่เหมาะสมซึ่งครอบคลุมอายุยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อย่างน้อย 3 รุ่นการผลิตเพื่อจาหน่ายเว้นแต่จะชี้แจงเหตุผลได้
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ภาคผนวก 4
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์วัคซีนด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขในการยื่น
ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพื่อประกอบการ
พิจารณา

ประเภทของ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

60. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ/หรือการเพิ่มข้อบ่งใช้
ขนาดและแผนการให้ยา กลุ่มผู้ป่วยหรือข้อมูลทางด้าน
1,2
1-7
Major-L1
คลินิกซึ่งเป็นการขยายการใช้ยา
61. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารกากับยา
1,2,3
1-5
Major-L1
62. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารกากับยา
(ตามข้อกาหนดการแสดงฉลากและเอกสารกากับยา
ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) รวมถึง
ก. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดวางรูปภาพ/รูปแบบ
โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง
ข. การเพิ่ม/ยกเลิก/แทนทีร่ ูปภาพ แผนภาพ บาร์โค้ด
สัญลักษณ์ และ/หรือข้อความโดยไม่ทาให้เข้าใจผิดใน
ข้อบ่งใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
1,4
1,2,8,9
MiV-PA
ค. การเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงคาหรือข้อความของคาเตือน
ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้และ/หรืออาการไม่พึงประสงค์
ที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้เข้มงวดมากขึ้นในฉลากและ
เอกสารกากับยา
ง. การจากัดกลุ่มเป้าหมายของการใช้ผลิตภัณฑ์ให้ลดลง
จ. การยกเลิกข้อบ่งใช้
ฉ. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้จัดจาหน่าย
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. ฉลากและเอกสารกากับยา ในทีนี้ หมายถึง เอกสารกากับยา (Package Insert) เอกสารกากับยาสาหรับผู้ป่วย ฉลาก
บนกล่องบรรจุยา/บรรจุภัณฑ์ ฉลากยาด้านใน และ/หรือฉลากยาบนบลิสเตอร์หรือสตริป
2. เป็ น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ สืบ เนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสรุป ของผลิตภัณ ฑ์ต ามแบบ Summary of
Product Characteristics (SmPC) หรือเอกสารอื่นๆ ที่เทียบเท่า เช่น เอกสาร USPI
3. เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับรอง (MiV) และไม่อยู่ในขอบเขตภายใต้หัวข้อ 60. การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงและ/หรือการเพิ่มข้อบ่งใช้ ขนาดและแผนการให้ยา กลุ่มผู้ป่วยหรือข้อมูลทางด้านคลินิกซึ่งเป็น
การขยายการใช้ยา
4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องไม่ใ ช่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับหลัก (MaV) และต้องไม่เป็นข้อมูลที่ส่งเสริมการขาย
กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับหลัก (MaV) ของฉลากและเอกสารกากับยา ให้ดาเนินการตามหัวข้อ 61. การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารกากับยา
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ฉลากและเอกสารกากับยาฉบับที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน
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2. ฉลากและเอกสารกากับยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง และฉบับที่แสดงการเปรียบเทียบข้อความที่แก้ไขให้ชัดเจน
3. เอกสารแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
4. รายงานของผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก (Clinical expert reports) และ/หรือรายงานการศึกษาวิจัยทางคลินิก (ในกรณีที่
เกี่ยวข้อง)
5. เอกสารก ากั บ ยา (Package Insert) ข้ อ มู ล สรุ ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามแบบ Summary of Product Characteristics
(SmPC) หรือเอกสารกากับยาสาหรับผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกากับดูแลยาที่อ้างอิง หรือประเทศผู้ผลิตซึ่ง
ระบุข้อความที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
6. หนังสืออนุญาตจากประเทศผู้ผลิตหรือประเทศอ้างอิง ซึ่งอนุญาตข้อบ่งใช้ใหม่ หรือขนาดและแผนการให้ยาใหม่ (ใน
กรณีที่เกี่ยวข้อง)
7. เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลการศึกษาทางคลินิก ตามคู่มือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตารับยาแบบ ASEAN (ACTD)
ส่วนที่ 4 (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
8. หนังสือจากผู้รับอนุญาต รับรองว่ามีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเฉพาะ เรื่องตามหัวข้อข้างต้น โดยรายละเอียดอื่นๆ ไม่
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
9. เอกสารที่เกี่ยวข้อง/เอกสารอ้างอิงเพื่อสนับสนุนส่วนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
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ภาคผนวก 5
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตารับยาด้านบริหารจัดการ
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขในการยื่น
ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
1-3

เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพื่อประกอบการ
พิจารณา
1-5

ประเภทของ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
MiV-PA

63. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชือ่ ผลิตภัณฑ์ยา
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. รายละเอียดอื่นของทะเบียนตารับวัคซีน (สูตรตารับ ข้อกาหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจาหน่ายและ
ข้อกาหนดมาตรฐานอายุยาของผลิตภัณฑ์วัคซีน สถานที่ผลิตและกระบวนการผลิต ) ต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ยกเว้นชื่อผลิตภัณฑ์
2. ชื่อของผลิตภัณ ฑ์วัคซีนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดในการออกเสียงและตัวสะกดกับ
ผลิตภัณฑ์วัคซีนอื่นๆ
3. ชื่อใหม่ของผลิตภัณฑ์ต้อง
(1) ไม่โอ้อวดในด้านประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เกินกว่าข้อมูลสนับสนุนจากผลการศึกษา
ทางคลินิก
(2) ไม่ทาให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสรรพคุณในการรักษา
(3) ไม่ทาให้เข้าใจผิดว่ามีประสิทธิภาพ คุณภาพหรือความปลอดภัยเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
(4) ไม่ทาให้เข้าใจผิดว่า มีส่วนประกอบอื่นๆ ที่ไม่มีจริงในผลิตภัณฑ์
เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. หนั งสื อ จากเจ้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ ผู้ รั บ อนุ ญ าต ยิ น ยอมให้ แ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลงชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และรับ รองว่ า จะ
ดาเนินการแจ้งให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. หนั งสื อ จากผู้ รับ อนุ ญ าตรับ รอง ว่ ารายละเอี ย ดอื่ น ของทะเบี ย นต ารับ ผลิต ภั ณ ฑ์ วัค ซี น (สูต รต ารับ ข้ อ ก าหนด
มาตรฐานการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจาหน่ายและข้อกาหนดมาตรฐานอายุยา สถานที่ผลิตและกระบวนการผลิต )
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นชื่อผลิตภัณฑ์
3. เอกสารกากับยาและฉลากซึ่งระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยา (CPP) ฉบับปรับปรุง (แล้วแต่กรณี)
5. หนังสือรับรองเครื่องหมายการค้า (แล้วแต่กรณี)
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คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขในการยื่น
ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพื่อประกอบการ
พิจารณา

ประเภทของ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

64. การเพิ่มหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการ
1-3
1-3
MiV-PA
ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจาหน่าย
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจาหน่ายเท่านั้น
2. ผู้รับผิดชอบในการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจาหน่ายทีข่ อแก้ไขเปลี่ยนแปลงใช้วิธีการควบคุมคุณภาพในการตรวจ
ปล่อยหรือผ่านเช่นเดียวกับผู้รับผิดชอบที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบัน
3. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์วัคซีนต้องไม่มีการแก้ไขเปลีย่ นแปลง
เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ มอบหมายให้ผู้ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจปล่อยหรือผ่าน
เพื่อจาหน่าย (แล้วแต่กรณี)
2. หนังสือรับรองสถานที่ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจาหน่ายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานของรัฐ (หรือหน่วยงานที่
รัฐรับรอง) ระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดใี นการผลิตยา เช่น หนังสือรับรอง GMP หรือ CPP ที่คลอบ
คลุมมาตรฐาน GMP
3. ฉลากและเอกสารกากับยาซึ่งระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่เกีย่ วข้อง

คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขในการยื่น
ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพื่อประกอบการ
พิจารณา

ประเภทของ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

65. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชือ่ และ/หรือที่อยู่ (เช่น
1-3
1-3
MiV-PA
รหัสไปรษณีย์ ชื่อถนน) ของผู้รับอนุญาต
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องเป็นการเปลี่ยนชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องไม่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบริษัทอื่น
3. สาหรับกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือที่อยู่ของผู้รับอนุญาตในฉลากและเอกสารกากับยาเท่านั้น การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารกากับยาในกรณีอื่น ให้ดาเนินการตามหัวข้อ 61 และ 64
เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเดิมในชื่อใหม่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินการ
2. หนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือที่อยู่จากหน่วยงานของรัฐ
3. ฉลากและเอกสารกากับยาซึ่งระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์

หน้า 57

คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขในการยื่น
ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพื่อประกอบการ
พิจารณา

ประเภทของ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

66. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเจ้าของผลิตภัณฑ์
1-2
1-5
MiV-PA
(product owener)
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. ผู้รับอนุญาตต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. สถานที่ผลิตต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. หนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์เดิมเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่
2. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ รับรองว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและยินยอมให้ผู้รับอนุญาตสามารถดาเนินการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนตารับวัคซีนได้
3. กรณีเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ใช่ผู้ผลิต ต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ยินยอมให้ผู้ผลิตดาเนินการผลิต
ในนามของเจ้าของผลิตภัณฑ์
4. กรณีเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ใช่ผู้ผลิต ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ผลิต ระบุว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตและ
รับรองประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์วัคซีน
5. เอกสารกากับยาและฉลากซึ่งระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขในการยื่น
ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
1-2

เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพื่อประกอบการ
พิจารณา
1-5

ประเภทของ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
MiV-PA

67. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของผู้ผลิต
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. สถานที่ผลิตยาต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ยกเว้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของผู้ผลิต
เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. หนังสือแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ เช่น หนังสือรับรอง GMP
2. หนังสือจากหน่วยงานของรัฐ แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของจากผู้ผลิตเดิมเป็นผู้ผลิตใหม่ (แล้วแต่กรณี)
3. กรณีที่เป็นผู้รับจ้างผลิต ต้องมีหนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ รับรองว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและมอบอานาจให้
ผู้ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงดาเนินการผลิตในนามของเจ้าของผลิตภัณฑ์
4. กรณีที่เป็นผู้รับจ้างผลิต ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ผลิตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระบุว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิต
และรับรองประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์วัคซีน
5. เอกสารกากับยาและฉลากซึ่งระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์
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คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขในการยื่น
ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพื่อประกอบการ
พิจารณา

ประเภทของ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

68. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชือ่ และ/หรือที่อยู่ (เช่น
รหัสไปรษณีย์ ชื่อถนน) ของผู้ผลิต (กรณีผู้ผลิต
1-3
1-3
MiV-PA
ต่างประเทศเท่านั้น)
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. สถานที่ผลิตต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. ไม่ครอบคลุมกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของของผู้ผลิต กรณีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของของ
ผู้ผลิต ให้ดาเนินการตามหัวข้อ 67
3. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ยกเว้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือที่อยู่ของผู้ผลิต
เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ มอบอานาจให้ผู้ผลิตในชื่อและที่อยู่ใหม่ดาเนินการผลิต
2. หนังสือรับรอง GMP หรือ CPP ซึ่งครอบคลุมการรับรองมาตรฐาน GMP หรือหนังสือจากหน่วยงานรัฐรับรองชื่อ
และ/หรือที่อยู่ใหม่
3. เอกสารกากับยาและฉลากซึ่งระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขในการยื่น
ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพื่อประกอบการ
พิจารณา

ประเภทของ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

69. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชือ่ และ/หรือที่อยู่ (เช่น
รหัสไปรษณีย์ ชื่อถนน) ของบริษัทหรือผูผ้ ลิตที่
1-3
1-4
MiV-PA
รับผิดชอบการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจาหน่าย
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์วัคซีนต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. ไม่ครอบคลุมกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของของผู้ผลิต กรณีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของของ
ผู้ผลิต ให้ดาเนินการตามหัวข้อ 67
3. สถานที่ตรวจปล่อยหรือผ่านต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ มอบอานาจให้บริษัทหรือผู้ผลิตที่รับผิดชอบการตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจาหน่ายใน
ชื่อและ/หรือที่อยู่ใหม่
2. หนังสือรับรอง GMP หรือ CPP ซึ่งครอบคลุมการรับรองมาตรฐาน GMP หรือหนังสือจากหน่วยงานรัฐรับรองชื่อ
และ/หรือทีอ่ ยู่ใหม่ (แล้วแต่กรณี)
3. เอกสารกากับยาและฉลากซึ่งระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. หนังสือจากผู้รับอนุญาต รับรองว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจาหน่าย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์

หน้า 59

คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขในการยื่น
ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพื่อประกอบการ
พิจารณา

ประเภทของ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

70. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชือ่ และ/หรือที่อยู่ (เช่น
1-2
1-2
MiV-PA
รหัสไปรษณีย์ ชื่อถนน) ของผู้ผลิตวัตถุดิบตัวยาสาคัญ
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. สถานที่ผลิตวัตถุดิบตัวยาสาคัญต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ยกเว้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อและ/หรือที่อยู่ ของผู้ผลิตวัตถุดิบตัวยาสาคัญ
เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ข้อมูลของผู้ผลิตวัตถุดิบตัวยาสาคัญที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว
2. เอกสารหรือหลักฐานของหน่วยงานรัฐ ถ้าต้องการ

คาอธิบายการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขในการยื่น
ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพื่อประกอบการ
พิจารณา

ประเภทของ
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

1

MiV-PA

71. การยกเลิกหรือตัดผู้ผลิตสารอง (alternative
manufacturer) (ผู้ผลิตวัตถุดิบตัวยาสาคัญ และ/
1
หรือผลิตภัณฑ์ยา และ/หรือบรรจุ
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. ผู้ผลิตสารอง ต้องเป็นผู้ผลิตสารองที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วเท่านั้น
เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
1. เหตุผลในการยกเลิกหรือตัดออก

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาประเภทวัคซีนสาหรับมนุษย์
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