สารบัญ
ลําดับ
รายละเอียด
ที่
1 ขันตอนการขึ
้
้นทะเบียน
2 การยื่นคําขออนุญาตผลิตยาตัวอย่าง เพื่อขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา ตามแบบ ผ.ย. 8
3 การยื่นคําขออนุญาตนําหรื อสัง่ ยาตัวอย่างเข้ ามาในราชอาณาจักร เพื่อขอขึ ้นทะเบียน
ตํารับยา ตามแบบ น.ย. 8
4 การยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแผนปั จจุบนั สําหรับสัตว์
• ส่วนที่1 : ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ยา
(PART I : ADMINISTRATIVE DATA AND PRODUCT INFORMATION)

5
6
7

หน้ า
2
2
3
3
4

• แนวทางการจัดทําเอกสารกํากับยา
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• ส่วนที่2 : เอกสารหลักฐานแสดงข้ อมูลคุณภาพของยา (PART II : QUALITY)
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คูม่ ือ/หลักเกณฑ์การขึ ้นทะเบียนตํารับยาแผนปั จจุบนั สําหรับสัตว์ที่เป็ นยาใหม่
หลักเกณฑ์การขึ ้นทะเบียนตํารับยาแผนปั จจุบนั สําหรับสัตว์แบบอ้ างอิง(REFER)
หลักเกณฑ์การขึ ้นทะเบียนตํารับยาแผนปั จจุบนั ที่ปรากฏอยูใ่ นตํารายาฉบับที่รัฐมนตรี
ประกาศโดยใช้ ข้อกําหนดมาตรฐานและวิธีวิเคราะห์ของตัวยาสําคัญ และผลิตภัณฑ์ยา
สําเร็ จรูปตามตํารา

13
16
18

File: C\mydocument\การขึ ้นทะเบียนยาสัตว์\หลักเกณฑ์การขึ ้นทะเบียนยาสัตว์

คู่มือ/หลักเกณฑ์ การขึน้ ทะเบียนตํารั บยาแผนปั จจุบันยาสัตว์
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ตามกฎหมายมาตรา 79 ผู้รับอนุญาตผลิตยาหรื อผู้รับอนุญาตนําหรื อสัง่ ยาเข้ ามาในราชอาณาจักร
ผู้ใดประสงค์จะผลิต หรื อนําหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักรซึง่ ยาแผนปั จจุบนั ต้ องนําตํารับยานันมาขอขึ
้
้น
ทะเบียน ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ และเมื่อได้ รับใบสําคัญการขึ ้นทะเบียนตํารับยาแล้ ว จึงจะผลิต หรื อสัง่ เข้ ามา
ในราชอาณาจักรได้
ขัน้ ตอนการขึน้ ทะเบียน
การขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาสําหรับสัตว์แบ่งเป็ น 2 ขันตอน
้
คือ
1.การขออนุญาตผลิตยาตัวอย่างเพื่อขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาตามแบบ ผ.ย. 8 หรื อนําหรื อสัง่ ยา
ตัวอย่างเข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่อขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาตามแบบ น.ย. 8 ยื่นคําขอ ณ ศูนย์บริ การ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็ จ (one stop service center) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. การยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาให้ ใช้ ตามแบบ ย.1 ยื่นคําขอ ณ ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
เบ็ดเสร็ จ (one stop service center) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การยื่นคําขออนุญาตผลิตยาตัวอย่ าง
เพื่อขอขึน้ ทะเบียนตํารั บยา ตามแบบ ผ.ย. 8
1. ผู้มีสิทธิยื่นคําขอคือ ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั
2. ขันตอนการดํ
้
าเนินการ มีดงั ต่อไปนี ้
2.1 ยื่นคําขออนุญาตผลิตยาตัวอย่างตามแบบ ผ.ย. 8 จํานวน 2 ชุด ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ โดยกรอก
รายละเอียดและแนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ ในแบบ ผ.ย. 8 ให้ ครบถ้ วน พร้ อมระบุลกั ษณะยา และปริ มาณ
ตัวอย่างยาที่จะผลิต ต่อจากชื่อยา (โปรดดูภาคผนวก 1) และยื่นคําขอ ณ ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
เบ็ดเสร็ จ (one stop service center) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และรอการอนุมตั ิ
2.2 เมื่อเจ้ าหน้ าที่พิจารณาและอนุมตั แิ ล้ ว จะมอบแบบ ผ.ย. 8 ที่ได้ รับอนุมตั แิ ล้ วแก่ผ้ ยู ื่นคําขอ
จํานวน 1 ชุด
เพื่อให้ ผ้ ยู ื่นคําขอใช้ สําหรับผลิตยาตัวอย่างเพื่อขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา
และนําไป
ประกอบการยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา ตามขันตอนต่
้
อไป
3. เอกสารที่ใช้
3.1 แบบ ผ.ย. 8 จํานวน 2 ชุด
3.2 ฉลากยาทุกขนาดบรรจุ
3.3 เอกสารกํากับยา
3.4 สําเนาใบอนุญาตผลิตยา 1 ฉบับ (กรณีที่ยื่นแบบ ผ.ย. 8 หลายตํารับในครัง้ เดียวกันให้ ใช้ สําเนา
ใบอนุญาตผลิตยาเพียง 1 ฉบับเท่านัน)
้
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การยื่นคําขออนุญาตนําหรื อสั่งยาตัวอย่ างเข้ ามาในราชอาณาจักร
เพื่อขอขึน้ ทะเบียนตํารั บยา ตามแบบ น.ย. 8
1. ผู้มีสิทธิยื่นคําขอคือ ผู้รับอนุญาตนําหรื อสัง่ ยาแผนปั จจุบนั เข้ ามาในราชอาณาจักร
2. ขันตอนการดํ
้
าเนินการ มีดงั ต่อไปนี ้
1.1. ยื่นคําขออนุญาตนําหรื อสัง่ ยาตัวอย่างเข้ ามาในราชอาณาจักรตามแบบ น.ย.8 จํานวน 2 ชุด
โดยกรอกรายละเอียดและแนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ ในแบบ น.ย. 8 ให้ ครบถ้ วน พร้ อม
ระบุปริ มาณตัวอย่างยาที่จะนําหรื อสัง่ ฯ ต่อจากชื่อยา(โปรดดูภาคผนวก1) ให้ ยื่น ณ ศูนย์บริ การ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็ จ (one stop service center) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1.2.เมื่อเจ้ าหน้ าที่พิจารณาและอนุมตั แิ ล้ ว จะมอบแบบ น.ย. 8 ที่ได้ รับอนุมตั แิ ล้ วแก่ผ้ ยู ื่นคําขอ
จํานวน 1 ชุด เพื่อให้ ผ้ ยู ื่นคําขอใช้ นําไปประกอบการนําเข้ ายาตัวอย่างเพื่อขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา ณ กรม
ศุลกากร และใช้ ประกอบการยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาต่อไป
3. เอกสารที่ใช้
3.1. แบบ น.ย. 8 จํานวน 2 ชุด
3.2. ฉลากยาทุกขนาดบรรจุ
3.3. เอกสารกํากับยา
3.4. สําเนาใบอนุญาตนําหรื อสัง่ ยาฯ 1 ฉบับ (กรณีที่ยื่นแบบ น.ย. 8 หลายตํารับในครัง้
เดียวกันให้ ใช้ สําเนาใบอนุญาตนําหรื อสัง่ ยาฯ เพียง 1 ฉบับเท่านัน)
้
หมายเหตุ ในกรณีที่ผ้ นู ําหรื อสัง่ ยาจากสถานที่ผลิตต่างประเทศแห่งใหม่ซงึ่ ยังไม่เคยปรากฏใน
รายการทะเบียนตํารับยาที่ขึ ้นทะเบียนตํารับยาไว้ ก่อน ให้ รับรองสถานที่ผลิตในต่างประเทศจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาก่อน แล้ วจึงสามารถยื่นคําขอ น.ย. 8 ต่อไปได้ (โปรดดูภาคผนวก 2)
การยื่นคําขอขึน้ ทะเบียนตํารั บยาแผนปั จจุบันสําหรั บสัตว์
1. ผู้มีสิทธิยื่นคําขอคือ ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั /นําหรื อสัง่ ยาแผนปัจจุบนั เข้ ามาในราชอาณาจักร ที่
ได้ รับอนุญาตให้ ผลิต หรื อ นําหรื อสัง่ ยาตัวอย่างเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. ขันตอนการดํ
้
าเนินการ มีดงั ต่อไปนี ้
2.1. นั ด ห ม า ย ก า รยื่ น คํ า ข อ ล่ ว ง ห น้ า ผ่ า น ระ บ บ นั ด ห ม า ย ข อ ง สํ า นั ก ย า (โป รด
ดู www.fda.moph.go.th  สํ า นัก ยา  “คู่มื อ การใช้ ง านระบบสารสนเทศสํ า นัก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา ระบบงานด้ านยา”)
2.2. ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจ ยื่นเอกสารตามวันที่นดั หมาย ที่ศนู ย์บริ การผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
เบ็ดเสร็ จ (one stop service center) สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และตรวจเอกสารตามแบบ
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ตรวจสอบการยื่ น เอกสารด้ ว ยตนเองสํ า หรั บ คํ า ขอขึ น้ ทะเบี ย นตํ า รั บ ยาแผนปั จ จุ บัน สํ า หรั บ สัต ว์ ซึ่ ง
ประกอบด้ วย คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา (แบบ ย.1) พร้ อมเอกสารต่างๆ ตามที่ ระบุในข้ อ 3 จํ านวน 1 ชุด
หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบแล้ วพบว่าเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์ เจ้ าหน้ าที่จะออกเลขรับให้ แก่ผ้ ยู ื่นคําขอ
2.3. ติดตามผลการพิจารณาคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา ณ สํานักยา หรื อ website สํานักยา
http://drug.fda.moph.go.th
3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา มี 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เอกสารข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ยา (PART I : ADMINISTRATIVE DATA AND
PRODUCT INFORMATION)
ส่วนที่ 2 เอกสารหลักฐานแสดงข้ อมูลคุณภาพของยา (PART II : QUALITY)
ส่ วนที่1 : ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ ยา (PART I : ADMINISTRATIVE DATA AND
PRODUCT INFORMATION)
ประกอบด้ วย 3 ตอนคือ
ตอนที่ A :
คํานํา (Section A : Introduction)
ตอนที่ B :
สารบัญ (Section B : Table of Contents)
ตอนที่ A และตอนที่ B ใช้ แบบ ขทย. 1 (โปรดดูภาคผนวก 3)
ตอนที่ C :
เอกสารประกอบคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาในส่วนข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูล
ของผลิตภัณฑ์ยา (Section C : Documents Required for Registration) ได้ แก่
1. ข้ อมูลเบื ้องต้ นประกอบการยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแผนปั จจุบนั สําหรับสัตว์
2. แบบฟอร์ มบันทึกข้ อมูลทะเบียนตํารับยา
3. แบบฟอร์ มคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา (แบบ ย. 1)
(แบบฟอร์ มตามข้ อ 1 –3 ดูภาคผนวก 4)
4. Finished Product Specification ซึง่ ตรงกันกับ Part Quality (ในกรณีมี Release specification
และ Shelf-life specification ให้ แนบทัง้ 2 specification)
5. รูปถ่ายยาที่ขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาซึง่ แสดงลักษณะ สี และขนาดยา โดยแสดงสเกลให้ ชดั เจน
(เฉพาะยาเม็ด แคปซูล และยาเหน็บ)
6. หนังสือรับรองต่างๆ (Certificates)
6.1 กรณียาผลิตในประเทศ
• สําเนาใบอนุญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั ฉบับที่เป็ นปั จจุบนั พร้ อมรายละเอียดการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงทังหมด
้
รับรองสําเนาโดยผู้รับอนุญาต
• สําเนาหนังสือรับรอง GMP ของผู้ผลิต ที่ออกโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่คงสถานะของการได้ รับการรับรอง รับรองสําเนาโดยผู้รับอนุญาต

6.2 กรณียานําหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักร
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• สําเนาใบอนุญาตนําหรื อสัง่ ยาแผนปั จจุบนั เข้ ามาในราชอาณาจักร ฉบับที่เป็ นปั จจุบนั
พร้ อมรายละเอียดการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงทังหมด
้
รับรองสําเนาโดยผู้รับอนุญาต
• หนังสื อรับรองผลิตภัณ ฑ์ ยา (Certificate of Pharmaceutical Product) ตามรู ปแบบที่
แนะนํ าโดยองค์การอนามัยโลก หรื อหนังสื อรับรองการจําหน่าย (Certificate of Free
Sale) หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองรู ป แบบอื่ น ที่ มี เ นื อ้ หาตามข้ อกํ า หนดของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (ดูภาคผนวก 5)
• หนังสือรับรอง GMP (อาจรวมอยูใ่ นหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยา หรื อ หนังสือรับรองการ
จําหน่าย) (ดูภาคผนวก 5, กรณีท่ เี ป็ นสถานที่ผลิตต่ างประเทศแห่ งใหม่ โปรดดู
ภาคผนวก 2 ควบคู่ไปด้ วย)
7. ฉลาก (Labeling) ทุกชนิดบรรจุภณ
ั ฑ์และขนาดบรรจุ ฉลากยาแต่ละชนิดต้ องมีข้อมูลครบถ้ วน
ตามที่กําหนดไว้ (ดูภาคผนวก 6)
8. ข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ยา (Product information) คือ เอกสารกํากับยา ซึง่ ต้ องมีข้อมูลตามหัวข้ อ
ต่างๆ ที่กําหนดไว้ ใน Summary of Product Characteristics (ดูภาคผนวก 7)
9. แบบ ผ.ย.8 หรื อ แบบ น.ย.8 ชุดต้ นฉบับที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว
10. คํารับรองผู้ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียน (Applicant declaration) (ดูภาคผนวก 8) ได้ แก่
10.1. คํารับรองการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสํานักยา (F-D2-121)
10.2.คํารับรองเงื่อนไขการขึ ้นทะเบียนตํารับยารักษาโรคเต้ านมอักเสบ (F-D2-113)
10.3.คํารับรองเงื่อนไขการแจ้ งรายการเรี ยกเก็บยาคืนของผู้รับอนุญาตผลิต และ นําหรื อสัง่ ยา
แผนปั จจุบนั และแผนโบราณเข้ ามาในราชอาณาจักร (F-D2-110)
10.4. คํารับรองในการส่งเอกสารเพิ่มเติมในการศึกษาความคงสภาพของยา (F-D2-142)
10.5. หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อ 1 คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา พร้ อมทัง้
แนบสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
แนวทางการจัดทําเอกสารกํากับยา
1. ต้ องมีเอกสารกํากับยาภาษาไทย ส่วนภาษาอังกฤษหากมีให้ สง่ มาด้ วย สําหรับเอกสารกํากับยา
ภาษาอื่นๆ ให้ รับรองว่าใช้ ตรงตามภาษาไทยที่ได้ รับอนุญาต
2. ถ้ ามีเอกสารกํากับยาภาษาอื่นๆ เพื่อการส่งออกให้ แนบมาด้ วยและรับรองว่า เป็ นเอกสารกํากับยา
เพื่อการส่งออกเท่านัน้
เอกสารอ้ างอิงสรรพคุณ ในฉลาก และเอกสารกํากับยา
เอกสารอ้ างอิงจะต้ องมีข้อมูลสนับสนุนว่า ตัวยาสําคัญ (AI) ในสูตรตํารับ มีประสิทธิภาพตามที่
ระบุไว้ ในฉลากและเอกสารกํากับยา อย่างครบถ้ วน ในสัตว์ทกุ ชนิดที่กล่าวอ้ าง (target species) ในหัวข้ อ
ดังต่อไปนี ้

• รูปแบบ (dosage form) และความแรง (strength)ที่ขอขึ ้นทะเบียน (Available
dosage form / Available strength) ซึง่ เป็ นข้ อมูลในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ
• ข้ อบ่งใช้ (Indications) ขนาดยา และ วิธีการใช้ (Dosage & Administration)
• ระยะหยุดยา (Withdrawal period)
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• เอกสารการประเมินเพื่อกําหนดค่าปริ มาณสูงสุดของยาที่ยอมให้ ตกค้ างในเนื ้อสัตว์
(Maximum Residue Limits; MRLs) กรณีมีข้อบ่งใช้ ในสัตว์บริ โภค
ผู้ย่ นื คําขอขึน้ ทะเบียนตํารั บยา ต้ องแนบเอกสารอ้ างอิงหลัก (Principle Reference) เป็ น
อันดับแรก ทัง้ นีอ้ าจแนบเอกสารอ้ างอิงเสริมมาประกอบการพิจารณาได้ แต่ อย่ างไรก็ตามถ้ าไม่ มี
เอกสารอ้ างอิงหลัก มีแต่ เอกสารอ้ างอิงเสริมจะพิจารณาไม่ รับคําขอฯดังกล่ าว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.

3.

รายการเอกสารอ้ างอิงหลัก (Principal References)
Code of Federal Regulation 21 (CFR 21) (current updated version)
NADA: FDA approved Animal Drug Products
European Public Assessment Reports (EPARs) (current updated version) จาก European
Medicines Agency (EMA)
Veterinary Mutual Recognition Index (VMRI) (current updated version)
Summary of Product Characteristics-SPC (current updated version)
จาก Veterinary Medicines Directorate (VMD)
Status of Maximum Residue Limits (MRLs) for Veterinary Drug Residues in Food (current
updated version) จาก Codex Alimentarius Commission
European Public MRL Assessment Reports (EPMARs) / Summary Reports (Status of
MRLs) (current updated version) ของ European Medicines Agency (EMA)
รายการเอกสารอ้ างอิงเสริม (Supporting References)
Data Sheets for Animal Medicines (current updated version) จาก National Office of Animal
Health (NOAH) Compendium
Summary of Product Characteristics-SPC ที่ได้ รับการอนุมตั ใิ นประเทศอื่นๆ เช่น Ireland,
Spain, Canada, New Zealand, Australia เป็ นต้ น
*ในกรณีที่ SPC เป็ นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และรับรองการแปล
โดยสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย หรื อหน่วยงานที่เชื่อถือได้
เอกสารการประเมินและกําหนดค่าปริ มาณสูงสุดของยาที่ยอมให้ ตกค้ างในเนื ้อสัตว์ (Maximum
Residue Limits ; MRLs) ที่ประกาศโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเทศอื่นๆ เช่น Canada MRLs,
Japan MRLs, Australia MRLs, New zealand MRLs

4. International Publication ที่มี peer review และทําการทดลองใน target species ที่แสดงถึง
pharmacokinetic, metabolism, efficacy test หรื อ potency test
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ส่ วนที่2 : เอกสารหลักฐานแสดงข้ อมูลคุณภาพของยา (PART II : QUALITY)
ประกอบด้ วย 2 ตอน คือ
ตอนที่ A : สารบัญ (Section A : Table of Content) ใช้ แบบ รย. 2 (ดูภาคผนวก 9)
ตอนที่ B : เนื ้อหาตามหัวข้ อต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

แบบ รย.2 ที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วน
แบบ รย.1 ที่กรอกข้ อความครบถ้ วน
สารบัญ (Table of Content)
รายละเอียดของตํารับยา (แบบ รย.1.2)
การผลิต (Manufacture) (ดูภาคผนวก 10)
5.1. สูตรยาต่อรุ่นการผลิต (Batch Formula) แสดงตารางสูตรใน 1 หน่วย ตามแบบ ย.1 หน้ า 3
และใน 1 batch พร้ อมหน้ าที่ของแต่ละสารในสูตร
5.2. วิธีการผลิต (Method of Manufacture) และแผนผังแสดงขันตอนการผลิ
้
ต (Flow Chart)
5.3. วิธีการควบคุมกระบวนการผลิต (Manufacturing Process and Process Control)
5.4. การควบคุมขันตอนการผลิ
้
ตที่สําคัญและสารมัธยันตร์ (Control of Critical Steps and
Intermediates)
5.5. การตรวจสอบความถูกต้ องของกระบวนการผลิต และ/หรื อ การประเมินผล (Process
Validation and/or Evaluation) (ถ้ ามี)
6. ข้ อมูลของวัตถุดบิ ตัวยาสําคัญ (active ingredient raw material)
6.1. กรณีที่ตวั ยาสําคัญ official ในตํารายา
• ให้ แนบ Raw material specification โดยจัดทําเป็ นตาราง 3 ช่อง ประกอบด้ วยหัวข้ อ
Test, Requirement และ Method
• เอกสาร Monograph ของตัวยาสําคัญ
• รายละเอี ย ดวิ ธี ท ดสอบของผู้ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และข้ อ มู ล การทดสอบทุ ก หั ว ข้ อ ตาม
Monograph (เช่น HPLC Chromatogram, UV/IR Spectrum, TLC chromatogram)
• Certificate of Analysis ของผู้ ผลิ ต ต่ า งประเทศซึ่ ง แสดงตราประทั บ จากผู้ ผลิ ต
ต่างประเทศชัด เจน พร้ อมทัง้ ลงนามลายมื อชื่ อผู้รับ ผิ ด ชอบ และผลการตรวจวัต ถุดิบ ตัวยาสํ าคัญ ตาม
ข้ อกําหนดจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
6.2. ตัวยาสําคัญ ที่ไม่อยูใ่ นตํารายา (non-official) ให้ แนบข้ อมูลของตัวยาสําคัญ ดังนี ้

6.2.1. รายละเอียดของวัตถุดบิ ตัวยาสําคัญดังนี ้
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• Chemical structure
• Chemical name (INN และ ชื่ออื่นๆ)
• Molecular structure
• Molecular weight
• CAS number
• Physicochemical properties คุณสมบัตทิ างเคมีและกายภาพ
• กรณีที่มี Impurity ให้ แนบ Impurity profile ที่แจ้ งสูตรโมเลกุล และรายละเอียด
อื่นๆ ของ Impurity นันๆ
้
6.2.2. Raw material specification ให้ ทําเป็ นตาราง 3 ช่อง แบ่งเป็ นหัวข้ อ Test ,
Requirement, Method (ดูภาคผนวก11.1)
6.2.3. รายละเอี ย ดวิ ธี ท ดสอบและข้ อมู ล การทดสอบทุ ก หั ว ข้ อตาม Raw material
specification (ดูข้อ 6.3 ประกอบ)
6.2.4. Method Validation ของตัวยาสําคัญ และ Related substances (ดูข้อ 6.4
ประกอบ)
6.2.5. Certificate of Analysis (เหมือนข้ อ 6.1)
6.3. ทังกรณี
้
ตวั ยาสําคัญที่ตามตํารายา (official) และไม่ตามตํารายา (non-official) ให้ แนบข้ อมูล
ของตัวยาสําคัญ ดังนี ้
6.3.1. แนบรายละเอียดวิธีทดสอบของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
6.3.2. แนบข้ อมู ล การทดสอบทุ ก หั ว ข้ อตาม Monograph หรื อ ตาม Raw material
specification
• กรณีที่วิธีทดสอบเป็ น TLC, IR หรื อ UV spectrum ให้ แนบ TLC chromatogram,
IR หรื อ UV absorption spectrum
• กรณีที่วิธีทดสอบเป็ น HPLC ให้ แนบ HPLC chromatogram และแจ้ งรายละเอียด
ดังนี ้ :
 Mobile phase and preparation of Mobile phase
 Standard preparation
 Sample preparation / Test solution procedure
 HPLC system / HPLC condition
 ชนิด Column ระบุรายละเอียดของ column , stationary
phase, length of column (ระบุยี่ห้อ Column ด้ วย)
 Detector
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 Flow rate
 Injection volume
 Temperature
 Time
 Procedure
 System suitability test and criteria ได้ แก่ % RSD ของ
replicate injection, Tailing factor, Resolution factor,
Theoretical plate, Capacity factor, etc.
 Calculation
 อื่นๆ
• ถ้ ามีหวั ข้ อ Water , Heavy metal ให้ แจ้ งว่าใช้ Method I หรื อ II หรื อ อื่นๆ
6.4. กรณีตวั ยาสําคัญไม่ตามตํารายา (non-official) ให้ แนบข้ อมูล ดังนี ้
6.4.1. Method validation ของตัวยาสําคัญ for assay ต้ องมีหวั ข้ อ
•
•
•
•

Specificity : แสดง peak purity
Precision : Repeatability, Intermediate precision
Accuracy
Linearity

• อื่นๆ
6.4.2. Method validation for related susbstances ต้ องมีหวั ข้ อ
• Specificity : ทํา stress test
• Precision เพิ่ม Repeatability , Intermediate precision
• LOD , LOQ
• Precision at LOQ level , 100%
• Accuracy LOQ ->150%
• Linearity LOQ -> 150%
• อื่นๆ
7. ข้ อมูลของตัวยาช่วย (inert ingredients / excipients) ให้ แนบเอกสาร monograph ของตัวยา
หรื อเอกสารควบคุมคุณภาพอื่น ๆ และ Certificate of Analysis
8. เอก ส าร In process control ป ระก อ บ ด้ วย หั ว ข้ อ ที่ ท ด ส อ บ แล ะ ม าต รฐ าน (limit)
(ดูภาคผนวก 11.3)
9. เอกสาร Finished product control ประกอบด้ วย
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9.1 กรณีเป็ นตํารับที่มีระบุในตํารายา (official product) และอ้ างอิงวิธีวิเคราะห์ตามตํารายา
9.1.1. ตารางสรุ ป finished product specification (ดูภาคผนวก11)
9.1.2. Monograph ของตํารับยา
9.1.3. รายละเอียดวิธีทดสอบและข้ อมูลการทดสอบทุกหัวข้ อตาม Monograph (ดูข้อ 9.3.
ประกอบ)

ประกอบ)

FPS

9.1.4. Certificate of analysis
9.2. กรณีเป็ นตํารับที่ไม่มีระบุในตํารายา (non-official product)
9.2.1. ตารางสรุ ป finished product specification (ดูภาคผนวก11)
9.2.2. รายละเอียดวิธีทดสอบและข้ อมูลการทดสอบทุกหัวข้ อตาม FPS (ดูข้อ 9.3.
9.2.3. Method validation for assay และ for related substances (ดูข้อ 9.4. ประกอบ)
9.2.4. Certificate of analysis
9.3. ทังกรณี
้
เป็ นตํารับตามตํารายา (official) และ ไม่ตามตํารายา (non-official product)
9.3.1. รายละเอียดวิธีทดสอบและข้ อมูลการทดสอบทุกหัวข้ อตาม Monograph หรื อตาม
• กรณีแจ้ งวิธีวิเคราะห์มากกว่า 1 วิธี ให้ แจ้ งว่าใช้ วิธีใดเป็ นวิธีตดั สินผล (Conclusive
method)
• กรณีที่วิธีทดสอบเป็ น IR หรื อ UV spectrum ให้ แนบ IR หรื อ UV absorption
spectrum
• กรณีที่วิธีทดสอบเป็ น HPLC ให้ แนบ HPLC chromatogram และแจ้ งรายละเอียด
ดังนี ้ :
 Mobile phase and preparation of Mobile phase
 Standard preparation
 Sample preparation / Test solution procedure
 HPLC system / HPLC condition
 ชนิด Column ระบุรายละเอียดของ column , stationary
phase, length of column (ระบุยี่ห้อ Column ด้ วย)
 Detector
 Flow rate
 Injection volume
 Temperature
 Time
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 Procedure
 System suitability test and criteria ได้ แก่ % RSD ของ
replicate injection, Tailing factor, Resolution factor,
Theoretical plate, Capacity factor, etc.
 Calculation
 อื่นๆ
• กรณีมีหวั ข้ อ Sterility test ให้ แนบเอกสารตามหัวข้ อ Sterility test ในภาคผนวก
11 พร้ อมระบุรายละเอียด และจํานวน sample ที่ใช้
 Method validation ของ Sterility test (กรณี Sterile preparation)
• กรณีมีหวั ข้ อ Bacterial endotoxin ให้ แนบเอกสารตามหัวข้ อ Bacterial endotoxin
ในภาคผนวก 11 พร้ อมเอกสารอ้ างอิง และบ่งชี ้วิธีที่ใช้
 Method validation ข อ ง Bacterial endotoxin ( ก ร ณี Sterile
preparation)
• กรณีมีหวั ข้ อ Microbial Limits Test ให้ แนบเอกสารตามหัวข้ อ Microbial Limits
Test ในภาคผนวก 11
 Method validation ของ Microbial Limits Test (กรณี Oral solution และ
Sterile preparation)
9.3.2. หัวข้ อ Related substance ให้ มีรายละเอียดของหัวข้ อดังนี ้
• Known Impurity (ถ้ ามี)
• Any individual impurity
• Total impurity
9.4. กรณี non-official product ให้ แนบรายละเอียดดังนี ้
9.4.1. Method validation for assay ต้ องมีหวั ข้ อ
• Specificity : ทํา Stress test, ตารางสรุปแสดงการสลายตัวในแต่ละสภาวะ, แสดง
ค่า peak purity ของ peak ตัวยาสําคัญ
• Precision : Repeatability, Intermediate precision
• Accuracy
• Linearity
• อื่นๆ
9.4.2. Method validation for related susbstances ต้ องมีหวั ข้ อ
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• Specificity : ทํา Stress test, ตารางสรุ ปแสดงการสลายตัวในแต่ละสภาวะ,
แสดงค่า peak purity ของ peak ตัวยาสําคัญ
• Precision : Repeatability , Intermediate precision
• LOD , LOQ
• Accuracy
• Linearity
• อื่นๆ
10. เอกสาร Packaging แสดงชนิด รายละเอียดของวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ และขนาดบรรจุ
สําหรับ preparation ที่เป็ น sterile ให้ แนบ specification ของภาชนะบรรจุและจุกยาง พร้ อม
ทัง้ specification และ COA ของภาชนะบรรจุและจุกยางที่ใช้
11. เอกสาร Labeling (แจ้ งส่วนประกอบของตัวยาสําคัญ) และ Storage (แจ้ งอุณหภูมกิ ารเก็บ
รักษายา)
12. เอกสารรายงานผลการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ยา (Stability) ทุกขนาดบรรจุที่ขอขึ ้น
ทะเบียน อย่างน้ อย 3 รุ่น (pilot batch หรื อ commercial/production batch) หรื อมีข้อมูล bracketing หรื อ
matrixing design
กรณีทวั่ ไป : ให้ แนบเอกสาร Stability Protocol (ดูภาคผนวก 11.6) พร้ อมรายงานผลการศึกษา
ความคงตัวของยา (Stability Report) ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี ้
• Accelerate Study (ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน) ที่อณ
ุ หภูมิ 40±2οC, 75±5 %RH
และ Long term study (ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน) ที่อณ
ุ หภูมิ 30±2οC, 75±5 %RH
หรื อ
• Accelerate Study (ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน) ที่อณ
ุ หภูมิ 40±2οC, 75±5 %RH
และ Long term study ที่อณ
ุ หภูมิ 30±2οC, 75±5 %RH จนเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ถึงอายุการใช้
ที่เสนอ
กรณีมีการศึกษาที่สภาวะอื่น : ให้ ระบุอณ
ุ หภูมิ (οC), ความชื ้น (%RH) พร้ อมทังระบุ
้ ระยะเวลา
การศึกษา และจํานวนรุ่นที่ทําการทดสอบ
กรณีผลิตภัณฑ์ที่เก็บในตู้เย็น : ศึกษาที่อณ
ุ หภูมิ 5±3 οC นาน 12 เดือน จํานวน 3 รุ่น
กรณีผลิตภัณฑ์ที่แจ้ งอายุยาหลังเปิ ดใช้ / หลังผสม : ให้ แนบข้ อมูลสนับสนุน
ทุกกรณีให้ สรุ ปอายุการใช้ ชวั่ คราว หรื ออายุการใช้ จริ ง พร้ อมสภาวะการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยา
ตามผลการทดสอบ
------------------------------------------------------
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คู่มือ/หลักเกณฑ์ การขึน้ ทะเบียนตํารั บยาแผนปั จจุบันสําหรั บสัตว์ ท่ เี ป็ นยาใหม่
นิยาม ยาใหม่
ยาแผนปั จจุบนั สําหรับสัตว์ที่เป็ นยาใหม่ หมายถึง
1. ตํารั บยาที่ มี ตัวยาสํ าคัญ เป็ นตัวยาใหม่ (New Chemical Entities; NCE) หรื ออนุพันธ์ ใหม่
รวมถึง ตัวยาที่ไม่เคยมีการขึ ้นทะเบียนตํารับยาสําหรับสัตว์ในประเทศไทยมาก่อน
2. ยาที่มีข้อบ่งใช้ ใหม่ (New Indication; NI)
3. ตํารับยาที่ เป็ นสูตรผสมใหม่ (New Combination; NCO) หมายถึงตํารับยาที่ประกอบด้ วยตัว
ยาใหม่ (New Chemical Entities) และ/หรื อตัวยาสําคัญที่ขึ ้นทะเบียนตํารับยาไว้ แล้ วตังแต่
้ 2 ชนิดผสมกัน
แต่ไม่ซํ ้ากับตํารับยาผสมที่ได้ ขึ ้นทะเบียนตํารับยาแล้ ว( ไม่รวม วิตามิน เกลือแร่ และเอ็นไซม์ )
4. ยาที่ มี รูปแบบใหม่ของการให้ ยา (New Delivery System; ND) ซึ่งต้ องเป็ นการพัฒ นาระบบ
นําส่งยาแบบใหม่ซงึ่ ทําให้ Bioavailability ของยาแตกต่างไปจากเดิมอย่างมีนยั สําคัญ
5. ยาที่มีความแรงใหม่ (New Strength; NS ) ของยาใหม่สําหรับสัตว์ที่ได้ รับอนุมตั ิให้ ขึ ้นทะเบียน
ตํารับยาแล้ ว
6. ยาที่มีรูปแบบยาใหม่ (New Dosage form ; NDOS) ของยาใหม่สําหรับสัตว์ที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ขึ ้น
ทะเบียนตํารับยาแล้ ว
7. ยาที่มีข้อบ่งใช้ ในสัตว์ชนิดใหม่ (New Species ; NSP) ของยาใหม่สําหรับสัตว์ที่ได้ รับอนุมตั ิให้
ขึ ้นทะเบียนตํารับยาแล้ ว
ขัน้ ตอนการขึน้ ทะเบียน
การขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแผนปั จจุบนั สําหรับสัตว์ที่เป็ นยาใหม่แบ่งเป็ น 2 ขันตอน
้
คือ
1. การขออนุญาตผลิตยาตัวอย่างเพื่อขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาตามแบบ ผ.ย. 8 หรื อนําหรื อสัง่ ยา
ตัวอย่างเข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่อขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาตามแบบ น.ย. 8 ยื่นคําขอ ณ ศูนย์บริ การ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็ จ (one stop service center) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. การยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาให้ ใช้ ตามแบบ ย.1 ยื่นคําขอ ณ ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
เบ็ดเสร็ จ (one stop service center) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การยื่นคําขออนุญาตผลิตยาตัวอย่าง ตามแบบ ผ.ย. 8 หรื อ การยื่นคําขออนุญาตนําหรื อสัง่ ยา
ตัวอย่างเข้ ามาในราชอาณาจักรตามแบบ น.ย. 8 เพื่อขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา ดูภาคผนวก 1
การยื่นคําขอขึน้ ทะเบียนตํารั บยาแผนปั จจุบันสําหรั บสัตว์ ท่ เี ป็ นยาใหม่
1. ผู้มีสิทธิยื่นคําขอคือ ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั /นําหรื อสัง่ ยาแผนปั จจุบนั เข้ ามาใน
ราชอาณาจักร ที่ได้ รับอนุญาตให้ ผลิต หรื อ นําหรื อสัง่ ยาตัวอย่างเรี ยบร้ อยแล้ ว
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2. ขันตอนการดํ
้
าเนินการ มีดงั ต่อไปนี ้
2.1 ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาตามแบบ ย.1 พร้ อมเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุในข้ อ 3 จํานวน
1 ชุด ณ ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็ จ (one stop service center) สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เจ้ าหน้ าที่จะออกเลขรับให้ แก่ผ้ ยู ื่นคําขอ
2.2 ติดตามผลการพิจารณาคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา ณ สํานักยา หรื อ website สํานักยา
http://drug.fda.moph.go.th

3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา ประกอบด้ วย 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที ่ 1 เอกสารข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ยา (PART I : ADMINISTRATIVE
DATA AND PRODUCT INFORMATION) ใช้ แบบ ขทย 1 โปรดดูภาคผนวก 3
ส่วนที ่ 2 เอกสารหลักฐานแสดงข้ อมูลคุณภาพของยา (PART II : QUALITY) ใช้ แบบ รย 2
(ดูภาคผนวก 9)
ส่วนที ่ 3 เอกสารหลักฐานแสดงข้ อมูลความปลอดภัยของยาต่อสัตว์ และผู้บริ โภค
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (PART III : ANIMAL AND HUMAN SAFETY) ประกอบด้ วย 2 ส่วนได้ แก่ ข้ อมูลด้ าน
Pharmacology และข้ อมูลด้ าน Toxicology
ส่วนที ่ 4 เอกสารหลักฐานแสดงข้ อมูลประสิทธิภาพของยาประกอบด้ วยข้ อมูลการศึกษา
ดังนี ้
• A study in a target species
• A study in laboratory animal
• Any field investigation
• An in vitro study (Molecular Mechanism Study)
ส่วนที ่ 5 เอกสารหลักฐานแสดงข้ อมูลการวิเคราะห์หายาที่ตกค้ างในเนื ้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์
ส่วนที่ 3-5 ใช้ แบบรายการเอกสาร New Animal Drugs (ดูภาคผนวก 12)
หมายเหตุ : เอกสารด้ านประสิทธิภาพและความปลอดภัยต้ องเป็ นเอกสารที่ตีพมิ พ์ ใน International
Journal ที่มี Impact Factor และห้ องปฏิบัตกิ ารทดลองต้ องได้ รับมาตรฐาน GLP (Good Laboratories
Practice; GLP)
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การจัดชุดเอกสารประกอบด้ วยชุด ก, ข และ ค ดังนี ้
ชุดเอกสาร
(1) ชุด ก

(2) ชุด ข

(3) ชุด ค

จํานวนชุดเอกสารที่ต้องยื่น
เอกสาร
ชุด
NCE
NI
ก
1
1
ข
2
ค
4
4*

แต่ ละชุดประกอบด้ วยเอกสารเรี ยงตามลําดับ ดังต่ อไปนี ้
1.ขทย.1 และเอกสารส่วนที่ 1 (Part 1)
2.รย 2 และเอกสารส่วนที่ 2 (Part 2)
3.แบบรายการเอกสาร New Animal Drugs และเอกสารส่วนที่ 3-5
1. แบบ ย.1
2. สําเนาหนังสือรับรองการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
3. ฉลาก (Labeling)
4. เอกสารกํากับยา (Product Information)
5. คํารับรองการแจ้ งข้ อมูลการขึ ้นทะเบียนยาในประเทศต่างๆ
6. รย 2 และเอกสารส่วนที่ 2 (Part 2)
7.แบบรายการเอกสาร New Animal Drugs และเอกสารส่วนที่ 5
1. แบบ ย.1
2. สําเนาหนังสือรับรองการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
3. ฉลาก (Labeling)
4. เอกสารกํากับยา (Product Information)
5. คํารับรองการแจ้ งข้ อมูลการขึ ้นทะเบียนยาในประเทศต่างๆ
6. แบบรายการเอกสาร New Animal Drugs (สําหรับสัตว์บริ โภค)
และเอกสารส่วนที่ 3-4

NCO
1
2
4*

จํานวนชุด
ND
1
2
4*

NS
1
2
4*

NDOS
1
2
2

NSP
1
2
4*

หลักเกณฑ์ การขึน้ ทะเบียนตํารั บยาแผนปั จจุบันสําหรั บสัตว์ แบบอ้ างอิง (REFER)
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1. นิยาม
คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาเดิม (REFER) หมายถึง คําขอขึ ้นทะเบียน
ตํารับยาแผนปั จจุบนั ที่ใช้ สําหรับสัตว์ที่ผ้ รู ับอนุญาตผลิตยา หรื อ นําหรื อสัง่ ยาเข้ ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยา
แผนปั จจุบนั มีความประสงค์ที่จะยื่นขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาด้ วยวิธีการอ้ างอิงเอกสารทะเบียนตํารับยาที่เคย
ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
2. ประเภทและลักษณะของคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาเดิม (REFER)
2.1. ประเภทของคําขอ แบ่งออกเป็ น
2.1.1. คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาผลิต
1) แบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาผลิตของตนเอง
2) แบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาผลิตของผู้รับอนุญ าตอื่ น กรณี ที่มีหลักฐานพิสูจน์ ความ
เป็ นเจ้ าของผลิตภัณฑ์ที่ตนว่าจ้ างผลิต
2.1.2. คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยานําหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักร
1) แบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยานําหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักรของตนเอง โดยใช้ สถานที่
ผลิตเดิม
2) แบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยานําหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักรของตนเองโดยใช้ สถานที่
ผลิตอื่นซึง่ มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับสถานที่ผลิตเดิม เช่นเป็ นโรงงานสาขาของสถานที่ผลิตเดิม
3) แบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยานําหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักรของผู้รับอนุญาตนําหรื อ
สัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักรอื่น โดยใช้ สถานที่ผลิตเดิม
2.2. ลักษณะของคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาเดิม (REFER) ต้ องเป็ นคํา
ขอขึ น้ ทะเบี ย นตํ ารั บ ยาที่ มี สูต ร ฉลาก เอกสารกํ ากับ ยา วิ ธี วิเคราะห์ และข้ อ กํ าหนดมาตรฐานของยา
สําเร็ จรูป (finished product specification) เอกสารการควบคุมคุณภาพ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เหมือน กับ
ทะเบียนตํารับยาเดิมที่อ้างอิง ยกเว้ นการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี ้
2.2.1. ชื่อยา
2.2.2. รู ปลักษณะยา (เช่น เม็ดกลม เม็ดเหลี่ยม) และสีแคปซูล (เฉพาะ hard gelatin capsule
ที่ไม่มีข้อกําหนดมาตรฐาน dissolution)
2.2.3. ผู้แทนจําหน่ายหรื อเครื่ องหมายการค้ าของผู้แทนจําหน่าย
2.2.4. ผู้ผลิตในประเทศ กรณี ที่มีหลักฐานพิสูจน์ความเป็ นเจ้ าของผลิตภัณ ฑ์ที่ตนว่าจ้ างผลิต
สําหรับกรณี 2.1.1(2)
2.2.5. สถานที่ ผ ลิ ตในต่างประเทศซึ่ งมี ค วามสัม พัน ธ์ ใกล้ ชิ ดกับ สถานที่ ผ ลิ ต เดิ ม เช่น เป็ น
โรงงานสาขาของสถานที่ผลิตเดิมสําหรับกรณี 2.1.2(2)
2.2.6 ผู้นําหรื อสัง่ ยาเข้ ามาในราชอาณาจักร สําหรับกรณี 3.1.2.3
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3. ลักษณะของทะเบี ยนตํ ารั บยาเดิม ที่ ต้องห้ ามมิ ให้ ใช้ อ้างอิงในคําขอขึน้ ทะเบียนตํารับ ยาแบบ
อ้ างอิงทะเบียนตํารับยาเดิม (REFER) ได้ แก่
3.1 ทะเบียนตํารับยาที่ถกู เพิกถอนทะเบียนตํารับยาตามมาตรา 86
3.2 ทะเบียนตํารับยาของผู้รับอนุญาตที่ถกู เพิกถอนใบอนุญาต
3.3 ทะเบียนตํารับยาที่ผ้ รู ับอนุญาตเลิกกิจการแล้ วเกินหนึ่งปี นับถึงวันที่ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับ
ยาแบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาเดิม (REFER)
3.4 ทะเบียนตํารับยาที่ได้ มาโดยการขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาเดิม (REFER)
หรื อ การขึ ้นทะเบียนตํารับยา กรณีถ่ายโอนทะเบียนตํารับ (TRANSFER)
3.5 ทะเบียนตํารับยาที่มีอายุเกิน 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียน
ตํารับยาเดิม (REFER)
3.6. ทะเบียนตํารับยาที่เคยถูกอ้ างอิงในการขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิง (REFER)
4. ผู้มีสิทธิยื่นคําขอคือ ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั /นําหรื อสัง่ ยาแผนปั จจุบนั เข้ ามาใน
ราชอาณาจักร ที่ได้ รับอนุญาตให้ ผลิต หรื อ นําหรื อสัง่ ยาตัวอย่างเรี ยบร้ อยแล้ ว
5 .ขันตอนการดํ
้
าเนินการ มีดงั ต่อไปนี ้
5.1 ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาตามแบบ ย.1 พร้ อมเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุในข้ อ 3 จํานวน 2 ชุด
ณ ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็ จ (one stop service center) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา เจ้ าหน้ าที่จะออกเลขรับให้ แก่ผ้ ยู ื่นคําขอ
5.2 ติดตามผลการพิจารณาคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา ณ สํานักยา หรื อ website สํานักยา
http://drug.fda.moph.go.th
6. เอกสารหลักฐานที่ใช้ ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา มี 2 กรณี ดังนี ้
6.1 คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนเดิม (REFER) กรณีสถานที่ผลิตยาเดิม
แนบเอกสารตามแบบ ขทย 2/1
6.2 คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนเดิม (REFER) กรณีเปลี่ยนสถานที่ผลิตยา
แนบเอกสารตามแบบ ขทย 2/2
รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ยื่นให้ ดใู น ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง การขึน้
ทะเบียนตํารั บยาแผนปั จจุบันสําหรั บสัตว์ แบบอ้ างอิง (REFER) ดูภาคผนวก 13

หลักเกณฑ์ การขึน้ ทะเบียนตํารั บยาแผนปั จจุบันที่ปรากฏอยู่ในตํารายาฉบับที่
รั ฐมนตรี ประกาศโดยใช้ ข้อกําหนดมาตรฐานและวิธีวเิ คราะห์ ของตัวยาสําคัญ และ
ผลิตภัณฑ์ ยาสําเร็จรู ปตามตํารา
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1. คําว่า “ตํารายา” หมายถึง
ตําราฟาร์ มาโคเปี ยของสหรัฐอเมริ กา ( The United State Pharmacopoeia:USP)
ตําราบริ ตชิ ฟาร์ มาโคเปี ย (British Pharmacopoeia:BP)
ตําราอินเตอร์ แนชนาลฟาร์ มาโคเปี ย ( The International Pharmacopoeia:IP)
ตํารายาของประเทศไทย (Thai Pharmacopoeia:TP)
ตําราบริ ตชิ ฟาร์ มาโคเปี ย(สัตวแพทยศาสตร์ ) (British Pharmacopoeia Veterinary:BPV)
ฉบับที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ หรื อฉบับที่ใหม่กว่า
2. ยาสําหรับสัตว์ที่จะขอขึ ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์นี ้ จะไม่รวมถึงยาดังต่อไปนี ้
2.1. ผลิตภัณฑ์ยาที่มีชว่ งการรักษาแคบ (Narrow therapeutic drugs)
2.2. ผลิตภัณฑ์ยาที่มีการดัดแปลงการปลดปล่อยตัวยาสําคัญ (Modified release products)
ยกเว้ นผลิตภัณฑ์ชนิดออกฤทธิ์ละลายในลําไส้ (Enteric coated products)
2.3. ผลิตภัณฑ์ที่ปรกกฏอยูใ่ นเอกสารส่วนของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร(Dietary supplement
monograph)ของตําราฟาร์ มาโคเปี ยของสหรัฐอเมริ กา
3 .ผู้มีสิทธิยื่นคําขอคือ ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั /นําหรื อสัง่ ยาแผนปัจจุบนั เข้ ามาใน
ราชอาณาจักร ที่ได้ รับอนุญาตให้ ผลิต หรื อ นําหรื อสัง่ ยาตัวอย่างเรี ยบร้ อยแล้ ว
4 .ขันตอนการดํ
้
าเนินการ มีดงั ต่อไปนี ้
4.1 ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาตามแบบ ย.1 จํานวน 2 ชุด ณ ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
เบ็ดเสร็ จ (one stop service center) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เจ้ าหน้ าที่จะออกเลขรับให้ แก่ผ้ ู
ยื่นคําขอ
4.2 ติดตามผลการพิจารณาคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา ณ สํานักยา หรื อ website สํานักยา
http://drug.fda.moph.go.th
5. เอกสารหลักฐานที่ใช้ ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา มี 2 ส่วน ดังนี ้
5.1. ส่ วนที่1 : ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ ยา ตามแบบ ขทย.1 พร้ อมหลักฐาน
ตามที่ระบุในคูม่ ือ/หลักเกณฑ์การขึ ้นทะเบียนตํารับยาแผนปั จจุบนั สําหรับสัตว์ ทังนี
้ ้ให้ แนบคํารับรองการขึ ้น
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ทะเบียนตํารับยาที่ปรากฏอยูใ่ นตํารายา โดยอ้ างอิงข้ อกําหนดมาตรฐานและวิธีวิเคราะห์ตามตํารายา ตาม
เอกสารแนบท้ ายประกาศหมายเลข 2 (ในภาคผนวก 14)
5.2. ส่ วนที่ 2 เอกสารหลักฐานแสดงข้ อมูลคุณภาพของยา ตามแบบ รย 2 มีข้อกําหนดดังนี ้
5.2.1 ใช้ ข้อกําหนดมาตรฐานและวิธีวิเคราะห์ของตัวยาสําคัญและผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปตาม
ตํารายาฉบับที่รัฐมนตรี ประกาศ หรื อ ฉบับที่ใหม่กว่า
5.2.2 ข้ อกําหนดมาตรฐานและวิธีวิเคราะห์ของตัวยาสําคัญและผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปต้ อง
เป็ นไปตามตํารายาฉบับเดียวกัน
5.2.3 ต้ องแนบผลการศึกษาความคงสภาพของยาทุกขนาดบรรจุและทุกชนิดบรรจุภณ
ั ฑ์
ทังนี
้ ้หัวข้ อ ข้ อกําหนดมาตรฐาน(Specification) หนังสือรับรองการวิเคราะห์ (COA) และ
หัวข้ อ วิธีวิเคราะห์ (Analytical Procedure) ของตัวยาสําคัญ และผลิตภัณฑ์ยาสําเร็ จรูป จะต้ องมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ ายประกาศหมายเลข 1
รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ยื่นให้ ดใู น ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่ องหลักเกณฑ์การขึ ้นทะเบียนตํารับยาแผนปัจจุบนั ที่ปรากฏอยูใ่ นตํารายาฉบับที่รัฐมนตรี ประกาศโดยใช้
ข้ อกําหนดมาตรฐานและวิธีวิเคราะห์ของตัวยาสําคัญ และผลิตภัณฑ์ยาสําเร็ จรู ปตามตํารา ดูภาคผนวก 14

\

แบบ ขทย.1

แบบตรวจสอบการยื่นเอกสารด้ วยตนเองสําหรับคําขอขึน้ ทะเบียนตํารั บยาแผนปั จจุบันสําหรับสัตว์
 ยาสามัญ (check lsit11 หน้ า)

 ยาใหม่ (check list 13 หน้ า)

ตอนที่ A : คํานํา (SECTION A : Introduction)
เอกสารส่วนนี ้เป็ นข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลผลิตภัณฑ์ยาซึง่ ใช้ ประกอบคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแผนปัจจุบนั สําหรับสัตว์ของ
ชื่อผู้รับอนุญาต .................................................................................................. เลขที่ใบอนุญาต...........................................
ผลิตภัณฑ์ชื่อ…………………………………………………………………เลขรับที่..….………………….วันที่ยื่นคําขอ..........................
ตัวยาสําคัญ .............................................................................................................. ATC VET CODE …………………………….…
กลุ่มยา

กลุ่มยา

(

)

Anti-infective (Antibacterial, Antifungal)

(

)

Hormones, Contraceptives

(

)

Antiparasitic (Anticoccidiosis, Anthelmintic,

(

)

CNS drug (Sedatives, Tranquilizers, Anesthetics),

Antiprotozoal)

Antidepressants

(

)

Analgesics & Antipyretics, NSAID & Steroid

(

)

Disinfectants

(

)

CVS drugs, Antidiabetics, Antihistamines,

(

)

Vitamins, Electrolytes & Minerals

Decongestants
(

)

Other (โปรดระบุกลุ่มยา)………………………………………………………….

ตอนที่ B : สารบัญ (SECTION B : Table of Contents)
ลําดับ

รายการเอกสาร

1

ข้ อมูลเบื ้องต้ นประกอบการยื่นคําขอขึ ้นทะเบียน
ตํารับยาแผนปัจจุบนั สําหรับสัตว์ซงึ่ ระบุ
รายละเอียดทุกข้ ออย่างครบถ้ วน
แบบฟอร์ มบันทึกข้ อมูลทะเบียนตํารับยา
- ระบุข้อมูลรายละเอียดให้ ครบถ้ วน ให้
สอดคล้ องกับแบบ ย.1
- การระบุรูปแบบให้ เลือกจากตัวเลือกที่มีไว้ ให้
หากไม่มีในตัวเลือกให้ ระบุรูปแบบยาไว้ ที่ข้ออื่นๆ

2

3
4

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่าน ไม่ผ่าน

รายละเอียดที่ต้องแก้ ไข

แบบ ท.2
คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา แบบ ย.1
(ซึง่ กรอกข้ อมูลครบถ้ วนตามคูม่ ือการกรอก)
4.1รายละเอียดของผู้ยื่นคําขอและผู้ผลิต

ชื่อยา ......................................................เจ้ าหน้ าที่ลงนาม............................ ผู้ประกอบการลงนาม...........................หน้ า 1/ 11(30/3/59)

แบบ ขทย.1
ลําดับ

รายการเอกสาร

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่าน ไม่ผ่าน

รายละเอียดที่ต้องแก้ ไข

4.2รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
• ชื่อยา ถ้ าฉลากหรื อเอกสารกํากับยามีชื่อยา
ภาษาไทย ต้ องแจ้ งชื่อยาภาษาไทย
• รู ปแบบยา
(ระบุตามแบบฟอร์ มบันทึกข้ อมูลทะเบียนตํารับ
ยา ข้ อ 2)
• ความแรง
(ระบุเฉพาะปริ มาณตัวยาสําคัญต่อหน่วย)
• ขนาดบรรจุ ให้ แจ้ งขนาดและชนิดของบรรจุ
ภัณฑ์ของยาทุกขนาดบรรจุ ตาม ข้ อมูล
การศึกษาความคงสภาพ
• ลักษณะยา ให้ ระบุทงภาษาไทยและ
ั้
ภาษาอังกฤษ (แจ้ งตามลําดับ ดังนี ้ ประเภท –
ลักษณะ – รู ปร่ าง – สี – รู ปรอย เช่น ยาเม็ด
กลมแบนสีขาว ด้ านหนึง่ มีขีดแบ่งครึ่ง อีกด้ าน
หนึง่ เรี ยบ, ลักษณะยา ภาษาอังกฤษให้ ระบุ
ตรงกับ FPS และ COA)
• ชื่อและปริ มาณของตัวยาสําคัญและ
ส่วนประกอบในตํารับยา ซึง่ ต้ องแจ้ งให้ ตรงกัน
กับที่ระบุใน Part Quality
(กรณีวตั ถุดบิ ยาที่ได้ จากการหมัก
(Fermentation) ให้ แจ้ งชื่อเชื ้อจุลินทรี ย์ที่ใช้
และ by product ที่ได้ จากกรรมวิธีการผลิต
ด้ วย)
• ผู้ลงนามใน แบบ ย.1 ต้ องเป็ นผู้รับอนุญาต
ผลิต/นําเข้ า ตามใบอนุญาตฯ ฉบับปัจจุบนั

5

รู ปถ่ายยาที่ขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาซึง่ แสดง
ลักษณะ สีและขนาดยาโดยแสดงสเกลให้ ชดั เจน
(เฉพาะยาเม็ด แคปซูล และยาเหน็บ)

ชื่อยา .......................................................เจ้ าหน้ าที่ลงนาม............................ ผู้ประกอบการลงนาม...................................... หน้ า 2/ 11

แบบ ขทย.1
ลําดับ

รายการเอกสาร

6

Finished Product Specificationซึง่ ตรงกันกับ
Part Quality (กรณีมี Release specification
และ shelf life specification ให้ แนบทัง้ 2
specification)
หนังสือรับรอง (Certificates)
กรณียาผลิตในประเทศหรือแบ่ งบรรจุ
7.1 สําเนาใบอนุญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั ฉบับ
ที่เป็ นปั จจุบนั พร้ อมรายละเอียดการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงทังหมด
้
7.2สําเนาหนังสือรับรองGMP ตาม WHO/PICs
ออกโดย อย. ที่คงสถานะของการได้ รับการ
รับรองพร้ อมรับรองสําเนาโดยผู้รับอนุญาต
กรณียานําสั่ง
7.1สําเนาใบอนุญาตนําหรื อสัง่ ยาแผนปัจจุบนั
เข้ ามาในราชอาณาจักรฉบับที่เป็ นปัจจุบนั พร้ อม
รายละเอียดการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงทังหมด
้
7.2ผู้ผลิตต่างประเทศ

7

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่าน ไม่ผ่าน

รายละเอียดที่ต้องแก้ ไข

รายใหม่ :แนบหนังสือรับรอง GMP
Accreditation of an overseas
(non-domestic) manufacturer จากกลุ่ม post
รายเดิม: ให้ แจ้ งทะเบียนยาที่ได้ รับอนุมตั ิ
แล้ ว
7.3หนังสือรับรองการจําหน่าย (CFS) ฉบับจริ ง
หรื อหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยา (CPP) โดยไม่มี
การแกะผนึก
ผลิตภัณฑ์ มีจาํ หน่ ายในประเทศผู้ผลิต
• หนังสือ CFS หรื อ CPP ออกโดยประเทศ
ผู้ผลิตโดยหน่วยงานของรัฐที่ดแู ลยา
• วันที่ออก CFS (อายุ 2 ปี นบั จากวันที่ออก)
• ชื่อผลิตภัณฑ์
• ชื่อตัวยาสําคัญ และปริ มาณ(ถ้ าเป็ นยาที่ได้
จากการหมักให้ แจ้ งเชื ้อจุลินทรี ย์ที่ใช้ หมัก)
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แบบ ขทย.1
ลําดับ

รายการเอกสาร

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่าน ไม่ผ่าน

รายละเอียดที่ต้องแก้ ไข

• ชื่อผู้ผลิต และสถานที่ตงั ้
• ข้ อความที่มีความหมายรับรองว่า “จําหน่าย
ได้ ในประเทศผู้ผลิต”
• สถานที่ผลิตได้ GMP ตาม WHO/PICs
ผลิตภัณฑ์ นัน้ ไม่ มีขายในประเทศผู้ผลิต
• หนังสือ CFS หรื อ CPP ที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้จําหน่าย
• หนังสือรับรองแหล่งผลิตจากประเทศผู้ผลิต
(Certificate of origin)
• หนังสือรับรองจากประเทศผู้ผลิต ที่ระบุ
ข้ อความรับรองคุณภาพแหล่งผลิตตาม
มาตรฐานสากล ได้ แก่ GMP ตาม WHO/PICs
(Cert. of GMP ของผู้ผลิต) ที่ออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐที่ดแู ลรับผิดชอบ
• หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์วา่ มี
คุณภาพระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายใน
ประเทศผู้ออกหนังสือ CFS (ออกโดยบริ ษัทที่
เป็ นเจ้ าของผลิตภัณฑ์)

7.4หนังสือรับรอง GMP ตาม WHO/PICs ซึง่
ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
(กรณีที่ไม่มีระบุใน 7.3)
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certificate of GMP ต้ นฉบับ หรือ
สําเนาหนังสือรับรอง GMP ว่าเทียบเท่าตาม
WHO/PICsที่รับรองสําเนาโดยหน่วยงานของรัฐ
ที่ออกหนังสือ
ฉลาก (Labeling)(รับรองตาม ม.25 และพื ้นที่)
8.1ฉลากทุกชนิดบรรจุภณ
ั ฑ์และทุกขนาดบรรจุ
• ชื่อยา
• ปริ มาณของยาที่บรรจุ
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ลําดับ

รายการเอกสาร

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่าน ไม่ผ่าน

รายละเอียดที่ต้องแก้ ไข

• ชื่อและปริ มาณตัวยาสําคัญต่อหน่วย
• Reg. no.
• Lot no.
• Mfg. date
• ยาสิ ้นอายุ
• การเก็บรักษา
• ระยะหยุดยา
• ยาอันตราย / ยาควบคุมพิเศษ/
ยาใช้ ภายนอก/ ยาใช้ เฉพาะที่
แล้ วแต่กรณี ด้ วยอักษรสีแดง
• ยาสําหรับสัตว์
• กรณียาผลิตในประเทศ แจ้ งชื่อผู้ผลิตและ
จังหวัด
• กรณียานําสัง่ แจ้ งผู้ผลิตต่างประเทศ +
เมือง+ประเทศ
• กรณียาใหม่ หัวข้ อ “คําเตือน” ให้ ระบุ
ข้ อความดังนี ้ “ให้ ใช้ ยานี ้ภายใต้
คําแนะนําและการกํากับดูแลของสัตว
แพทย์ชนหนึ
ั ้ ง่ เท่านัน”
้
8.2กรณีฉลากพื ้นที่น้อยกว่า 3 ตร.นิ ้ว
• ชื่อยา
• Exp. date
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• Lot no.
8.3 ฉลากสําหรับการส่งออก (ถ้ ามี)
เอกสารกํากับยา
9.1เอกสารกํากับยาภาษาไทย/ข้ อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ยา (Product information)
• หัวข้ อตามรายละเอียดการอ้ างอิงข้ อมูล
ในเอกสารกํากับยาแบบ Summary of Product
Characteristics
• กรณียาใหม่ หัวข้ อ “คําเตือน” ให้ ระบุ
ข้ อความดังนี ้ “ให้ ใช้ ยานี ้ภายใต้ คําแนะนําและ
การกํากับดูแลของสัตวแพทย์ชนหนึ
ั ้ ่งเท่านัน”
้
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ลําดับ

รายการเอกสาร

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่าน ไม่ผ่าน

รายละเอียดที่ต้องแก้ ไข

9.2 เอกสารกํากับยาภาษาอังกฤษ/ภาษาอื่น
10

11

12

13

(ถ้ ามี)
คําขออนุญาตผลิตหรื อนําหรื อสัง่ ยาตัวอย่างเพื่อ
ขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา (แบบ ผ.ย.8 หรื อ แบบ
น.ย.8) ที่อนุมตั จิ าก OSSC
คํารับรองต่างๆ
11.1 คํารับรองผู้ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียน
(Applicant Declaration)
11.2คํารับรองการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของสํานักยา (F-D2-121)
11.3คํารับรองเงื่อนไขการขึ ้นทะเบียนตํารับยา
รักษาเต้ านมอักเสบ (F-D2-113)
11.4คํารับรองเงื่อนไขการแจ้ งรายการเรี ยกเก็บ
ยาคืนของผู้รับอนุญาตผลิตและนําหรื อสัง่ ยา
แผนปัจจุบนั และแผนโบราณเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร (F-D2-110)
11.5คํารับรองเงื่อนไขการขึ ้นทะเบียนตํารับยา
เพื่อการส่งออก (แบบ ส.อ.1)
11.6หนังสือแจ้ งชื่อยาสําหรับส่งออก
(กรณีที่มีชื่อยาสําหรับส่งออกไม่ตรงกับชื่อยาที่
จําหน่ายในประเทศ)
11.7คํารับรองสําหรับผู้รับอนุญําตที่ยื่นคําขอขึ ้น
ทะเบียนตํารับยา สําหรับการรายงานอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ ยา รวมถึงวัคซีน
หนังสือมอบอํานาจฉบับลงนามจริ งพร้ อมติด
อากรแสตมป์ 30บาท ต่อ ผู้รับมอบอํานาจ 1 คน
ต่อ 1 คําขอพร้ อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผู้
มอบอํานาจ ผู้รับมอบอํานาจ และรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
เอกสารสนับสนุนประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย ตามที่อ้างในแบบข้ อมูลเบื ้องต้ น
ประกอบการยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแผน
ปัจจุบนั สําหรับสัตว์
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ข้ าพเจ้ า................................................................................... (ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจ) ได้ ตรวจสอบและ
ประเมินเอกสารคําขอขึ ้นทะเบียนยาสัตว์/ยาสัตว์ใหม่ เรี ยบร้ อยแล้ ว ก่อนยื่นให้ เจ้ าหน้ าที่พิจารณาตรวจรับคําขอฯ

ลงชื่อ ................................................... ผู้ยื่นเอกสาร
(........................................................)
วันที่............................................................

สรุปผลการตรวจสอบความถูกต้ องและครบถ้ วนของเอกสารคําขอขึ ้นทะเบียน
คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาครบถ้ วนและถูกต้ อง  ออกเลขรับ
คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง ทําบันทึกความบกพร่ องและรายการเอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม

ลงชื่อ ............................................. เจ้ าหน้ าที่ผ้ พู ิจารณา
(........................................................)
วันที่............................................................
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นประกอบการยื่นคําขอขึน้ ทะเบียนตํารั บยาแผนปั จจุบันสําหรั บสัตว์
ชื่อยา.......................................................................................เลขรับที่ ............................................
บริ ษทั .............................................................................................
1) ชื่อยา
 ซํ ้า
ไม่ซํ ้า
คล้ ายกับยาที่ขึ ้นทะเบียนแล้ ว
ชื่อยา................................................................................ เลขทะเบียนที่................................................
 ตัวยาสําคัญเดียวกัน
 ตัวยาสําคัญต่างกัน เดิมคือ..................................................................
 DOSAGE FORMเดียวกัน  DOSAGE FORM ต่างกัน เดิมคือ.........................................................
 ผู้ผลิตเดียวกัน
 ผู้ผลิตต่างกัน เดิมคือ...........................................................................
[ ] มีหนังสือยินยอมให้ ใช้ ชื่อยาเดียวกัน
[ ] มีเจ้ าของเดียวกัน คือ ...........................................................................
 ประเภทยา (เช่น ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ เป็ นต้ น) เดียวกัน
 ประเภทยาต่างกัน เดิมคือ......................................................................................................................
2) สูตรยา
 ยาเดี่ยว
ยาผสม
[ ] ตัวยาสําคัญเดิม
[ ] ตัวยาผสมเดิม
[ ] ตัวยาสําคัญใหม่
[ ] ตัวยาผสมใหม่
คือ................................................................
คือ...........................................................................
เหมือนกับยาชื่อ.........................................................
เลขทะเบียนที่.......................................
 สําหรับสัตว์บริ โภค
 สําหรับสัตว์เลี ้ยง
 DOSAGE FORMเดียวกัน
 DOSAGE FORM ต่างกัน เดิมคือ...............................................
 ความแรงเดียวกัน
 ความแรงต่างกัน เดิมคือ............................................................
 เป็ นสูตรตํารับยาผสมของไวตามิน และ/หรื อเกลือแร่
3). ข้ อความบนฉลาก และ เอกสารกํากับยา ได้ อ้างอิงจากเอกสารอ้ างอิงหลัก/เสริ มรวม…..……หน้ า ตามที่แนบมา
ประกอบคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาซึง่ มีรายละเอียดการอ้ างอิงตามตารางหน้ า 11/11ที่แนบมา
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4)เอกสารอ้ างอิงที่สนับสนุนประสิทธิภาพและความปลอดภัย ในฉลาก และเอกสารกํากับยา
จะต้ องมีข้อมูลของตัวยาสําคัญ (AI) ในสูตรตํารับ ในทุกชนิดสัตว์ (target species) ที่ระบุไว้ ในฉลากและ
เอกสารกํากับยา อย่างครบถ้ วน ได้ แก่
• เอกสารสนับ สนุ น การใช้ ย าตามรู ป แบบ (dosage form) และความแรง (strength)ที่ ข อขึ น้ ทะเบี ย น
(Available dosage form / Available strength) ซึ่ ง ป ระก อบ ด้ วย ข้ อ มู ล ส นั บ ส นุ น ส่ ว น ป ระก อ บ ขอ งย า
(Compositions), ข้ อบ่งใช้ (Indications), ขนาดยาและวิธีการใช้ (Dosage & Administration), และ ระยะหยุดยา
(Withdrawal period) โดยเป็ นข้ อมูลในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ
หมายเหตุ: หากเป็ นข้ อมูล ในประเทศและไม่มี ในต่างประเทศจะต้ องแนบผลการศึกษาทดลองเพื่ อ
สนับสนุนการใช้ ยาตามรู ปแบบ,ความแรง, ข้ อบ่งใช้ , ขนาดยาและวิธีการใช้ และ ระยะหยุดยา ดังกล่าวโดยต้ อง
ทําการศึกษาในห้ องปฏิบตั กิ ารที่ได้ มาตรฐาน GLP
• เอกสารการประเมิ น เพื่ อ กํ า หนดค่า ปริ ม าณสูง สุด ของยาที่ ย อมให้ ต กค้ า งในเนื อ้ สัต ว์ (Maximum
Residue Limits; MRLs) กรณีมีข้อบ่งใช้ ในสัตว์บริ โภค
เอกสารที่ใช้ สนับสนุนการอ้ างอิงดังกล่าวข้ างต้ นมี 2 ประเภท ดังนี ้
เอกสารอ้ างอิงหลัก (Principal References)ได้ แก่
1. Code of Federal Regulation 21 (CFR 21) (current updated version)
2. NADA: FDA approved Animal Drug Products
3. European Public Assessment Reports (EPARs) (current updated version) จ า ก European
Medicines Agency (EMA)
4.Veterinary Mutual Recognition Index (VMRI) (current updated version)
5.Summary of Product Characteristics-SPC (current updated version)จ า ก Veterinary Medicines
Directorate (VMD)
6.Status of Maximum Residue Limits (MRLs) for Veterinary Drug Residues in Food
(current updated version) จาก Codex Alimentarius Commission
7.European Public MRL Assessment Reports (EPMARs) / Summary Reports (Status of MRLs)
(current updated version) ของ European Medicines Agency (EMA)
หมายเหตุ: รายการที่ 7 ใช้ เพื่ออ้ างอิงค่า MRLs เท่านัน้ ไม่ใช้ ในการอ้ างอิงรูปแบบ ความแรง ชนิดสัตว์ ข้ อบ่งใช้
I.
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II.

เอกสารอ้ างอิงเสริม (Supporting References)ได้ แก่
1.Data Sheets for Animal Medicines (current updated version) จ า ก National Office of Animal
Health (NOAH) Compendium
2.Summary of Product Characteristics-SPCที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ ใ นประเทศอื่ น ๆ เช่ น Ireland, Spain,
Canada, New Zealand, Australia เป็ นต้ น
หมายเหตุ:ในกรณี SPC เป็ นภาษาอื่ นที่ ไม่ใช่ภ าษาอังกฤษ ต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และรับรองการแปล โดย
สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย หรื อหน่วยงานที่เชื่อถือได้
3. เอกสารการประเมินและกําหนดค่าปริ มาณสูงสุดของยาที่ยอมให้ ตกค้ างในเนื ้อสัตว์ (Maximum Residue
Limits ; MRLs) ที่ ป ระกาศโดยหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในประเทศอื่ น ๆ ได้ แก่ Canada MRLs, Japan MRLs,
Australia MRLs, New Zealand MRLs
4. International Publication ที่ มี peer review แ ล ะ ทํ า ก า รท ด ล อ ง ใน target species ที่ แ ส ด ง ถึ ง
pharmacokinetic, metabolism, efficacy test หรื อ potency testหรื อเป็ นการศึกษาทดลองโดยผู้ผลิตหรื อเจ้ าของ
ผลิตภัณฑ์ ที่ทําการทดลองจากบริ ษัทผู้ผลิตหรื อหน่วยงานทดลองที่เชื่อถือได้ ซึ่งห้ องปฏิบตั กิ ารทดลองได้ มาตรฐาน
GLP

การยื่นคําขอขึน้ ทะเบี ยนตํารั บยาเพื่ อสนั บสนุ นประสิทธิภ าพและความปลอดภัยในฉลากและ
เอกสารกํากับยาดังกล่ าวข้ างต้ น จะต้ องประกอบด้ วยเอกสารอ้ างอิงหลัก หรื อ เอกสารอ้ างอิงเสริมอย่ าง
น้ อ ย 3 ใน 4 รายการ เจ้ าหน้ าที่ จึงจะพิ จ ารณาออกเลขรั บ คํา ขอฯ ให้ อย่ างไรก็ ต าม หากเจ้ าหน้ า ที่
ตรวจสอบในภายหลังแล้ วพบว่ ารูปแบบและความแรงดังกล่ าวมีในเอกสารอ้ างอิงหลัก แต่ บริ ษัทฯ ไปอ้ าง
เอกสารอ้ างอิงเสริม เจ้ าหน้ าที่จะไม่ รับพิจารณาคําขอดังกล่ าว

ชื่อยา .......................................................เจ้ าหน้ าทีล่ งนาม............................ ผู้ประกอบการลงนาม...................................... หน้ า10/11

แบบ ขทย.1

รายละเอียดการอ้ างอิงข้ อมูลในเอกสารกํากับยา
แบบ Summary of Product Characteristics
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

หัวข้ อ

เอกสารอ้ างอิงหลัก

เอกสารอ้ างอิงเสริม

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

ชื่อยา .......................................................เจ้ าหน้ าทีล่ งนาม............................ ผู้ประกอบการลงนาม...................................... หน้ า11/11

แบบ ขทย.1
แบบรายการเอกสาร New Animal Drugs (แนบเพิ่มเติมกรณียาใหม่ สาํ หรับสัตว์ )

หน้ าที่1/2

ชื่อยา..................................................................................................... เลขรับ ............................................
ชื่อผู้รับอนุญาต.........................................................................................วันที่รับ.............................................
ตัวยาสําคัญ ............................................................................................ ชนิดสัตว์ .........................................
หัวข้ อ

สําหรับผู้ประกอบการ
แฟ้มที่ / หน้ าที่
มี
ไม่มี

สําหรับเจ้ าหน้ าที่
มี
ไม่มี

หมายเหตุ

1. Part Admin ตามแบบ ขทย.1
2. หลักฐานแสดงคุณภาพของยา (จัดเตรี ยมตามแบบ รย.
2)
3. Pharmacology ( ใน Target Animal Species )
การศึกษาจากห้ องปฏิบตั กิ าร
 มี GLP ตามมาตรฐาน
............................................,………
 ไม่มี GLP
3.1 Pharmacokinetics
• Absorption : C max, T max, AUC, onset
• Distribution : Protein binding, Vd
• Metabolism: phase I, II
• Excretion : urine, feces ,milk
3.2 Pharmacodynamics
4. Toxicology (Risk Assessment Data)
4.1 Hazard Identification (or Assessment)
4.1.1 General Properties
4.1.2 General Systemic Toxicity Testing
• Acute Exposure tests : LD 50
• Sub-chronic Exposure tests (90 days)
: NOEL , ADI
• Long Term Chronic Exposure Test (ถ้ า
มี)
4.1.3 Special Toxicity Testing
• Reproductive toxicity Testing
 Developmental Toxicology and
Teratology
• Genetic Toxicity Testing
 Gene Mutation Assay
 Chromosomal Effect Testing

ชื่อยา .......................................................เจ้ าหน้ าที่ลงนาม............................ ผู้ประกอบการลงนาม...................................... หน้ า12/13

แบบ ขทย.1
หน้ าที่ 2/2
หัวข้ อ
•

Hepatotoxicity Testing

•

Nephrotoxicity Testing

สําหรับผู้ประกอบการ
แฟ้มที่ / หน้ าที่
มี
ไม่มี

สําหรับเจ้ าหน้ าที่
มี
ไม่มี

หมายเหตุ

• Other Toxicity Testing (ที่เกี่ยวข้ อง)
4.2 Dose-Response Assessment (สําหรับสัตว์บริ โภค)
(หาค่า NOAEL or NOEL --> "ADI")
4.3 Exposure Assessment ( หาค่า "MRL" )
(สําหรับสัตว์บริ โภค)
4.4 Risk Characterization (สําหรับสัตว์บริ โภค)
• Human food safety (หาค่า Margin of Safety)
• Target animal safety
5. Safety
•

Environmental safety

• User safety
6.Effectiveness (or Efficacy)
•

A study in target species

•

A study in laboratory animal

•

Any field investigation

• An in vitro study (Molecular Mechanism Study)
7.The analytical method to determine the drug in edible
tissue (ให้ เจ้ าหน้ าที่ส่งพิจารณา พร้ อมเอกสาร Part Quality)
9.หนังสือรับรองการติดตามเหตุการณ์อนั ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้
ยา (Adverse event) เป็ นเวลา 2 ปี
10.แบบฟอร์ มติดตามเหตุการณ์อนั ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยา
(Adverse Event Reporting Form, download จาก USFDA ชื่อ
“FORM FDA 1932a”) หรื อ European Veterinary
Pharmacovigilance Reporting Form for MAHs
หมายเหตุ : เอกสารด้ านประสิทธิภาพและปลอดภัยต้ องเป็ นเอกสารที่ตีพิมพ์ใน International Journal ที่มี Impact Factor

ชื่อยา .......................................................เจ้ าหน้ าที่ลงนาม............................ ผู้ประกอบการลงนาม...................................... หน้ า13/13

แบบ รย.2 ส่ วนที่ 2 หลักฐานแสดงคุณภาพของยาแผนปั จจุบันสําหรั บสัตว์

ลําดับ

รายการเอกสาร

1.

แบบ รย.2 ที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วน

2.

แบบ รย.1 ที่กรอกข้ อความครบถ้ วน

3.

สารบัญ (Table of Content)

4.

รายละเอียดของตํารับยา (แบบ รย.1.2)

5.

การผลิต (Manufacture) (ดูภาคผนวก10)
5.1 สูตรยาต่อรุ่ นการผลิต (Batch Formula)
ทําตารางแสดงสูตรใน 1 หน่วยตาม ย.1 หน้ า
3 และใน 1 batch พร้ อมหน้ าที่ของแต่ละสาร
ในสูตร
5.2 Method of manufacture และ แผนผัง
แสดงขันตอนการผลิ
้
ต ( Flow Chart)
5.3 วิธีการควบคุมกระบวนการผลิต
(Manufacturing Process and Process
Control)
5.4 การควบคุมขันตอนการผลิ
้
ตที่สําคัญและ
สารมัธยันตร์ (Control of Critical Steps
and Intermediates)

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่ มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

รายละเอียดแก้ ไข

5.5 การตรวจสอบความถูกต้ องของ
กระบวนการผลิต และ/หรื อ การประเมินผล
(Process Validation and/or Evaluation)
(ถ้ ามี)

ชื่อยา................................................................................................................ หน้ า 1/ 12

ลําดับ

6.

รายการเอกสาร

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่ มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

รายละเอียดแก้ ไข

ข้ อมูลของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (active
ingredient raw material)
6.1 กรณีตวั ยาสําคัญ official
• Raw Material Specification
ทําเป็ นตาราง 3 ช่อง
Test
Requirement Method
Identification
• Monograph ของตัวยาสําคัญ
• รายละเอียดวิธีทดสอบของผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ และข้ อมูลการทดสอบทุก
หัวข้ อตาม Monograph
(โปรดกรอกข้ อ 6.3)
• Certificate of analysis
 COA ของผู้ผลิตต่างประเทศซึง่ แสดง
ตราประทับจากผู้ผลิตต่างประเทศชัดเจน
 ผลการตรวจวัตถุดิบตัวยาสําคัญตาม
ข้ อกําหนดจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
6.2 กรณีตวั ยาสําคัญ non-official
6.2.1 ให้ แนบข้ อมูลของตัวยาสําคัญดังนี ้
• Chemical structure
• Chemical name (INN และชื่ออื่นๆ)
• Molecular structure
• Molecular weight
• CAS number
• Physicochemical properties
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาค
ชื่อยา................................................................................................................ หน้ า 2/ 12

ลําดับ

รายการเอกสาร

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่ มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

รายละเอียดแก้ ไข

• กรณีที่มี Impurity ให้ แนบ Impurity
profile ที่แจ้ งสูตรโมเลกุล และรายละเอียด
อื่นๆของ Impurity นันๆ
้
6.2.2 Raw material specification ให้ แสดง
ตาราง 3 ช่อง แบ่งเป็ นหัวข้ อ Test ,
Requirement, Method
(ตามภาคผนวก 11.1)
Test
Identification

Requirement

Method

6.2.3 รายละเอียดวิธีทดสอบและข้ อมูล
การทดสอบทุกหัวข้ อตาม Raw material
specification (โปรดกรอกข้ อ 6.3)
6.2.4 Method Validation ของตัวยา
สําคัญ และ Related substances (โปรด
กรอกข้ อ 6.4)
6.2.5 Certificate of analysis (COA)
• COA ของผู้ผลิตต่างประเทศซึง่ แสดงตรา
ประทับจากผู้ผลิตต่างประเทศชัดเจน
• ผลการตรวจวัตถุดิบตัวยาสําคัญตาม
ข้ อกําหนดจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
6.3 ทังกรณี
้
officialและ non-official
6.3.1 แนบรายละเอียดวิธีทดสอบของผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์
6.3.2 แนบข้ อมูลการทดสอบทุกหัวข้ อตาม
Monograph หรื อตาม Raw material
specification
กรณีวิธีทดสอบเป็ น TLC, IR
หรื อ UV spectrum : แนบ TLC
chromatogram IR หรื อ UV
absorption spectrum
ชื่อยา................................................................................................................ หน้ า 3/12

ลําดับ

รายการเอกสาร

หน้ า

ผู้ประกอบการ

เจ้ าหน้ าที่

รายละเอียดแก้ ไข

มี

ไม่ มี

ผ่ าน

ไม่ ผ่าน

กรณีวิธีทดสอบเป็ น HPLC :แนบ
HPLC chromatogram และแจ้ ง
รายละเอียด ดังนี ้
• Mobile phase and preparation of
Mobile phase
• Standard preparation
• Sample preparation / Test solution
procedure
• HPLC system / HPLC condition
 ชนิด Column ระบุรายละเอียดของ
column , stationary phase, length of
column (ระบุยี่ห้อ Column ด้ วย)
 Detector
 Flow rate
 Injection volume
 Temperature
 Time
 Procedure
 System suitability test and
criteria
 % RSD ของ replicate
injection
 Tailing factor
 Resolution factor
 etc. (Theoretical plate,
capacity factor)
ชื่อยา................................................................................................................ หน้ า 4/12

ลําดับ

รายการเอกสาร

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่ มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

รายละเอียดแก้ ไข

 Calculation
 อื่นๆ........................................
กรณีมีหวั ข้ อ Water , Heavy metal
ให้ แจ้ งว่าใช้ Method I หรื อ II หรื อ อื่นๆ
6.4 กรณีnon-official ได้ แนบ
6.4.1 Method Validation ของตัวยาสําคัญ
for assay ซึง่ มีหวั ข้ อ
• Precision : Repeatablility ,
Intermediate precision
• Specificity : แสดง peak purity
• Accuracy
• Linearity
• อื่นๆ .....................................
6.4.2 Method validation ของ Related
substances ซึง่ มีหวั ข้ อ
• Specificity : ทํา stress test
• Precision : เพิ่ม Repeatability,
Intermediate precision
• LOD , LOQ
• Precision at LOQ level ,100%
• Accuracy LOQ ->150%
• Linearity LOQ -> 150%
• อื่นๆ.......................................
7.

ข้ อมูลของตัวยาช่วย (Inert ingredients /
Excipients)
ชื่อยา........................................................................................................... หน้ า 5/12

ลําดับ

8.

9.

รายการเอกสาร

•

แนบเอกสาร monograph

•

Certificate of Analysis

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่ มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

รายละเอียดแก้ ไข

• เอกสารควบคุมคุณภาพอื่น ๆ
เอกสาร In process control ประกอบด้ วย
หัวข้ อทดสอบ และ มาตรฐาน (limit)
(ดูภาคผนวก 11.3)
เอกสาร Finished Product Control
ประกอบด้ วย
 9.1 กรณีเป็ นตํารับที่มีระบุในตํารายา
(official product) และอ้ างอิงวิธีวิเคราะห์
ตามตํารายา
9.1.1 ตารางสรุป Finished Product
Specification (FPS) (ดูภาคผนวก 11.4 )
9.1.2 Monograph ของตํารับยา
9.1.3 รายละเอียดวิธีทดสอบ และข้ อมูล
การทดสอบทุกหัวข้ อตาม Monograph
(โปรดกรอกข้ อ 9.3)
9.1.4 Certificate of Analysis
 9.2 กรณีเป็ นตํารับที่ไม่ มีระบุในตํารา
ยา (non-official product)
9.2.1 ตารางสรุป Finished Product
Specification (FPS) (ดูภาคผนวก 11.4 )
9.2.2 รายละเอียดวิธีทดสอบ และข้ อมูล
การทดสอบทุกหัวข้ อตาม FPS (โปรด
กรอกข้ อ 9.3)
9.2.3 Method Validation for Assay
และ for Related substances (โปรด
กรอกข้ อ 9.4)
9.2.4 Certificate of Analysis

ชื่อยา................................................................................................................ หน้ า 6/12

ลําดับ

รายการเอกสาร

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่ มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

รายละเอียดแก้ ไข

9.3 ทังกรณี
้
official และ non-official
product ได้ แนบ
9.3.1รายละเอียดวิธีทดสอบ และข้ อมูลการ
ทดสอบทุกหัวข้ อตาม Monograph หรื อ
ตาม FPS
 กรณีแจ้ งวิธีวิเคราะห์มากกว่า 1 วิธี ให้
แจ้ งว่าใช้ วิธีใดเป็ นวิธีตดั สินผล
(Conclusive method)
กรณีวิธีทดสอบเป็ น IR หรื อ UV
spectrum: แนบ IR หรื อ UV
absorption spectrum
กรณีวิธีทดสอบเป็ น HPLC :แนบ
HPLC chromatogram และแจ้ ง
รายละเอียด ดังนี ้
 Mobile phase and preparation
of Mobile phase
 Standard preparation
 Sample preparation / Test
solution procedure
 HPLC system / HPLC condition
 ชนิด Column ระบุรายละเอียด
ของ column , stationary
phase, length of column
(ระบุยี่ห้อ Column ด้ วย)
 Detector
 Flow rate
 Injection volume
 Temperature
ชื่อยา................................................................................................................ หน้ า 7/12

ลําดับ

รายการเอกสาร

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่ มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

รายละเอียดแก้ ไข

 Time
 Procedure
 System suitability test and
criteria
 % RSD ของ replicate
injection
 Tailing factor
 Resolution factor
 อื่นๆ……………………………
 Calculation
 อื่นๆ........................................
 กรณีมีหวั ข้ อ Sterility Test ให้ แนบ
เอกสารตามหัวข้ อ Sterility Testใน
ภาคผนวก 11พร้ อมระบุรายละเอียดและ
จํานวน sample ที่ใช้
 Method Validation ของ Sterility
Test (กรณี sterile preparation)
 กรณีมีหวั ข้ อ Bacterial Endotoxinให้
แนบเอกสารตามหัวข้ อ Bacterial
Endotoxin ในภาคผนวก 11 พร้ อม
เอกสารอ้ างอิง พร้ อมบ่งชี ้วิธีที่ใช้
 Method Validation ของ Bacterial
Endotoxin Test (กรณี sterile
preparation)
 กรณีมีหวั ข้ อ Microbial Limits Testให้
แนบเอกสารตามหัวข้ อ Microbial
Limits Test ในภาคผนวก 11
ชื่อยา................................................................................................................ หน้ า 8/12

ลําดับ

รายการเอกสาร

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่ มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

รายละเอียดแก้ ไข

 Method Validation ของ
Microbial Limits Test (กรณี
oral solution และ sterile
preparation)
9.3.2 หัวข้ อ Related substances ให้ มี
รายละเอียดของหัวข้ อดังนี ้
 Known impurity (ถ้ ามี)
 Any individual impurity
 Total impurity
 9.4 กรณี non-official product แนบ
9.4.1 Method validation for assay ซึง่ มี
หัวข้ อ
• Specificity : ทํา stress test ,
ตารางสรุปแสดงการสลายตัวในแต่
ละสภาวะ, แสดงค่า peak purity
ของ peak ตัวยาสําคัญ
• Precision :Repeatability ,
Intermediate precision
• Accuracy
• Linearity
• อื่นๆ.............................................
9.4.2 Method validation for Related
substancesซึง่ มีหวั ข้ อ
• Specificity : ทํา stress test ,
ตารางสรุปแสดงการสลายตัวใน แต่
ละสภาวะ, แสดงค่า peak purity
ของ peak ตัวยาสําคัญ
• Precision :Repeatability ,
Intermediate precision
ชื่อยา................................................................................................................ หน้ า 9/12

ลําดับ

10.

รายการเอกสาร

•

Accuracy

•

Linearity

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่ มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

รายละเอียดแก้ ไข

• LOD, LOQ
• อื่นๆ.............................................
เอกสาร Packaging
• ชนิด
• รายละเอียดของวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์
• ขนาดบรรจุ
• สําหรับ preparation ที่เป็ น sterile ให้
แนบ specification ของภาชนะบรรจุ

11.
12.

• specification ของจุกยาง วิธีทดสอบ
และ COA ของจุกยางที่ใช้
เอกสารระบุ Label และ Storage พร้ อมทัง้
แจ้ งอุณหภูมิของการเก็บรักษายา
เอกสารรายงานผลการศึกษาความคงตัว
ของยา (Stability)
 ทุกขนาดบรรจุที่ขอขึ ้นทะเบียน หรื อ
 มีข้อมูล bracketing หรื อ matrixing
design
ให้ แนบเอกสาร Stability Protocol และ
Stability Report ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี ้
Accelerate Study (ระยะเวลาไม่
น้ อยกว่า 6 เดือน) ที่อณ
ุ หภูมิ 40±2οC ,
75±5 %RHและLong term study
(ระยะเวลา 12 เดือน) ที่อณ
ุ หภูมิ
30±2οC , 75±5 %RH อย่างน้ อย 3 รุ่น
หรื อ

ชื่อยา................................................................................................................ หน้ า 10/12

ลําดับ

รายการเอกสาร

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่ มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

รายละเอียดแก้ ไข

Accelerate Study (ระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 6 เดือน) ที่อณ
ุ หภูมิ 40±2οC , 75±5
%RHและLong term study ที่อณ
ุ หภูมิ
30±2οC , 75±5 %RHจนเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ถึง
อายุการใช้ ที่เสนอ
กรณีมีการศึกษาที่สภาวะอื่น ให้ ระบุ
อุณหภูมิ............................................οC
ความชื ้น...........................................% R.H.
นาน..........เดือน จํานวน....... รุ่น (ถ้ ามี)
กรณีผลิตภัณฑ์ที่เก็บในตู้เย็นศึกษาที่อณ
ุ หภูมิ
5±3οC นาน 12 เดือน จํานวน 3 รุ่น(ถ้ ามี)
กรณีผลิตภัณฑ์ที่แจ้ งอายุยาหลังเปิ ดใช้ / หลัง
ผสม (ถ้ ามี)……............................
……………………………………………
สรุปอายุการใช้ ชวั่ คราว หรื ออายุการใช้ จริ ง
พร้ อมสภาวะการเก็บรักษายาตามผลการ
ทดสอบ
คํารับรองในการส่งเอกสารเพิ่มเติมใน
การศึกษาความคงสภาพของยา (F-D2-142)

ชื่อยา................................................................................................................ หน้ า 11/12

ข้ าพเจ้ า..................................................................... (ชื่อผู้ประกอบการ) ได้ ตรวจสอบและประเมิน
เอกสารคําขอขึ ้นทะเบียนยาสัตว์/ยาสัตว์ใหม่ เรี ยบร้ อยแล้ ว ก่อนยื่นให้ เจ้ าหน้ าที่พิจารณาตรวจรับคําขอฯ
ลงชื่อ ................................................... ผู้ยื่นเอกสาร
(........................................................)
วันที่............................................................

สรุปผลการตรวจสอบความถูกต้ องและครบถ้ วนของเอกสารคําขอขึ ้นทะเบียน
คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาถูกต้ องและครบถ้ วน ออกเลขรับ
คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
ที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
ลงชื่อ ............................................. เจ้ าหน้ าที่ผ้ พู ิจารณา
(........................................................)
วันที่............................................................

ชื่อยา................................................................................................................ หน้ า 12/12

1

ภาคผนวก 1
ประกาศสํานักยา
เรื่ อง ข้ อกําหนดปริมาณยาตัวอย่ างที่อนุญาตให้ ผลิตหรือนําหรือสั่งเข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่อขอขึน้
ทะเบียนตํารั บยา

2

3

4

แบบ ผ.ย. 8
เลขรับที.่ .............................................
วันที.่ ..................................................
ลงชื่อ................................... ผูรับคําขอ

คําขออนุญาตผลิตยาตัวอยางเพือ
่ ขอขึน
้ ทะเบียนตํารับยา
______________________
เขียนที่......................................……………...
วันที่...................เดือน..........………........พ.ศ....……............
ขาพเจา.........................……….......................…...ซึ่งมีผูดําเนินกิจการ
ชื่อ.......................................................
( ชือ
่ ผูร บ
ั อนุญาต )

ไ ด รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห ผ ลิ ต ย า แ ผ น ป จ จุ บั น ต า ม ใ บ อ นุ ญ า ต ที่
...............................................................ณ สถานที่ผลิตยา
ชื่

อ

..............……......……………………..…... อ

ยู

เ ล

ข

ที่

....…….……..…….....… ตรอก /ซอย......................................……..
ถนน....................…………...........………… หมู ที่ ..................……..….…
ตําบล / แขวง.......................................……...
อํ า เภ อ / เข ต ..............................…........ จั ง ห วั ด ................…..............
โทรศัพท………..........……….......................…
ข อ อ นุ ญ า ต ผ ลิ ต ย า ตั ว อ ย า ง เ พื่ อ ข อ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ตํ า รั บ ย า ชื่ อ
.......…………….............................................................…..
รายการละเอียดของยาทีผ
่ ลิต
ลักษณะและสีของ
ยา…………………………………………………………………………….

5

………………………….…
จํานวนหรือปริมาณที่จะ
ผลิต……………………………………………………………………………
……………..……
ปริมาณของวัตถุสวนประกอบของยา ตองแจงเปนมาตราเมตริกใน ๑ หนวย
หรือเปนรอยละ………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……
ขนาดบรรจุ (รายละเอียดของการบรรจุ)
………………………………………………………………………………
……..……..…..
สําหรับ ( ) การศึกษาวิจัยในมนุษย
ศึกษาวิจัยในมนุษย

( ) กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากจากการ

(ระบุ)……………………………………………………………………..
ขาพเจาไดแนบเอกสาร/หลักฐานมาดวยจํานวน ๒ ชุด คือ
(๑) ฉลากยา
(๒) เอกสารกํากับยา
(๓) เอกสารอื่น ๆ (กรณีการผลิตยาตัวอยางเพื่อการศึกษาวิจัยในมนุษย
สาหรับประกอบการขึ้น
ทะเบียนตํารับยาใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกําหนด)

( ลายมือชือ
่ )...................................................................ผูร บ
ั อนุญาต

6

( ลายมือชือ
่ )........................................................ผูม
 ห
ี นาทีป
่ ฏิบต
ั ก
ิ าร

………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..หมายเหตุ ใส
เครื่องหมาย  ลงในชอง ( ) หนาขอความที่ตอ
 งการ
แบบ น.ย. 8
เลขรับที่ ......................................
วันที่ ............................................
ลงชื่อ ............................ผู้รับคําขอ
คําขออนุญาตนําหรื อสั่งยาตัวอย่ างเข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่อขอขึน้ ทะเบียนตํารั บยา
เขียนที่ …………………………………………….
วันที่ …....…......เดือน .............................พ.ศ. .......……….………….
ข้ าพเจ้ า .................................…………........ซึง่ มีผ้ ดู ําเนินการ ชื่อ ...........................................................
( ชื่อผู้ขออนุญาต )
ได้ รับอนุญาตให้ นําหรื อสัง่ ยาแผนปั จจุบนั เข้ ามาในราชอาณาจักรตามใบอนุญาตที่……..............……………………
อยูเ่ ลขที่…………………………………...ตรอก / ซอย ..............................ถนน ..................................................
หมูท่ ี่ .........................................ตําบล / แขวง ..........…..................อําเภอ / เขต .................….............……......
จังหวัด ................................โทรศัพท์ .........…...…...................ขออนุญาตนําหรื อสัง่ ยาตัวอย่างเข้ ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาชื่อ ..............……………………...........................................................
รายการละเอียดของยาที่นําหรื อสั่งเข้ ามาในราชอาณาจักร
ปริ มาณของวัตถุส่วนประกอบของยาต้ องแจ้ งเป็ นมาตราเมตริกใน 1 หน่วย หรื อเป็ นร้ อยละ...................……….....
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ขนาดบรรจุ
( รายละเอียดของการบรรจุ )
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

7

ข้ าพเจ้ าได้ แนบหลักฐานมาด้ วย จํานวน 2 ชุด
( 1 ) ฉลากทุกขนาดบรรจุ
( 2 ) เอกสารกํากับยา
( ลายมือชื่อ )……...................................ผู้ย่ นื คําขอ
( ลายมือชื่อ )...........................ผู้มีหน้ าที่ปฏิบัตกิ าร

ภาคผนวก 2
ประกาศสํานักงานคณะคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่ อง การพิจารณารั บรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่ างประเทศ
(GMP Accreditation of an Overseas [Non-Domestic] Manufacture)

8

9

10

ภาคผนวก 3
แบบ ขทย 1
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลผลิตภัณฑ์ ตอนที่ A และตอนที่ B

แบบ ขทย.

แบบตรวจสอบการยื่นเอกสารด้ วยตนเองสําหรั บคําขอขึน้ ทะเบียนตํารั บยาแผนปั จจุบันสําหรั บสัตว์

11

ยาสามัญ (check lsit 11 หน้ า )

ยาใหม่ (check list 13 หน้ า)

ตอนที่ A : คํานํา (SECTION A : Introduction)
เอกสารส่วนนี ้เป็ นข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลผลิตภัณฑ์ยาซึง่ ใช้ ประกอบคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแผนปัจจุบนั สําหรับสัตว์ของ
ชื่อผู้รับอนุญาต .................................................................................................. เลขที่ใบอนุญาต........................................... ผลิตภัณฑ์
ชื่อ………………………………………………………………… เลขรับที่..….………………….วันที่ยื่นคําขอ..........................
ตัวยาสําคัญ .............................................................................................................. ATC VET CODE …………………………….…
กลุ่มยา

กลุ่มยา

(

)

Anti-infective (Antibacterial, Antifungal)

(

)

Hormones, Contraceptives

(

)

Antiparasitic (Anticoccidiosis, Anthelmintic,

(

)

CNS drug (Sedatives, Tranquilizers, Anesthetics),

Antiprotozoal)

Antidepressants

(

)

Analgesics & Antipyretics, NSAID & Steroid

(

)

Disinfectants

(

)

CVS drugs, Antidiabetics, Antihistamines,

(

)

Vitamins, Electrolytes & Minerals

Decongestants
(

)

Other (โปรดระบุกลุ่มยา)………………………………………………………….

ตอนที่ B : สารบัญ (SECTION B : Table of Contents)
ลําดับ

รายการเอกสาร

1

ข้ อมูลเบื ้องต้ นประกอบการยื่นคําขอขึ ้นทะเบียน
ตํารับยาแผนปัจจุบนั สําหรับสัตว์ ซึง่ ระบุ
รายละเอียดทุกข้ ออย่างครบถ้ วน
แบบฟอร์ มบันทึกข้ อมูลทะเบียนตํารับยา
- ระบุข้อมูลรายละเอียดให้ ครบถ้ วน ให้
สอดคล้ องกับแบบ ย.1
- การระบุรูปแบบให้ เลือกจากตัวเลือกที่มีไว้ ให้
หากไม่มีในตัวเลือกให้ ระบุรูปแบบยาไว้ ที่ข้ออื่นๆ

2

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่าน ไม่ผ่าน

รายละเอียดที่ต้องแก้ ไข

3
4

แบบ ท.2
คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา แบบ ย.1
(ซึง่ กรอกข้ อมูลครบถ้ วนตามคูม่ ือการกรอก)
4.1 รายละเอียดของผู้ยื่นคําขอและผู้ผลิต
ชื่อยา ......................................................เจ้ าหน้ าที่ลงนาม............................ ผู้ประกอบการลงนาม...........................หน้ า 1/ 11
ลําดับ

รายการเอกสาร

หน้ า

ผู้ประกอบการ

เจ้ าหน้ าที่

รายละเอียดที่ต้องแก้ ไข

12
มี

ไม่มี

ผ่าน ไม่ผ่าน

4.2 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
• ชื่อยา ถ้ าฉลากหรื อเอกสารกํากับยามีชื่อยา
ภาษาไทย ต้ องแจ้ งชื่อยาภาษาไทย
• รู ปแบบยา (ระบุตามแบบฟอร์ มบันทึกข้ อมูล
ทะเบียนตํารับยา ข้ อ 2)
• ความแรง (ระบุเฉพาะปริ มาณตัวยาสําคัญต่อ
หน่วย)
• ขนาดบรรจุ ให้ แจ้ งขนาดและชนิดของบรรจุ
ภัณฑ์ของยาทุกขนาดบรรจุ ตาม ข้ อมูล
การศึกษาความคงสภาพ
• ลักษณะยา ให้ ระบุทงภาษาไทยและ
ั้
ภาษาอังกฤษ (แจ้ งตามลําดับ ดังนี ้ ประเภท –
ลักษณะ – รู ปร่ าง – สี – รู ปรอย เช่น ยาเม็ด
กลมแบนสีขาว ด้ านหนึง่ มีขีดแบ่งครึ่ง อีกด้ าน
หนึง่ เรี ยบ, ลักษณะยา ภาษาอังกฤษให้ ระบุ
ตรงกับ FPS และ COA)
• ชื่อและปริ มาณของตัวยาสําคัญและ
ส่วนประกอบในตํารับยา ซึง่ ต้ องแจ้ งให้ ตรงกัน
กับที่ระบุใน Part Quality
(กรณีวตั ถุดบิ ยาที่ได้ จากการหมัก
(Fermentation) ให้ แจ้ งชื่อเชื ้อจุลินทรี ย์ที่ใช้
และ by product ที่ได้ จากกรรมวิธีการผลิต
ด้ วย)
• ผู้ลงนามใน แบบ ย.1 ต้ องเป็ นผู้รับอนุญาต
ผลิต/นําเข้ า ตามใบอนุญาตฯ ฉบับปัจจุบนั

5

รู ปถ่ายยาที่ขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาซึง่ แสดง
ลักษณะ สีและขนาดยาโดยแสดงสเกลให้ ชดั เจน
(เฉพาะยาเม็ด แคปซูล และยาเหน็บ)

ชื่อยา .......................................................เจ้ าหน้ าที่ลงนาม............................ ผู้ประกอบการลงนาม...................................... หน้ า 2/ 11
ลําดับ

รายการเอกสาร

หน้ า

ผู้ประกอบการ

เจ้ าหน้ าที่

รายละเอียดที่ต้องแก้ ไข
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มี

6

7

ไม่มี

ผ่าน ไม่ผ่าน

Finished Product Specification ซึง่ ตรงกันกับ
Part Quality (กรณีมี Release specification
และ shelf life specification ให้ แนบทัง้ 2
specification)
หนังสือรับรอง (Certificates)
 กรณียาผลิตในประเทศหรือแบ่ งบรรจุ
7.1 สําเนาใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบนั ฉบับ
ที่เป็ นปั จจุบนั พร้ อมรายละเอียดการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงทังหมด
้
7.2 สําเนาหนังสือรับรอง GMP ตาม
WHO/PICs ออกโดย อย. ที่คงสถานะของการ
ได้ รับการรับรอง พร้ อมรับรองสําเนาโดยผู้รับ
อนุญาต
 กรณียานําสั่ง
7.1 สําเนาใบอนุญาตนําหรื อสัง่ ยาแผนปัจจุบนั
เข้ ามาในราชอาณาจักรฉบับที่เป็ นปัจจุบนั พร้ อม
รายละเอียดการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงทังหมด
้
7.2 ผู้ผลิตต่างประเทศ
รายใหม่ : แนบหนังสือรับรอง GMP
Accreditation of an overseas
(non-domestic) manufacturer จากกลุ่ม post
รายเดิม : ให้ แจ้ งทะเบียนยาที่ได้ รับ
อนุมตั แิ ล้ ว
7.3 หนังสือรับรองการจําหน่าย (CFS) ฉบับจริ ง
หรื อ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยา (CPP) โดยไม่มี
การแกะผนึก
ผลิตภัณฑ์ มีจาํ หน่ ายในประเทศผู้ผลิต
• หนังสือ CFS หรื อ CPP ออกโดยประเทศ
ผู้ผลิต โดยหน่วยงานของรัฐที่ดแู ลยา
• วันที่ออก CFS (อายุ 2 ปี นบั จากวันที่ออก)
• ชื่อผลิตภัณฑ์
• ชื่อตัวยาสําคัญ และปริ มาณ(ถ้ าเป็ นยาที่ได้
จากการหมักให้ แจ้ งเชื ้อจุลินทรี ย์ที่ใช้ หมัก)

ชื่อยา .......................................................เจ้ าหน้ าที่ลงนาม............................ ผู้ประกอบการลงนาม...................................... หน้ า 3/11
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รายการเอกสาร

หน้ า

ผู้ประกอบการ

เจ้ าหน้ าที่

รายละเอียดที่ต้องแก้ ไข
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มี

ไม่มี

ผ่าน ไม่ผ่าน

• ชื่อผู้ผลิต และสถานที่ตงั ้
• ข้ อความที่มีความหมายรับรองว่า “จําหน่าย
ได้ ในประเทศผู้ผลิต”
• สถานที่ผลิตได้ GMP ตาม WHO/PICs
ผลิตภัณฑ์ นัน้ ไม่ มีขายในประเทศ
ผู้ผลิต
• หนังสือ CFS หรื อ CPP ที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้จําหน่าย
• หนังสือรับรองแหล่งผลิตจากประเทศผู้ผลิต
(Certificate of origin)
• หนังสือรับรองจากประเทศผู้ผลิต ที่ระบุ
ข้ อความรับรองคุณภาพแหล่งผลิตตาม
มาตรฐานสากล ได้ แก่ GMP ตาม WHO/PICs
(Cert. of GMP ของผู้ผลิต) ที่ออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐที่ดแู ลรับผิดชอบ
• หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์วา่ มี
คุณภาพระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายใน
ประเทศผู้ออกหนังสือ CFS (ออกโดยบริ ษัทที่
เป็ นเจ้ าของผลิตภัณฑ์)

7.4 หนังสือรับรอง GMP ตาม WHO/PICs ซึง่
ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
(กรณีที่ไม่มีระบุใน 7.3)

8

certificate of GMP ต้ นฉบับ หรือ
สําเนาหนังสือรับรอง GMP ว่าเทียบเท่าตาม
WHO/PICs ที่รับรองสําเนาโดยหน่วยงานของรัฐ
ที่ออกหนังสือ
ฉลาก (Labeling) (รับรองตาม ม.25 และพื ้นที่)
8.1 ฉลากทุกชนิดบรรจุภณ
ั ฑ์และทุกขนาดบรรจุ
• ชื่อยา

• ปริ มาณของยาที่บรรจุ
ชื่อยา .......................................................เจ้ าหน้ าที่ลงนาม............................ ผู้ประกอบการลงนาม...................................... หน้ า 4/11
ลําดับ

รายการเอกสาร

หน้ า

ผู้ประกอบการ
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เจ้ าหน้ าที่
ผ่าน ไม่ผ่าน

รายละเอียดที่ต้องแก้ ไข
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• ชื่อและปริ มาณตัวยาสําคัญต่อหน่วย
• Reg. no.
• Lot no.
• Mfg. date
• ยาสิ ้นอายุ
• การเก็บรักษา
• ระยะหยุดยา
• ยาอันตราย / ยาควบคุมพิเศษ/
ยาใช้ ภายนอก/ ยาใช้ เฉพาะที่
แล้ วแต่กรณี ด้ วยอักษรสีแดง
• ยาสําหรับสัตว์
• กรณียาผลิตในประเทศ แจ้ งชื่อผู้ผลิตและ
จังหวัด
• กรณียานําสัง่ แจ้ งผู้ผลิตต่างประเทศ +
เมือง+ประเทศ
• กรณียาใหม่ หัวข้ อ “คําเตือน” ให้ ระบุ
ข้ อความดังนี ้ “ให้ ใช้ ยานี ้ภายใต้
คําแนะนําและการกํากับดูแลของสัตว
แพทย์ชนหนึ
ั ้ ง่ เท่านัน”
้

8.2 กรณีฉลากพื ้นที่น้อยกว่า 3 ตร.นิ ้ว
• ชื่อยา
• Exp. date

9

• Lot no.
8.3 ฉลากสําหรับการส่งออก (ถ้ ามี)
เอกสารกํากับยา
9.1 เอกสารกํากับยาภาษาไทย / ข้ อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ยา (Product information)
• หัวข้ อตามรายละเอียดการอ้ างอิงข้ อมูล
ในเอกสารกํากับยาแบบ Summary of Product
Characteristics

• กรณียาใหม่ หัวข้ อ “คําเตือน” ให้ ระบุ
ข้ อความดังนี ้ “ให้ ใช้ ยานี ้ภายใต้ คําแนะนําและ
การกํากับดูแลของสัตวแพทย์ชนหนึ
ั ้ ่งเท่านัน”
้
ชื่อยา .......................................................เจ้ าหน้ าที่ลงนาม............................ ผู้ประกอบการลงนาม...................................... หน้ า 5/11
ลําดับ

รายการเอกสาร

9.2 เอกสารกํากับยาภาษาอังกฤษ / ภาษาอื่น

หน้ า
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10

11

12

13

(ถ้ ามี)
คําขออนุญาตผลิตหรื อนําหรื อสัง่ ยาตัวอย่างเพื่อ
ขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา (แบบ ผ.ย.8 หรื อ แบบ
น.ย.8) ที่อนุมตั จิ าก OSSC
คํารับรองต่างๆ
11.1 คํารับรองผู้ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียน
(Applicant Declaration)
11.2 คํารับรองการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของสํานักยา (F-D2-121)
11.3 คํารับรองเงื่อนไขการขึ ้นทะเบียนตํารับยา
รักษาเต้ านมอักเสบ (F-D2-113)
11.4 คํารับรองเงื่อนไขการแจ้ งรายการเรี ยกเก็บ
ยาคืนของผู้รับอนุญาตผลิตและนําหรื อสัง่ ยา
แผนปัจจุบนั และแผนโบราณเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร (F-D2-110)
11.5 คํารับรองเงื่อนไขการขึ ้นทะเบียนตํารับยา
เพื่อการส่งออก (แบบ ส.อ.1)
11.6 หนังสือแจ้ งชื่อยาสําหรับส่งออก
(กรณีที่มีชื่อยาสําหรับส่งออกไม่ตรงกับชื่อยาที่
จําหน่ายในประเทศ)
11.7 คํารับรองสําหรับผู้รับอนุญาตที่ยื่นคําขอขึ ้น
ทะเบียนตํารับยา สําหรับรายงานอาการไม่พงึ
ประสงค์จากการใช้ ยา รวมถึงวัคซีน
หนังสือมอบอํานาจฉบับลงนามจริ งพร้ อมติด
อากรแสตมป์ 30บาท ต่อ ผู้รับมอบอํานาจ 1 คน
ต่อ 1 คําขอพร้ อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผู้
มอบอํานาจ ผู้รับมอบอํานาจ และรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
เอกสารสนับสนุนประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย ตามที่อ้างในแบบข้ อมูลเบื ้องต้ น
ประกอบการยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแผน
ปัจจุบนั สําหรับสัตว์

ชื่อยา .......................................................เจ้ าหน้ าทีล่ งนาม............................ ผู้ประกอบการลงนาม...................................... หน้ า6/11
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ข้ าพเจ้ า................................................................................... (ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจ) ได้ ตรวจสอบและ
ประเมินเอกสารคําขอขึ ้นทะเบียนยาสัตว์/ยาสัตว์ใหม่ เรี ยบร้ อยแล้ ว ก่อนยื่นให้ เจ้ าหน้ าที่พิจารณาตรวจรับคําขอฯ

ลงชื่อ ................................................... ผู้ยื่นเอกสาร
(........................................................)
วันที่............................................................

สรุปผลการตรวจสอบความถูกต้ องและครบถ้ วนของเอกสารคําขอขึ ้นทะเบียน
คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาครบถ้ วนและถูกต้ อง
 ออกเลขรับ
คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง  ทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม

ลงชื่อ ............................................. เจ้ าหน้ าที่ผ้ พู ิจารณา
(........................................................)
วันที่............................................................

ชื่อยา .......................................................เจ้ าหน้ าทีล่ งนาม............................ ผู้ประกอบการลงนาม...................................... หน้ า7/11
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4.1. ข้ อมูลเบื ้องต้ นประกอบการยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแผนปั จจุบนั สําหรับสัตว์
4.2. แบบฟอร์ มบันทึกข้ อมูลทะเบียนตํารับยา
4.3. แบบฟอร์ มคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา (แบบ ย. 1)
4.4. หลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะและสีของยา
4.5.การแจ้ งชื่อวัตถุดบิ และตํารายาที่อ้างอิงในแบบรายละเอียดของตํารับยา

4.1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ นประกอบการยื่นคําขอขึน้ ทะเบียนตํารั บยาแผนปั จจุบันสําหรั บสัตว์
ชื่อยา...............................................................................................
เลขรับที่..........................................................................................
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บริ ษัท.............................................................................................
1) ชื่อยา
 ซํ ้า
 ไม่ซํ ้า
คล้ ายกับยาที่ขึ ้นทะเบียนแล้ ว
ชื่อยา................................................................................
เลขทะเบียนที่.....................................
 ตัวยาสําคัญเดียวกัน
 ตัวยาสําคัญต่างกัน เดิมคือ....................................................
 DOSAGE FORMเดียวกัน
 DOSAGE FORM ต่างกัน เดิมคือ.........................................
 ผู้ผลิตเดียวกัน
 ผู้ผลิตต่างกัน เดิมคือ.............................................................
[ ] มีหนังสือยินยอมให้ ใช้ ชื่อยาเดียวกัน
[ ] มีเจ้ าของเดียวกัน คือ ....................................................
 ประเภทยา (เช่น ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ เป็ นต้ น) เดียวกัน
 ประเภทยาต่างกัน เดิมคือ....................................................................................................
2) สูตรยา
 ยาเดี่ยว
 ยาผสม
[ ] ตัวยาสําคัญเดิม
[ ] ตัวยาผสมเดิม
[ ] ตัวยาสําคัญใหม่
[ ] ตัวยาผสมใหม่
คือ................................................................
คือ.......................................................................
เหมือนกับยาชื่อ.........................................................
เลขทะเบียนที่.......................................
 สําหรับสัตว์บริ โภค
 สําหรับสัตว์เลี ้ยง
 DOSAGE FORMเดียวกัน
 DOSAGE FORM ต่างกัน เดิมคือ.........................................
 ความแรงเดียวกัน
 ความแรงต่างกัน เดิมคือ........................................................
 เป็ นสูตรตํารับยาผสมของไวตามิน และ/หรื อเกลือแร่
3). ข้ อความบนฉลาก และ เอกสารกํากับยา ได้ อ้างอิงจากเอกสารอ้ างอิงหลักรวม…..……หน้ า ตามที่แนบมาหลัง
แบบฟอร์ มนี ้ ซึง่ มีรายละเอียดการอ้ างอิงตามตารางที่แนบมา
4. ชื่อเอกสารอ้ างอิงได้ แก่
4.1 เอกสารอ้ างอิงที่ 1 คือ………………………………………………………………………………….
4.2 เอกสารอ้ างอิงที่ 2 คือ………………………………………………………………………………….
4.3 เอกสารอ้ างอิงที่ 3 คือ………………………………………………………………………………….
4.4 เอกสารอ้ างอิงที่ 4 คือ………………………………………………………………………………….
4.5 เอกสารอ้ างอิงที่ 5 คือ………………………………………………………………………………….
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4.6 เอกสารอ้ างอิงที่ 6 คือ………………………………………………………………………………….
4.7 เอกสารอ้ างอิงที่ 7 คือ………………………………………………………………………………….
4.8 เอกสารอ้ างอิงที่ 8 คือ………………………………………………………………………………….
4.9 เอกสารอ้ างอิงที่ 9 คือ………………………………………………………………………………….
หมายเหตุ ถ้ าเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบแล้ ว พบว่ าไม่ มีเอกสารอ้ างอิงหลัก มีแต่ เอกสารอ้ างอิงเสริม บริษัทฯ
จะต้ องรั บคําขอขึน้ ทะเบียนกลับไปแก้ ไขและนํากลับมายื่นใหม่
เอกสารอ้ างอิงที่สนับสนุนสรรพคุณ ในฉลาก และเอกสารกํากับยา
จะต้ องมีข้อมูลของตัวยาสําคัญ (AI) ในสูตรตํารับ ในทุกชนิดสัตว์ (target species) ที่ระบุไว้ ในฉลากและ
เอกสารกํากับยา อย่างครบถ้ วน ได้ แก่
• เอกสารสนับสนุนการใช้ ยาตามรูปแบบ (dosage form) และความแรง (strength)ที่ขอขึ ้นทะเบียน
(Available dosage form / Available strength) ซึง่ เป็ นข้ อมูลในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ซึง่ เป็ นเอกสารที่
สนับสนุนส่วนประกอบของยา (Compositions), ข้ อบ่งใช้ (Indications), ขนาดยาและวิธีการใช้ (Dosage &
Administration), และ ระยะหยุดยา (Withdrawal period)
• เอกสารการประเมินเพื่อกําหนดค่าปริ มาณสูงสุดของยาที่ยอมให้ ตกค้ างในเนื ้อสัตว์ (Maximum Residue
Limits; MRLs) กรณีมีข้อบ่งใช้ ในสัตว์บริ โภค
รายการเอกสารอ้ างอิงหลัก (Principal References)
1. Code of Federal Regulation 21 (CFR 21) (current updated version)
2. NADA: FDA approved Animal Drug Products
3. European Public Assessment Reports (EPARs) (current updated version) จาก European Medicines
Agency (EMA)
1. Veterinary Mutual Recognition Index (VMRI) (current updated version)
2. Summary of Product Characteristics-SPC (current updated version)จาก Veterinary Medicines
Directorate (VMD)
3. Status of Maximum Residue Limits (MRLs) for Veterinary Drug Residues in Food
(current updated version) จาก Codex Alimentarius Commission
4. European Public MRL Assessment Reports (EPMARs) / Summary Reports (Status of MRLs) (current
updated version) ของ European Medicines Agency (EMA)
รายการเอกสารอ้ างอิงเสริม (Supporting References)
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1. Data Sheets for Animal Medicines (current updated version) จาก National Office of Animal Health
(NOAH) Compendium
2. Summary of Product Characteristics-SPC ที่ได้ รับการอนุมตั ใิ นประเทศอื่นๆ เช่น Ireland, Spain,
Canada, New Zealand, Australia เป็ นต้ น
*ในกรณีที่ SPC เป็ นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และรับรองการแปล โดยสถาบัน
ภาษาของมหาวิทยาลัย หรื อหน่วยงานที่เชื่อถือได้
1. เอกสารการประเมินและกําหนดค่าปริ มาณสูงสุดของยาที่ยอมให้ ตกค้ างในเนื ้อสัตว์ (Maximum Residue
Limits ; MRLs) ที่ประกาศโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเทศอื่นๆ เช่น Canada MRLs, Japan MRLs, Australia
MRLs, New Zealand MRLs
2. International Publication ที่มี peer review และทําการทดลองใน target species ที่แสดงถึง
pharmacokinetic, metabolism, efficacy test หรื อ potency test

ลําดับ
1
ส่วนประกอบ
Composition

รายละเอียดการอ้ างอิงข้ อมูลในเอกสารกํากับยา
แบบ Summary of Product Characteristics
หัวข้ อ
เอกสารอ้ างอิง
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2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

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

4.2. แบบฟอร์ มบันทึกข้ อมูลทะเบียนตํารั บยา
แบบฟอร์ มบันทึกข้ อมูลทะเบียนตํารั บยา
ประเภททะเบียน……………

เลขที่รับ ...................................................
วันที่รับคําขอ.............................................
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1.ชื่อยา

เลขทะเบียนยาที่ได้ รับ………………………
วันที่ได้ รับเลขทะเบียนยา.............................
(ไทย) ..................................................................................................................................
(อื่นๆ) ..................................................................................................................................

2.หมวดยา

3.ชนิดของยา

ยาปราศจากเชื ้อ
ยานํ ้า
ครี ม
ยาผง
ยาเม็ด
ยาสามัญประจําบ้ าน
ยาสามัญ

ยาแคปซูล
ยาเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์
ยาสกัด
ยาชีววัตถุ
ยาอื่น ๆ
ยาอันตราย
ยาควบคุมพิเศษ

4.ยาใหม่
ใช่
ไม่ใช่
5.ขนาดบรรจุ .......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
6.ประเภทของยา
ยาใช้ ภายใน
ยาใช้ ภายนอก
ยาใช้ เฉพาะที่
7.รู ปแบบยา
Capsule hard
Gelatin coating tablet
Syrup
Capsule soft
Sustain release capsule
Lozenge/troche
Pills
Pastille
Compressed tablet
Compresses coating tablet

Effervescent tablet
Chewable tablet
Vaginal tablet
Vaginal capsule
Vaginal cream
Vaginal suppositories
Enema

Elixir
Emulsion
Suspension
Aqueous solution
Non-aqueous solution
Oil solution
Alcoholic solution

Film coated tablet
Enteric film coated tablet
Sugar coated tablet
Enteric sugar coated
Sustain release tablet

Suppository rectal
Granule
Powder
Effervescent powder
Chewing gum

Sustained release solution
Sterile powder
Sterile solution
Sterile suspension
Sterile emulsion
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Lacquer coated tablet

Dry syrup

Sterile cream / ointment

Large volume parenteral
Tincture
Cleansing solution
Cream
Gel
Ointment topical

Liquid otic
Liquid nasal
Aerosol
Nasal spray
Spray
Liquid dental

Toxoids
Vaccines
Plaster
Transdermal
Stripe
Paste

Ointment ophthalmic
Soap
Intertulle
Ointment otic
Shampoo
Gauze
Liquid ophthalmic
Serums
Sutuer
อื่น ๆ คือ ...............................................................................................................................
8.ลักษณะและสีของยา ....................................................................................................................
9.ผู้รับอนุญาต
ประเภทใบอนุญาต
ผลิต (แบ่งบรรจุ)
นําเข้ าฯ
เลขที่ใบอนุญาต .............................................................................................................................
ชื่อสถานที่ ....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
10.ผู้ผลิตต่างประเทศ (เฉพาะทะเบียนนําเข้ าฯ)
ชื่อผู้ผลิต .......................................................................................................................................
เลขที่ ..................... ซอย ......................................................... ถนน ...............................................
ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด............................
รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ........................................... ประเทศ ............................................
11.ผู้แทนจําหน่าย
เลขที่ใบอนุญาต ..............................................................................................................................
ชื่อสถานที่ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
12. ส่วนประกอบของตํารับ (สําหรับ Active และ Inert ingredient ทังหมดในตํ
้
ารับ)
1 หน่วย คือ ..............................................................................................
ตัวยา
ปริ มาณ eq. to (ถ้ ามี) ตัวยา (base form)
ปริ มาณ
A/I
12.1. …………………………………………………………………………………………………………
12.2. …………………………………………………………………………………………………………
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12.3. …………………………………………………………………………………………………………
12.4. …………………………………………………………………………………………………………
12.5. …………………………………………………………………………………………………………
12.6. …………………………………………………………………………………………………………
12.7. …………………………………………………………………………………………………………
12.8. …………………………………………………………………………………………………………
12.9. …………………………………………………………………………………………………………
12.10. …………………………………………………………………………………………………………
12.11. …………………………………………………………………………………………………………
12.12. …………………………………………………………………………………………………………
12.13. …………………………………………………………………………………………………………
12.14. …………………………………………………………………………………………………………
12.15. …………………………………………………………………………………………………………
12.16. …………………………………………………………………………………………………………
** หมายเหตุ A = Active ingredient
I = Inert ingredient
13.สรรพคุณ ............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
14.กลุม่ ตํารับ ..........................................................................................................................................
15.ข้ อมูลเฉพาะยาสัตว์
ชนิดของสัตว์ที่รักษา
เป็ ด
ไก่
เป็ ดเนื ้อ
ไก่อายุ 1 วัน
เป็ ดไข่
ไก่กระทง
เป็ ดพ่อ-แม่พนั ธุ์
ไก่พอ่ -แม่พนั ธุ์
………………….
…………………
ไก่งวง

แพะ
..........................

สุกร

...........................
แกะ

ลูกสุกร
....................

............................
ม้ า
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……………………….

โค
ลูกโค
โคเนื ้อ
โคนม
โคพ่อ-แม่พนั ธุ์
........................
กระบือ
ลูกกระบือ

แมว
..............................
สุนขั
ลูกสุนขั

..............................

ปลา
………………………
กุ้ง

.................................

อื่นๆ
...............................
วิธีใช้
ผสมอาหาร
กิน
ฉีดเข้ าใต้ ผิวหนัง
ฉีดเข้ าเต้ านม
หยอดหู
พ่น
สอดเข้ ามดลูก

ละลายนํ ้า
ป้ายลิ ้น
ฉีดเข้ ากล้ ามเนื ้อ
ฉีดเข้ าช่องท้ อง
หยอดตา
จุม่ (จุม่ หัวนมโค)
สอดเข้ าทวารหนัก

กรอกปาก
ป้ายก้ น
ฉีดเข้ าเส้ นเลือด
ฝั งใต้ ผิวหนัง
หยอดจมูก
ทาผิวหนัง
อื่นๆ

ระยะหยุดยา .............. วัน
16.สถานะตํารับ .................................................................................................... (เฉพาะเจ้ าหน้ าที่)
17.ข้ อมูลยาใหม่
SMP …………………………………………………………………………………..

4.3.แบบฟอร์ มคําขอขึน้ ทะเบียนตํารั บยา (แบบ ย. 1)
1.กรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา แบบ ย.1 ให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และลงนามโดยผู้รับ
อนุญาตดังนี ้
• ย.1 หน้ าหนึง่ กรอกรายละเอียดผู้ยื่นคําขอ และผู้ผลิต
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• ย.2 หน้ าสอง กรอกรายละเอียดผู้ผลิตที่เกี่ยวข้ องซึง่ ต้ องได้ PICs GMP เช่น ผู้ผลิตยากึง่ สําเร็จรูป
ผู้ผลิต primary packaging ผู้ผลิต secondary packaging ผู้ผลิต granulation ผู้ผลิต bulk
finished product
• ย.1 หน้ าสาม
 ระบุชื่อยาภาษาไทย ถ้ ามีชื่อยาภาษาไทยที่ฉลาก หรื อ เอกสารกํากับยา
 ลักษณะยาให้ ระบุทงภาษาไทยและภาษาอั
ั้
งกฤษดูรายละเอียดในหลักเกณฑ์การพิจารณา
ลักษณะและสีของยา
 ชื่อและปริ มาณตัวยาสําคัญและส่วนประกอบของตํารับยา ต้ องแจ้ งให้ ตรงกับกับที่ระบุใน
เอกสาร part quality
 การแจ้ งชื่อตัวยาสําคัญและ ตัวช่วยให้ แจ้ ง chemical name ไม่ใช่แจ้ งชื่อการค้ า
 ในกรณีที่เป็ นยาวัตถุดบิ ที่ได้ จากการหมัก (fermentation) ให้ แจ้ งชื่อเชื ้อจุลินทรี ย์ที่ใช้ ,
Byproduct ที่ได้ จากกรรมวิธีการผลิตนี ้ ในเอกสาร ย.1 หน้ า 3 (สูตร) , Finished Product
Specification , แบบ รย.1 รายละเอียดตามตัวอย่าง พร้ อมทัง้ ต้ องมี Literature รับรอง
Byproduct ที่เกิดขึ ้นจากกรรมวิธีการผลิตว่า ไม่ก่อให้ เกิดพิษ และ ต้ องหาปริมาณ
byproduct ที่เกิดขึ ้นได้ ด้วย (ถ้ ามี) ดังตัวอย่างข้ างล่างนี ้

ชื่อสามัญ/ชื่อวัตถุ

เอกสารอ้ างอิง

ปริมาณต่ อ
หน่ วย
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ตัวยาสําคัญ
Chlortetracycline Calcium Complex
equivalent to Chlortetracycline Hydrochloride
(*as dried Streptomyces aureofaciens fermentation
product)
*Excipients
- Tetracycline
- 4Epi-CTC
- Protein
- Fat
- Sugar
- Ash

Attached p.xxx

100 g.
15 g.

เลขรับที่
วันที่
ลงชื่อ

แบบ ย. ๑
FORM MA-1

.

.
.ผู้รับคําขอ
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คําขอขึน้ ทะเบียนตํารั บยา
ประเภท [ ] ยาแผนปั จจุบนั [ ] ยาแผนโบราณ
[ ] ผลิต [ ] แบ่งบรรจุ [ ] นําหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักร
ใบอนุญาตเลขที่
๑. รายละเอียดของผู้ย่ ืนคําขอและผู้ผลิต
๑.๑ ชื่ อและที่ อยู่ ของผู้ ยื่ น คํ า ขอ (ผู้ รั บ อนุ ญ าตผลิ ต หรื อ ผู้ รั บ อนุ ญ าตนํ า หรื อ สั่ งยาเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร)
ชื่อผู้รับอนุญาต
อยู่เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมูท่ ี่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
... .........
จังหวัด

ประเทศ

โทรศัพท์/โทรสาร

๑.๒ ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตยาสําเร็จรูป
ชื่อผู้ผลิตยาสําเร็ จรูป
อยูเ่ ลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมูท่ ี่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด/เมือง
ประเทศ
๑.๓ ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตที่ทาํ หน้ าที่แบ่ งบรรจุ
ชื่อผู้แบ่งบรรจุ
อยูเ่ ลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมูท่ ี่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด/เมือง
ประเทศ
๑.๔ ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตที่รับผิดชอบในการตรวจปล่ อยผ่ านหรื อเพื่อจําหน่ าย
ชื่อและที่อยูข่ องผู้ผลิตที่รับผิดชอบในการตรวจปล่อยผ่านหรื อเพื่อจําหน่าย
.........................................................................................................................................
อยูเ่ ลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมูท่ ี่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด/เมือง
ประเทศ ..............................
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๑.๕ รายละเอียดผู้ผลิตที่เกี่ยวข้ อง
ชื่อและที่อยู่

แบบ ย. ๑ หน้ า ๒
เลขรั บที่
หน้ าที่รับผิดชอบในขันตอนการผลิ
้
ต**

** ตัวอย่างเช่น การเตรี ยมผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็ จรู ป, การบรรจุผลิตภัณฑ์, การทํา granulation, ผู้ผลิต bulk finished dosage
form เป็ นต้ น
แบบ ย. ๑ หน้ า ๓
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เลขรั บที่
๒. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
๒.๑ ชื่อยา รู ปแบบยา ความแรงและขนาดบรรจุ
ชื่อยา
รูปแบบยา
ความแรง
ขนาดบรรจุ
๒.๒ ลักษณะยา
........................................................................................................................
๒.๓ ชื่อและปริมาณของตัวยาสําคัญและส่ วนประกอบในตํารั บยา
ปริมาณต่ อหน่ วย
เอกสารอ้ างอิง
ชื่อสามัญ/ชื่อวัตถุ
(
)
ตัวยาสําคัญ

ส่วนประกอบ
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แบบ ย. ๑ หน้ า ๔
เลขรั บที่
๓. ยาตัวอย่าง
๔. หลักฐานแสดงข้ อมูลด้ านวิชาการของตํารับยา
๔.๑ เอกสารด้ านคุณภาพ
๔.๒ เอกสารด้ านความปลอดภัย
๔.๓ เอกสารด้ านประสิทธิภาพ
๕. ฉลากและเอกสารกํากับยา
๖. หนังสือรับรองเกี่ยวกับผู้ผลิตและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สําหรับกรณีที่เป็ นยานําเข้ า อย่างน้ อยต้ อง
ประกอบด้ วย
หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตหรื อเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ อง หนังสือรับรองการจําหน่าย
๗. หลักฐานอื่น ๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด

( ลายมือชื่อ )
(

ผู้รับอนุญาต
) (ตัวบรรจง)

หมายเหตุ : (๑) ใส่เครื่ องหมาย √ ในช่อง [ ] ที่ต้องการ
(๒) กรณีเป็ นทะเบียนตํารับยาที่ผลิตหรื อแบ่งบรรจุภายในราชอาณาจักร ผู้�ยื่นคําขอตามข้ อ ๑.๑
ต้ องเป็ นผู้รับอนุญาตผลิตยาเท่านัน้
(๓) กรณีเป็ นทะเบียนตํารับยาที่นําหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักร ผู้�ยื่นคําขอตามข้ อ ๑.๑ ต้ อง
เป็ นผู้รับอนุญาตนําหรื อสัง่ ยาเข้ ามาในราชอาณาจักรเท่านัน้
(๔) ชื่อของผู้ผลิตตามข้ อ ๑.๑ - ๑.๔ ในบางกรณีอาจหมายความรวมถึงชื่อสถานที่ผลิตด้ วยก็ได้
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4.4.หลักเกณฑ์ การพิจารณาลักษณะและสีของยา
ยาเม็ด

การบรรยายลักษณะยาเม็ด ให้ ขนึ ้ ต้ นด้ วย เม็ดรูป แล้ วตามด้ วยช่องหมายเลข 1 -5 ตามลําดับแล้ วแต่กรณี
1 รูปร่าง
2 ลักษณะ
3 เคลือบ
4 สี
5 รูปรอยบนเม็ด
กลม
แบน
เคลือบนํ ้าตาล
สีขาว
ด้ านหนึง่ มีขีดแบ่งครึ่ง
รี
นูน
เคลือบ enteric
สีเขียว
ห้ าเหลี่ยม
นูนเล็กน้ อย
เคลือบฟิ ล์ม
สีส้ม
รูปยาวนูนปลายมน

ยานํา้ สําหรับกิน หรื อ ยาทาภายนอก/pour on
การบรรยายลักษณะยานํ ้า ให้ ขนึ ้ ต้ นด้ วย นํา้ แล้ วตามด้ วยช่องหมายเลข 1 -5 ตามลําดับแล้ วแต่กรณี
1 ประเภท
เชื่อม
แขวนตะกอน
อีมลั ชัน่

2 ลักษณะ
ใส
ขุน่

3 สี
สีแดง
สีเขียว
สีส้ม

4 รส
ถ้ ามี

5 กลิ่น
ถ้ ามี

ยาแคปซูล
การบรรยายลักษณะยาแคปซูล ให้ ขนึ ้ ต้ นด้ วย แคปซูล แล้ วตามด้ วยช่องหมายเลข 1 -3 ตามลําดับแล้ วแต่
กรณี
1 สี
2 รูปรอยบนแคปซูล 3 สีและลักษณะยาที่บรรจุ
สีขาว
มีอกั ษร….สีขาว
บรรจุPellet สีขาว
สีเขียว-เหลือง
บรรจุยาผงสีเหลือง
ใสไม่มีสี
ครี มหรื อขีผ้ ึง้ ใช้ ภายนอก/paste/gel
การบรรยายลักษณะยาครี มหรื อขี ้ผึ ้ง ให้ ขนึ ้ ต้ นด้ วยครีม หรื อขีผ้ ึง้ หรื อ เจลแล้ วตามด้ วย สีของยา
ยาผงหรื อแกรนูล
การบรรยายลักษณะยาผงหรื อแกรนูลให้ ขนึ ้ ต้ นด้ วยผงหรือแกรนูล(ละเอียด/หยาบ)แล้ วตามด้ วย สีของ
ยา
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ยาดรายไซรั ป
การบรรยายลักษณะยาดรายไซรัปให้ ขนึ ้ ต้ นด้ วยผงแล้ วตามด้ วย สีของยาแล้ วตามด้ วยช่องหมายเลข 1 -6
ตามลําดับแล้ วแต่กรณี
1 สี
2 ประเภท
3 ลักษณะ
4 สี
5 รส
6 กลิ่น
เมื่อผสมนํ ้า นํ ้าแขวนตะกอน ใส
สีขาว
สีแดง
ถ้ ามี
ถ้ ามี
แล้ วได้ ยา นํ ้า
สีชมพู
ขุน่
สีเขียว
สีส้ม
ยาปราศจากเชือ้ กรณีท่ เี ป็ นนํา้
การบรรยายลักษณะยาฉีด ให้ ขนึ ้ ต้ นด้ วยนํา้ ยาแล้ วตามด้ วยช่องหมายเลข 1 -3 ตามลําดับแล้ วแต่กรณี
1 ประเภท
2 วิธีการให้ ยา
2 ลักษณะ
3 สี
แขวนตะกอน
สําหรับฉี ด
ใส
สีแดง
อีมลั ชัน่
สําหรับสอด/ฉีดเข้ าเต้ านม ขุน่
สีเขียว
ปราศจากเชือ้
สําหรับหยอดตา
สีส้ม
สําหรับหยอดหู
ยาปราศจากเชือ้ กรณีท่ เี ป็ นผง : ไม่ มี diluent
การบรรยายลักษณะยาฉีด ให้ ขึน้ ต้ นด้ วยผงยาปราศจากเชือ้ แล้ วตามด้ วยช่องหมายเลข 1 -2 ตามลําดับ
แล้ วแต่กรณี
1 วิธีการให้ ยา
2 สี
สําหรับฉี ด
สีแดง
สีเขียว
ยาปราศจากเชือ้ กรณีท่ เี ป็ นผง : มี diluent
การบรรยายลักษณะยาฉีด ให้ ขึน้ ต้ นด้ วยผงยาปราศจากเชือ้ แล้ วตามด้ วยช่องหมายเลข 1 -3
ตามลําดับแล้ วแต่กรณี
ผงยา
diluent
1 วิธีการให้ ยา
2 สี
1.ประเภท /ชนิด
2 ลักษณะ
23สี
สําหรับฉี ด
สีแดง
สําหรับละลายด้ วยนํ ้ายาทํา ใส
ไม่มีสี
สีเขียว
ละลายปราศจากเชื ้อ
ขุน่
สีเหลือง
สําหรับละลายนํ ้า
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ตัวอย่ าง
การแจ้ งลักษณะและสีของยา dosage form ต่ างๆ
Dosage form
1. Uncoated tablets

ลักษณะและสีของยา
• เม็ดรูปกรมแบนสีชมพู ด้ านหนึง่ มีรอยแบ่งครึ่งเม็ด อีกด้ านหนึง่ มี
เครื่ องหมายการค้ า

2. Powder

• ผงละเอียด / หยาบ สีขาวออกสีเหลืองอ่อน

3. Granules

• แกรนูลสีนํ ้าตาล

4. Suspension

• นํ ้าแขวนตะกอนสีส้ม

5. Cream (ภายนอก)

• ครี มสีขาว

6. Ointment (ภายนอก)

• ขี ้ผึ ้งสีเหลือง

7. Gel

• เจสใสไม่มีสี

8. Oral paste

• เพสท์สีขาวสําหรับป้ายปาก

9. Injection (solution &
oil)
10. Injection
(suspension)
11. Injection (emulsion)

• นํ ้ายาปราศจากเชื ้อสําหรับฉี ด ใส ไม่มีสี

12. Sterile powder for
injection
13. Sterile powder for
injection และนํ ้ายาทํา
ละลาย
14. Sterile cream /
Ointment / Gel

• ผงยาปราศจากเชื ้อสําหรับฉี ดสีขาว

15. Pour on

• ยานํ ้าสําหรับราดบนตัวสีนํ ้าตาล

16. Spot on

• ยานํ ้าสําหรับหยดบนตัวสีเขียว

• นํ ้ายาแขวนตะกอนปราศจากเชื ้อสําหรับฉีด สีขาวออกสีเหลืองอ่อน
• นํ ้ายาอีมลั ชัน่ ปราศจากเชื ้อสําหรับฉี ดสีขาว

• ผงยาปราศจากเชื ้อสําหรับฉี ดสีขาว สําหรับละลายด้ วยนํ ้ายาทําละลาย
ปราศจากเชื ้อใส ไม่มีสี สําหรับฉีด
• ครี ม / ขี ้ผึ ้งปราศจากเชื ้อสําหรับป้ายตาสีเหลือง / ขี ้ผึ ้งปราศจากเชื ้อ
สําหรับหยอดหูสีขาวขุน่

4.5.การแจ้ งชื่อวัตถุดบิ และตํารายาที่อ้างอิงในแบบรายละเอียดของตํารั บยา
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ให้ แจ้ งชื่อวัตถุดิบและตํารับยาที่อ้างอิงตามความจริ ง โดยสอบถามจากผู้ผลิตหรื อผู้ขายวัตถุดิบ
ตลอดจนพิจารณาจากใบรับรองผลการวิเคราะห์ (certificate of analysis) ว่าวัตถุดิบนันมี
้ มาตรฐาน
และข้ อกําหนดตามตํารายาเล่มใด
• หากวัตถุดบิ ที่ใช้ ไม่ได้ ควบคุมคุณภาพตามตํารายา ให้ แจ้ งตรงช่องชื่อและหน้ าตํารายาว่า “แนบเอกสาร”
พร้ อมทังแนบราบละเอี
้
ยดวิธีควบคุมคุณภาพ
• หากวัตถุที่ใช้ มีการควบคุมคุณภาพตามตํารายา ให้ ศกึ ษาและตรวจสอบให้ แน่ชดั ว่า วัตถุดบิ ที่ใช้ มีมาตรฐาน
ตามตํารายาเล่มใด แจ้ งชื่อและหน้ าของตํารับยา พร้ อม monograph ให้ ตรงกัน เนื่องจากวัตถุดิบชนิด
เดียวกัน แต่ในตํารับยาต่างกันอาจมี่สว่ นประกอบ ข้ อกําหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่แตกต่างกันเช่น
 Calamine BP. 1993 เป็ นส่วนประกอบของ Zinc Carbonate และแต่งสีด้วย Ferric Oxide
ซึง่ เมื่อคํานวณเป็ นปริ มาณ Zinc Oxide จะได้ ประมาณ 65 %
 Calamine USP. 23 เป็ นส่วนประกอบของ Zinc Oxide กับ Ferric Oxide และมีปริ มาณของตัวยา
Zinc Oxide ประมาณ 100 %
• วัตถุดบิ ที่เป็ นตัวยาสําคัญบางตัวจะมีหลายรูป เช่น hydrate, anhydrous, base, salt, solution เป็ นต้ น การ
แจ้ งปริ มาณในสูตรตํารับยาต้ องระบุให้ ถกู ต้ องและชัดเจน เพราะปริ มาณตัวยานี ้จะมีความสัมพันธ์กบั
มาตรฐานของยา หากแจ้ งไม่ถกู ต้ องอาจทําให้ ยาที่ผลิตขึ ้นไม่ได้ มาตรฐานตามที่กําหนด
• วัตถุดบิ ที่เป็ นรู ป hydrate อาจมีปริ มาณนํ ้าที่ตา่ งๆกัน เช่น monohydrate, dehydrate, trihydrate ต้ องระบุ
ให้ ชดั เจนว่าปริ มาณที่แจ้ งเป็ นปริ มาณในรูป hydrate หรื อคํานวณเป็ น anhydrous เช่น
 Ampicillin trihydrate equivalent to Ampicillin 250 mg
 Cyproheptadine HCL sesquihydrate equivalent to Cyproheptadine HCL 4 mg
• วัตถุดิบบางตัวยาจะมีเฉพาะรูปของ hydrate เท่านัน้ เช่น Dextromethophan HBr ดังนันปริ
้ มาณที่แจ้ งใน
สูตรตํารับต้ องระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นปริ มาณในรู ป monohydrate หรื อคํานวณให้ เทียบเท่าปริมาณของรูป
anhydrous
• วัตถุดบิ ที่อยูใ่ นรูป solution เช่น Chlorhexidine Gluconate Solution BP 1988 ซึง่ มีตวั ยา Chlorhexidine
Gluconate 20% W/W แจ้ งส่วนประกอบเป็ นมิลลิลิตรไม่ได้ ต้ องแจ้ งเป็ นค่าเทียบเท่า ปริ มาณตัวยาที่มีอยู่
จริ งเช่น
 Chlorhexidine Gluconate Solution equivalent to Chlorhexidine Gluconate 5 gm
• วัตถุดบิ ที่มีทงรู
ั ้ ป base และ salt ต้ องระบุในสูตรตํารับให้ ชดั เจน และอ้ างอิงตํารายาให้ ตรงกับชนิดชอง
วัตถุดบิ นันๆ
้
การเขียนแจ้ งในสูตรตํารับ อาจเขียนได้ 2 แบบ ตัวอย่าง เช่น
 Betamethasone Valerate equivalent to Betamethasone 1 mg
 หรื อ Betamethasone (as valerate) 1 mg
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ซึง่ หมายถึงปริ มาณตัวยาสําคัญในสูตรตํารับมี Betamethasone ตามมิลลิกรัมที่แจ้ ง แต่วตั ถุดบิ
ที่ใช้ จริ งเป็ น Betamethasone Valerate และการอ้ างอิงตํารายาในสูตรตํารับนี ้ต้ องอ้ าง monograph ของ
Betamethasone Valerate
• วัตถุดบิ ที่มิได้ กําหนดมาตรฐานเป็ นรู ปของตัวมันเอง ให้ แจ้ งเป็ นปริ มาณสมมูลย์ไว้ ด้วย เช่น
 Povidone Iodine 10 gm equivalent to available Iodine 1 gm
 Dried Aluminium hydroxide Gel equivalent to Aluminium hydroxide 200 mg
• ยาประเภท Antibiotic ที่มีทงรู
ั ้ ป base, salt ก็ให้ ระบุให้ ชดั เจนเช่นเดียวกัน ยาบางชนิดที่กําหนดหน่วยเป็ น
ยูนติ ก็ควรแจ้ งเป็ นยูนิต ตามตํารายาที่อ้าง ในกรณีที่กําหนดหน่วยทังยู
้ นิทและมิลลิกรัม ควรระบุให้ ชดั เจนทัง้
ในสูตรตํารับ และฉลากทุกแห่ง เพราะหน่วยที่ใช้ จะสัมพันธ์กบั วิธีวิเคราะห์ที่อ้างตลอดจนสารมาตรฐานที่ใช้
ด้ วย ตัวอย่างการเขียน เช่น Penicillin V Potassium equivalent to Penicillin V 250 mg(400,00 units)

ภาคผนวก 5
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5.1 ข้ อกําหนดเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate of Free Sale ; CFS)
5.2 Model Certificate of Pharmaceutical Product
5.3 คําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่ อง การปฏิบตั เิ กี่ยวกับหนังสือรับรองการจําหน่าย (Certificate of
Free Sale ; CFS) เพื่อประกอบการนําเข้ าผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

5.1. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับหนังสือรั บรองการจําหน่ าย (Certificate of Free Sale; CFS)
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1. หนังสือ CFS ต้ องออกโดยประเทศผู้ผลิตหรื อประเทศผู้จําหน่ายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รับรอง
หนังสือ CFS ที่ออกโดยประเทศผู้จําหน่ายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรอง
ได้ แก่ กรณีดงั ต่อไปนี ้
1.1 ประเทศผู้จําหน่ายเป็ นเจ้ าของผลิตภัณฑ์ซงึ่ ได้ วา่ จ้ างให้ ประเทศผู้ผลิตเป็ นผู้ผลิตแทน
1.2 ประเทศผู้ผ ลิตไม่มีการจํ าหน่ายผลิตภัณ ฑ์ ดังกล่าวเนื่ องจากไม่มีกรณี ที่จะต้ องใช้ ผลิ ตภัณ ฑ์
ดังกล่าวหรื อ
1.3 กรณีอื่น ๆ ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นสมควร
2. ในกรณีที่หนังสือ CFS ออกโดยประเทศผู้จําหน่าย ต้ องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี ้
2.1 หนังสือรับรองแหล่งผลิตจากประเทศผู้ผลิต
2.2 สําหรับผลิตภัณฑ์ยาและอาหารให้ แนบเอกสาร ดังต่อไปนี ้
2.2.1 หนังสื อ รั บ รองจากประเทศผู้ผ ลิ ต ที่ ระบุข้อ ความรับ รองคุณ ภาพแหล่งผลิ ต ตาม
มาตรฐานสากล
2.2.2 หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์วา่ มีคณ
ุ ภาพระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายใน
ประเทศผู้ออกหนังสือ CFS
3. หนัง สื อ CFS ตามข้ อ 1 และหนัง สื อ รับ รองตามข้ อ 2.1 และข้ อ 2.2.1 ต้ อ งออกหรื อ รั บ รองข้ อความโดย
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้ าที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพชนิดนันๆ
้ หรื อหน่วยงานเอกชนที่รัฐรับรอง
4. หนังสือ CFS ต้ องระบุรายละเอียดต่อไปนี ้
4.1 ชื่อผลิตภัณฑ์
4.2 ชื่อผู้ผลิต และสถานที่ตงั ้
4.3 ข้ อความที่มีความหมายรับรองว่า “จําหน่ายได้ ในประเทศผู้ออกหนังสือ”
4.4 ข้ อความอื่น ๆ ตามที่แต่ละกองผลิตภัณฑ์กําหนดเช่น
- ผลิตภัณฑ์ยาให้ ระบุสว่ นประกอบตัวยาสําคัญและปริ มาณด้ วย
- เครื่ องมือแพทย์ให้ ระบุรุ่น (model) หรื อ individual products ด้ วย
5. หนัง สื อ CFS ต้ อ งผ่ านการรั บ รองจากหน่ วยงานของกระทรวงการต่า งประเทศของประเทศไทยหรื อ
สํานักงานพาณิชย์ไทย
6. ข้ อความในหนังสือ CFS ถ้ าเป็ นภาษาอื่น นอกจากภาษาอังกฤษให้ แปลเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ
โดยมีหน่วยงานที่เชื่อถือได้ รับรอง
7. ในกรณีที่ใช้ สําเนา CFS แทนฉบับจริง ต้ องได้ รับการรับรองข้ อความจากหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงาน
เอกชน หรื อบุคคลที่รัฐรับรอง
8. ในกรณี ที่เป็ นผลิตภัณ ฑ์ หลายรายการแต่ใช้ CFS ฉบับเดียวกัน ต้ องยื่น CFS ฉบับจริ งพร้ อมสําเนา ให้
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบการรับรองสําเนา
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9. ให้ CFS มี อายุการใช้ ภายในระยะเวลาที่ กําหนดใน CFS นัน้ และในกรณี ที่มิ ได้ ระบุอายุการใช้ ให้ ยื่น
CFS ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนั ที่ออก CFS
หมายเหตุ
เอกสาร CFS
1. CFS ต้ องเป็ นเอกสารต้ นฉบับไม่มีการแกะผนึก ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่กํากับดูแลผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ หากเป็ น
เอกสารสําเนาต้ องได้ รับการรับรองในเนื ้อหาโดยหน่วยงานราชการที่กํากับดูแลผลิตภัณฑ์นนๆ
ั้
2. หนังสือรับรองฯมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นบั จากวันที่ออกหนังสือ
3. หนังสือรับรองฯ แจ้ งชื่อหลายผลิตภัณฑ์ ให้ สําเนาหนังสือรับรองฯเท่าจํานวนผลิตภัณฑ์ แล้ วให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
และรับรองสําเนาหนังสือรับรองฯ
4. หนังสือรับรองฯต้ องระบุรายละเอียดดังนี ้
• ชื่อและที่ตงผู
ั ้ ้ ผลิตซึง่ ได้ มาตรฐานตาม PICs GMP
• ชื่อผลิตภัณฑ์
• ชื่อและปริ มาณตัวยาสําคัญ
• ข้ อความที่รับรองว่า “ผลิตภัณฑ์นนๆมี
ั ้ การจําหน่ายในประเทศผู้ผลิต”
ในกรณีที่ไม่มีการจําหน่ายในประเทศผู้ผลิตให้ แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้
• หนังสือรับรองฯ จากประเทศที่จําหน่าย
• หนังสือรับรองแหล่งผลิตจากประเทศผู้ผลิต
• หนังสือรับรองจากประเทศผู้ผลิต ที่ระบุข้อความรับรองคุณภาพแหล่งผลิตตามมาตรฐานสากล ได้ แก่
GMP ตาม WHO/PICs
• หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์วา่ มีคณ
ุ ภาพระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายในประเทศผู้ออก
หนังสือ CFS

หนังสือรั บรอง GMP ของผู้ผลิตต่ างประเทศ
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1. ควรเป็ นเอกสารตัวจริ ง หากเป็ นเอกสารสําเนาต้ องได้ รับการรับรองในเนื ้อหาโดยหน่วยงานราชการที่ออกหนังสือ
รับรอง GMP
2. หนังสือรับรองสถานที่ผลิตต้ องแจ้ งว่าผู้ผลิตได้ มาตรฐานGMP ตาม WHO/PICsหรื อ เทียบเท่าตาม WHO/PICs

5.2 Model Certificate of Pharmaceutical Product
ตัวอย่าง Certificate ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามข้ อกําหนด
http://newsser.fda.moph.go.th/ossc_form/frontend/theme_1/request_form_detail.php?ID_Req_Frm=00000
268
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ภาคผนวก 6
ข้ อกําหนดตามกฎหมายของข้ อความที่ต้องแจ้ งบนฉลาก
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1. ชื่อยา
2. ชื่อ และปริ มาณหรื อความแรงของสารออกฤทธิ์อนั เป็ นส่วนประกอบที่สําคัญของยาซึง่ จะต้ องตรงตามที่ขึ ้นทะเบียน
ตํารับยา
3. เลขที่หรื อรหัสใบสําคัญการขึ ้นทะเบียนตํารับยา
3. ปริ มาณของยาที่บรรจุ
4. เลขที่หรื ออักษรแสดงครัง้ ที่ผลิต หรื อ วิเคราะห์ยา (Lot No. / Batch No.)
5. วัน เดือน ปี ที่ผลิตยา
6. คําว่า “ยาสิ ้นอายุ” และแสดงวันเดือนปี ที่ยาสิ ้นอายุ
7. ชื่อผู้ผลิตยา
กรณีเป็ นยาผลิต �: ต้ องระบุชื่อผู้ผลิตยาและจังหวัดที่ตงั ้
กรณีเป็ นยานําเข้ า �: ต้ องระบุชื่อผู้ผลิตยา ชื่อเมือง และประเทศที่ตงสถานที
ั้
่ผลิต และ ชื่อของผู้นําหรื อ
สัง่ ยาฯและจังหวัดที่ตงั ้
8. คําว่า “ยาอันตราย” “ยาควบคุมพิเศษ” หรื อ “ ยาใช้ เฉพาะที่” แล้ วแต่กรณีด้วย อักษรสีแดงเห็นได้ ชดั เจน ใน
กรณีเป็ นยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ หรื อ ยาใช้ เฉพาะที่
9. คําว่า “ยาสําหรับสัตว์”
10.ระยะหยุดยา
11.สภาวะการเก็บรักษา
12.ระบุคําเตือน ในกรณีที่เป็ นยาที่ต้องระบุคําเตือนตามที่รัฐมนตรี ประกาศ
หมายเหตุ : ข้ อความในฉลากและเอกสารกํากับยาต้ องอ่านได้ ชดั เจน

ลําดับ

ภาคผนวก 7
ข้ อกําหนดหัวข้ อในเอกสารกํากับยาแบบ Summary Product Characteristics
หัวข้ อ
เอกสารอ้ างอิง
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1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

ส่วนประกอบ
Composition
ข้ อบ่งใช้
Indication
ขนาดและวิธีใช้
Dosage and administration
ข้ อห้ ามใช้
Contraindication
อาการไม่พงึ ประสงค์
Adverse reactions
คําเตือนพิเศษสําหรับสัตว์
Special warning for each target species
ข้ อควรระวัง Special precautions
สําหรับการใช้ ยาในสัตว์
Special precautions for use in animals
สําหรับผู้ให้ ยาแก่สตั ว์
Special precautions to be taken by the person
administering the veterinary medicinal product to animals
การใช้ ยาในสัตว์ตงท้
ั ้ อง ให้ นมลูก หรื อวางไข่
Use during pregnancy, lactation or lay
การได้ รับยาเกินขนาด
Overdose
ปฏิกิริยากับยาอื่น
Interaction with other medicinal products
ระยะหยุดยา
Withdrawal period
สภาวะการเก็บรักษา
Storage condition
ภาคผนวก 8
คํารั บรองผู้ย่ ืนคําขอขึน้ ทะเบียนตํารับยา
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8.1.คํารับรองการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสํานักยา (F-D2-121)
8.2.คํารับรองเงื่อนไขการขึ ้นทะเบียนตํารับยารักษาโรคเต้ านมอักเสบ (F-D2-113)
8.3. คํารับรองเงื่อนไขการแจ้ งรายการเรี ยกเก็บยาคืนของผู้รับอนุญาตผลิต และนําหรื อสัง่ ยาแผนปัจจุบนั และแผน
โบราณเข้ ามาในราชอาณาจักร (F-D2-110)
8.4.คํารับรองเงื่อนไขการขึ ้นทะเบียนตํารับยาเพื่อการส่งออก (F-D2-6)
8.5 คํารับรองในการส่งเอกสารเพิ่มเติมในการศึกษาความคงสภาพของยา (F-D2-142)
หมายเหตุ
1.เอกสารคํารับรองให้ กรอกข้ อมูลรายละเอียดและลงนามโดยผู้รับอนุญาต ผู้รับมอบอํานาจ และพยานให้ ครบถ้ วน
2.กรณีหนังสือมอบอํานาจให้ แนบสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจให้ ครบถ้ วน
3.กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ผู้มอบอํานาจ หรื อ ผู้รับมอบอํานาจในหนังสือมอบอํานาจ ให้ ทําหนังสือมอบอํานาจฉบับ
ใหม่
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แบบ รย.2 ส่ วนที่ 2 หลักฐานแสดงคุณภาพของยาแผนปั จจุบันสําหรั บสัตว์
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ลําดับ

รายการเอกสาร

1.

แบบ รย.2 ที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วน

2.

แบบ รย.1 ที่กรอกข้ อความครบถ้ วน

3.

สารบัญ (Table of Content)

4.

รายละเอียดของตํารับยา (แบบ รย.1.2)

5.

การผลิต (Manufacture) (ดูภาคผนวก10)
5.1 สูตรยาต่อรุ่ นการผลิต (Batch Formula)
ทําตารางแสดงสูตรใน 1 หน่วยตาม ย.1 หน้ า
3 และใน 1 batch พร้ อมหน้ าที่ของแต่ละสาร
ในสูตร
5.2 Method of manufacture และ แผนผัง
แสดงขันตอนการผลิ
้
ต ( Flow Chart)
5.3 วิธีการควบคุมกระบวนการผลิต
(Manufacturing Process and Process
Control)
5.4 การควบคุมขันตอนการผลิ
้
ตที่สําคัญและ
สารมัธยันตร์ (Control of Critical Steps
and Intermediates)

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่ มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

รายละเอียดแก้ ไข

5.5 การตรวจสอบความถูกต้ องของ
กระบวนการผลิต และ/หรื อ การประเมินผล
(Process Validation and/or Evaluation)
(ถ้ ามี)

ชื่อยา................................................................................................................ หน้ า 1/ 12
ลําดับ

รายการเอกสาร

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่ มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

รายละเอียดแก้ ไข
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6.

ข้ อมูลของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (active
ingredient raw material)
6.1 กรณีตวั ยาสําคัญ official
• Raw Material Specification
ทําเป็ นตาราง 3 ช่อง
Test
Requirement Method
Identification
• Monograph ของตัวยาสําคัญ
• รายละเอียดวิธีทดสอบของผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ และข้ อมูลการทดสอบทุก
หัวข้ อตาม Monograph
(โปรดกรอกข้ อ 6.3)
• Certificate of analysis
 COA ของผู้ผลิตต่างประเทศซึง่ แสดง
ตราประทับจากผู้ผลิตต่างประเทศชัดเจน
 ผลการตรวจวัตถุดิบตัวยาสําคัญตาม
ข้ อกําหนดจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
6.2 กรณีตวั ยาสําคัญ non-official
6.2.1 ให้ แนบข้ อมูลของตัวยาสําคัญดังนี ้
• Chemical structure
• Chemical name (INN และชื่ออื่นๆ)
• Molecular structure
• Molecular weight
• CAS number
• Physicochemical properties
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาค
• กรณีที่มี Impurity ให้ แนบ Impurity
profile ที่แจ้ งสูตรโมเลกุล และรายละเอียด
อื่นๆของ Impurity นันๆ
้

ลําดับ

รายการเอกสาร

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่ มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

รายละเอียดแก้ ไข
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6.2.2 Raw material specification ให้ แสดง
ตาราง 3 ช่อง แบ่งเป็ นหัวข้ อ Test ,
Requirement, Method
(ตามภาคผนวก 11.1)
Test
Identification

Requirement

Method

6.2.3 รายละเอียดวิธีทดสอบและข้ อมูล
การทดสอบทุกหัวข้ อตาม Raw material
specification (โปรดกรอกข้ อ 6.3)
6.2.4 Method Validation ของตัวยา
สําคัญ และ Related substances
(โปรดกรอกข้ อ 6.4)
6.2.5 Certificate of analysis (COA)
• COA ของผู้ผลิตต่างประเทศซึง่ แสดงตรา
ประทับจากผู้ผลิตต่างประเทศชัดเจน
• ผลการตรวจวัตถุดิบตัวยาสําคัญตาม
ข้ อกําหนดจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
6.3 ทังกรณี
้
official และ non-official
6.3.1 แนบรายละเอียดวิธีทดสอบของผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์
6.3.2 แนบข้ อมูลการทดสอบทุกหัวข้ อตาม
Monograph หรื อตาม Raw material
specification
 กรณีวิธีทดสอบเป็ น TLC, IR
หรื อ UV spectrum : แนบ TLC
chromatogram IR หรื อ UV
absorption spectrum

ลําดับ

รายการเอกสาร

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่ มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่ าน ไม่ ผ่าน
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 กรณีวิธีทดสอบเป็ น HPLC :
แนบ HPLC chromatogram และแจ้ ง
รายละเอียด ดังนี ้
• Mobile phase and preparation of
Mobile phase
• Standard preparation
• Sample preparation / Test solution
procedure
• HPLC system / HPLC condition
 ชนิด Column ระบุรายละเอียดของ
column , stationary phase, length of
column (ระบุยี่ห้อ Column ด้ วย)
 Detector
 Flow rate
 Injection volume
 Temperature
 Time
 Procedure
 System suitability test and criteria
 % RSD ของ replicate injection
 Tailing factor
 Resolution factor
 etc.
(Theoretical plate, capacity factor)
ลําดับ

รายการเอกสาร

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่ มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่ าน ไม่ ผ่าน
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 Calculation
 อื่นๆ........................................
กรณีมีหวั ข้ อ Water , Heavy metal ให้
แจ้ งว่าใช้ Method I หรือ II หรือ อืน่ ๆ
6.4 กรณี non-official ได้ แนบ
6.4.1 Method Validation ของตัวยาสําคัญ
for assay ซึง่ มีหวั ข้ อ
• Precision : Repeatablility ,
Intermediate precision
• Specificity : แสดง peak purity
• Accuracy
• Linearity
• อื่นๆ .....................................
6.4.2 Method validation ของ Related
substances ซึง่ มีหวั ข้ อ
• Specificity : ทํา stress test
• Precision : เพิ่ม Repeatability,
Intermediate precision
• LOD , LOQ
• Precision at LOQ level ,100%
• Accuracy LOQ ->150%
• Linearity LOQ -> 150%
• อื่นๆ.......................................

7.

ลําดับ

ข้ อมูลของตัวยาช่วย
(Inert ingredients / Excipients)

รายการเอกสาร

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่ มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่ าน ไม่ ผ่าน
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8.

9.

•

แนบเอกสาร monograph

•

Certificate of Analysis

• เอกสารควบคุมคุณภาพอื่น ๆ
เอกสาร In process control ประกอบด้ วย
หัวข้ อทดสอบ และ มาตรฐาน (limit)
(ดูภาคผนวก 11.3)
เอกสาร Finished Product Control
ประกอบด้ วย
 9.1 กรณีเป็ นตํารับที่มรี ะบุในตํารายา
(official product) และอ้ างอิงวิธีวิเคราะห์
ตามตํารายา
9.1.1 ตารางสรุป Finished Product
Specification (FPS) (ดูภาคผนวก 11.4 )
9.1.2 Monograph ของตํารับยา
9.1.3 รายละเอียดวิธีทดสอบ และข้ อมูลการ
ทดสอบทุกหัวข้ อตาม Monograph (โปรด
กรอกข้ อ 9.3)
9.1.4 Certificate of Analysis
 9.2 กรณีเป็ นตํารับทีไ่ ม่ มีระบุในตํารายา
(non-official product)
9.2.1 ตารางสรุป Finished Product
Specification (FPS) (ดูภาคผนวก 11.4 )
9.2.2 รายละเอียดวิธีทดสอบ และข้ อมูลการ
ทดสอบทุกหัวข้ อตาม FPS (โปรดกรอก
ข้ อ 9.3)
9.2.3 Method Validation for Assay
และ for Related substances (โปรด
กรอกข้ อ 9.4)
9.2.4 Certificate of Analysis

ลําดับ

รายการเอกสาร

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่ มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่ าน ไม่ ผ่าน
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9.3 ทังกรณี
้
official และ non-official
product ได้ แนบ
9.3.1 รายละเอียดวิธีทดสอบ และข้ อมูล
การทดสอบทุกหัวข้ อตาม Monograph
หรื อตาม FPS
 กรณีแจ้ งวิธีวิเคราะห์มากกว่า 1
วิธี ให้ แจ้ งว่าใช้ วิธีใดเป็ นวิธีตดั สินผล
(Conclusive method)
 กรณีวิธีทดสอบเป็ น IR หรื อ
UV spectrum : แนบ IR หรื อ UV
absorption spectrum
 กรณีวิธีทดสอบเป็ น HPLC :
แนบ HPLC chromatogram และแจ้ ง
รายละเอียด ดังนี ้
 Mobile phase and preparation
of Mobile phase
 Standard preparation
 Sample preparation / Test
solution procedure
 HPLC system / HPLC condition
 ชนิด Column ระบุรายละเอียด
ของ column , stationary
phase, length of column
(ระบุยี่ห้อ Column ด้ วย)
 Detector
 Flow rate
 Injection volume
 Temperature

ลําดับ

รายการเอกสาร

 Time

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่ มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่ าน ไม่ ผ่าน
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 Procedure
 System suitability test and
criteria
 % RSD ของ replicate
injection
 Tailing factor
 Resolution factor
 อื่นๆ……………………………
 Calculation
 อื่นๆ........................................
 กรณีมีหวั ข้ อ Sterility Test ให้
แนบเอกสารตามหัวข้ อ Sterility Test ใน
ภาคผนวก 11 พร้ อมระบุรายละเอียด
และจํานวน sample ที่ใช้
 Method Validation ของ Sterility
Test (กรณี sterile preparation)
 กรณีมีหวั ข้ อ Bacterial
Endotoxin ให้ แนบเอกสารตามหัวข้ อ
Bacterial Endotoxin ในภาคผนวก 11
พร้ อมเอกสารอ้ างอิง พร้ อมบ่งชี ้วิธีที่ใช้
 Method Validation ของ Bacterial
Endotoxin Test (กรณี sterile
preparation)
 กรณีมีหวั ข้ อ Microbial Limits
Test ให้ แนบเอกสารตามหัวข้ อ
Microbial Limits Test ในภาคผนวก 11
ลําดับ

รายการเอกสาร

 Method Validation ของ
Microbial Limits Test (กรณี

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่ มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่ าน ไม่ ผ่าน
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oral solution และ sterile
preparation)
9.3.2 หัวข้ อ Related substances ให้ มี
รายละเอียดของหัวข้ อดังนี ้
 Known impurity (ถ้ ามี)
 Any individual impurity
 Total impurity
 9.4 กรณี non-official product แนบ
9.4.1 Method validation for assay ซึง่ มี
หัวข้ อ
• Specificity : ทํา stress test ,
ตารางสรุปแสดงการสลายตัวในแต่
ละสภาวะ, แสดงค่า peak purity
ของ peak ตัวยาสําคัญ
• Precision : Repeatability ,
Intermediate precision
• Accuracy
• Linearity
• อื่นๆ.............................................
9.4.2 Method validation for Related
substances ซึง่ มีหวั ข้ อ
• Specificity : ทํา stress test ,
ตารางสรุปแสดงการสลายตัวใน แต่
ละสภาวะ, แสดงค่า peak purity
ของ peak ตัวยาสําคัญ
• Precision : Repeatability,
Intermediate precision

ลําดับ

รายการเอกสาร

•

Accuracy

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่ มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่ าน ไม่ ผ่าน
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•

10.

Linearity

• LOD, LOQ
• อื่นๆ..........................................
เอกสาร Packaging
• ชนิด
• รายละเอียดของวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์
• ขนาดบรรจุ
• สําหรับ preparation ที่เป็ น sterile ให้
แนบ specification ของภาชนะบรรจุ

11.
12.

• specification ของจุกยาง วิธีทดสอบ
และ COA ของจุกยางที่ใช้
เอกสารระบุ Label และ Storage พร้ อมทัง้
แจ้ งอุณหภูมิของการเก็บรักษายา
เอกสารรายงานผลการศึกษาความคงตัว
ของยา (Stability)
 ทุกขนาดบรรจุที่ขอขึ ้นทะเบียน หรื อ
 มีข้อมูล bracketing หรื อ matrixing
design
ให้ แนบเอกสาร Stability Protocol และ
Stability Report ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี ้
Accelerate Study (ระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 6 เดือน) ที่อุณหภูมิ 40±2οC ,
75±5 %RH และ Long term study
(ระยะเวลา 12 เดือน) ที่อุณหภูมิ 30±2οC
, 75±5 %RH อย่างน้อย 3 รุ่ น หรื อ

ลําดับ

รายการเอกสาร

Accelerate Study (ระยะเวลาไม่

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่ มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่ าน ไม่ ผ่าน
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น้ อยกว่า 6 เดือน) ที่อณ
ุ หภูมิ 40±2οC ,
75±5 %RH และ Long term study ที่
อุณหภูมิ 30±2οC , 75±5 %RH จนเสร็ จ
สิ ้นสมบูรณ์ถึงอายุการใช้ ที่เสนอ
กรณีมีการศึกษาที่สภาวะอื่น ให้ ระบุ
อุณหภูมิ............................................οC
ความชื ้น...........................................%
R.H.นาน..........เดือน จํานวน....... รุ่น
(ถ้ ามี)
กรณีผลิตภัณฑ์ที่เก็บในตู้เย็น ศึกษาที่
อุณหภูมิ 5±3οC นาน 12 เดือน จํานวน 3
รุ่น (ถ้ ามี)
กรณีผลิตภัณฑ์ที่แจ้ งอายุยาหลังเปิ ดใช้ /
หลังผสม (ถ้ ามี)……............................
……………………………………………
สรุปอายุการใช้ ชวั่ คราว หรื ออายุการใช้ จริ ง
พร้ อมสภาวะการเก็บรักษายาตามผลการ
ทดสอบ
คํารับรองในการส่งเอกสารเพิ่มเติมใน
การศึกษาความคงสภาพของยา
(F-D2-142)

ข้ าพเจ้ า..................................................................... (ชื่อผู้ประกอบการ) ได้ ตรวจสอบและประเมินเอกสารคําขอ
ขึ ้นทะเบียนยาสัตว์/ยาสัตว์ใหม่ เรี ยบร้ อยแล้ ว ก่อนยื่นให้ เจ้ าหน้ าที่พิจารณาตรวจรับคําขอฯ
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ลงชื่อ ................................................... ผู้ยื่นเอกสาร
(........................................................)
วันที่............................................................

สรุปผลการตรวจสอบความถูกต้ องและครบถ้ วนของเอกสารคําขอขึ ้นทะเบียน
คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาถูกต้ องและครบถ้ วน
 ออกเลขรับ
คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน  ทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
ที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
ลงชื่อ ............................................. เจ้ าหน้ าที่ผ้ พู ิจารณา
(........................................................)
วันที่............................................................

รายละเอียดของตํารั บยา

แบบ รย.1.2

ชื่อยา…………………………………………………………………………….………………………………………
ลักษณะและสีของยา……………………………………………………………………………………………………
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ผู้ผลิต……………………………………………………………….……………....................................................
ประเทศ…………………………………………………………………………………………..…………………….
ตํารับยา [ ] มีระบุในตํารายาที่รัฐมนตรี ประกาศหรื อฉบับใหม่กว่า
ชื่อ…………………………………………………………………………………………………………
[ ] มีระบุในตํารายาที่รัฐมนตรี ประกาศหรื อฉบับใหม่กว่า แต่ dosage form ต่างกัน
ชื่อ…………………………………………………………………………………………………………
[ ] มีระบุในตํารายาอื่นๆ
ชื่อ…………………………………………………………………………………………………………
[ ] ไม่มีระบุในตํารายาที่รัฐมนตรี ประกาศหรื อฉบับใหม่กว่า
สูตรตํารับยา (Formula)
ตํารายานี ้…………………………………………………………………….(หน่วย)
มีวตั ถุอนั เป็ นส่วนประกอบคือ
ชื่อวัตถุ

ชื่อและหน้ าของตํารับยา

ปริ มาณ

ภาคผนวก 10
คําแนะนําการจัดเตรียมเอกสารด้ านสูตรและกรรมวิธีการผลิต
1. สูตรยาต่อรุ่นการผลิต (Batch Formula) ให้ แจ้ งรายละเอียดของสูตรยาใน 1 หน่วยตาม ย.1 หน้ า 3 และ ใน 1
batch พร้ อมหน้ าที่ของแต่ละสารในสูตรตํารับยา
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2. Batch size ต้ องคํานวณ Batch size ที่ผลิตพร้ อมวิธีการคํานวณ
• ยาเม็ดชนิดเคลือบต่างๆ ให้ แจ้ งส่วนประกอบของนํ ้ายาเคลือบแต่ละขันตอน
้
(ถ้ ามี)
• Overage : ควรมีข้อมูลสนับสนุนและเหตุผลของ overage และให้ แจ้ งหน้ าเอกสาร Batch formula
• ระบุจํานวนผลิตภัณฑ์ยาที่ได้ รับจากการผลิตต่อรุ่นการผลิต
3. กระบวนการผลิต ต้ องเขียน flow chart ของกระบวนการผลิต
• แสดงแผนผังขันตอนการผลิ
้
ตและคําอธิบายเกี่ยวกับขันตอนการผลิ
้
ตและวัตถุดิบที่ใช้ ในแต่ละช่วงของ
กระบวนการ ควรระบุขนตอนและจุ
ั้
ดสําคัญของการควบคุมกระบวนการ การทดสอบ Intermediates
และการควบคุมผลิตภัณฑ์สําเร็ จรูป parameter ที่ควบคุม และเวลา
• ในกรณี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ป ราศจากเชื อ้ (sterile product) ควรมี คําอธิ บายวิ ธี การเตรี ยมและการทํ างานให้
ปราศจากเชื ้อของส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ภาชนะบรรจุฝาปิ ดเป็ นต้ น
•

ก า รค ว บ คุ ม ขั ้น ต อ น ก า รผ ลิ ต ที่ สํ า คั ญ แ ล ะ Intermediates (Control of Critical Steps and
Intermediates)
4. ต้ องทํา process validation ของทุกกระบวนการ (ถ้ ามี)
• บรรยายลักษณะ แผนการจัดการตรวจสอบ ความถูกต้ องของกระบวนการผลิต หรื อผลจากการศึกษา
การตรวจสอบความถูกต้ องและ/หรื อ การประเมินผลสําหรับขันตอนการผลิ
้
ตที่สําคัญหรื อการวิเคราะห์
ปริ มาณที่สําคัญซึง่ ใช้ ในกระบวนการผลิต (เช่น การตรวจสอบความถูกต้ องของกระบวนการทําให้ ปราศจาก
เชื ้อหรื อกระบวนการผลิตหรื อบรรจุแบบปลอดเชื ้อ (sterilization process or aseptic processing) พร้ อม
ผลการศึกษาผลผลิตต่อเนื่อง 3 รุ่นผลิต
• กรณีคําขอขึ ้นทะเบียนยาที่ผลิตในประเทศสามารถส่งแผนการจัดการตรวจสอบความถูกต้ องของ
กระบวนการผลิต และแนบรายงานการตรวจสอบความถูกต้ องของรุ่นการผลิตนําร่อง 1 รุ่นการผลิต พร้ อม
แนบคํารับรองการส่งผลการศึกษาผลผลิตต่อเนื่อง 3 รุ่นผลิต หรื อยื่นรายงานการตรวจสอบความถูกต้ อง
ของ รุ่นการผลิตเพื่อจําหน่าย 3 รุ่นผลิตต่อเนื่อง
• กรณีคําขอขึ ้นทะเบียนที่นําหรื อสัง่ ยาเข้ ามาในราชอาณาจักร ให้ ยื่นรายงานการตรวจสอบความถูกต้ อง
ของ รุ่นการผลิตเพื่อจําหน่าย 3 รุ่นผลิตต่อเนื่อง
• การจัดทําข้ อมูลส่วนการตรวจสอบความถูกต้ องของกระบวนการผลิต ให้ เป็ นไปตามคูม่ ือ ASEAN
GUIDELINE ON SUBMISSION OF MANUFACTURING PROCESS VALIDATION DATA FOR DRUG
REGISTRATION
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การผลิตยารูปแบบต่ างๆ ต้ องมีหัวข้ อ ขัน้ ตอนการผลิต ชื่อเครื่ องมือ/Condition ที่ผลิตพร้ อม
สภาวะของห้ องสะอาด (Clean room class A,B,C) ในแต่ ละขัน้ ตอนการผลิต และ In process(การสุ่ม
Sampling) ตามรู ปแบบ ยาต่ างๆ ดังต่ อไปนี ้
ในการควบคุมคุณภาพยาแต่ละรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ ทําตาม General chapter และ/หรื อ Specific
monograph ในเภสัชตํารับที่อ้างอิง
สําหรับ solid dosage form เช่น ยาเม็ด ในกรณี ที่ขนาดรุ่ นการผลิตนําร่ องน้อยกว่า 100,000 หน่วย ให้
บริ ษทั ฯ ทําหนังสื อขออนุ ญาตมายังสํานักยา ตามประกาศสํานักยา เรื่ อง การยื่นขออนุ ญาตขนาดรุ่ นการผลิตนําร่ องที่
น้อยกว่า 100,000 หน่วย ประกาศ ณ วันที่ 3 พ.ค. 56
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รูปแบบยาฉีด (Injections)
• รูปแบบยาฉี ดให้ แนบข้ อมูลกระบวนการ Cleaning validation ของทุกขันตอนในกระบวนการผลิ
้
ต
• สําหรับยาฉีดในรูป Solutions และ Suspensions ต้ องระบุ % Overage ในหน้ า batch formula , method of
manufacturing
1.1 ยาฉีดรู ปแบบสารละลาย (Solution injections)
Flow chart ให้ แสดงแผนผังขันตอนการผลิ
้
ตและคําอธิบายเกี่ยวกับขันตอนการผลิ
้
ตและวัตถุดบิ ที่ใช้
ในแต่ละช่วงของกระบวนการ
ขัน้ ตอนการผลิต

ชื่อเครื่ องมือ / Condition ที่ผลิต
พร้ อมสภาวะของห้ องสะอาด
(Clean room class A,B,C)
ในแต่ ละขัน้ ตอนการผลิต

1. การชัง่ ยา(Weighing)

ระบุเครื่ องมือที่ใช้ Sensitivity / พิกดั
ของเครื่ องชัง่ โดยต้ องเหมาะสมกับ
batch size
2. การผสม (Mixing)
- ระบุเครื่ องมือที่ใช้
ให้ ลําดับขันตอนการผสมของสารแต่
้
Capacity (ความจุของเครื่ อง)/ Rate
ละตัว ก่อน-หลัง ด้ วย
(อัตราเร็ วของเครื่ อง)
โดยต้ องเหมาะสมกับ batch size
- ระบุเวลาการผสม (Mixing time) /
ความเร็ ว / อุณหภูมิ
3. การกรองใส (Clarification)
4. การบรรจุ (Filling)
หมายเหตุ : ลําดับอาจสลับกับข้ อ 5
ได้
5. Sterilization

ระบุเครื่ องมือที่ใช้ กรองรวมทัง้
Integrity test
ระบุเครื่ องบรรจุ
ปริ มาตรบรรจุ (volume) ต่อหน่วย
แจ้ งวิธีการ Sterile

In process
(การสุ่ม Sampling)
ให้ ควบคุมคุณภาพตาม
General และ/หรื อSpecific
monograph ในเภสัชตํารับที่
อ้ าง และ/หรื อ หัวข้ อทดสอบ
เฉพาะของแต่ละรูปแบบยา
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6. บรรจุภณ
ั ฑ์และการแสดง
ฉลาก(Packaging &
Labelling) บรรจุภณ
ั ฑ์ต้อง
แจ้ งทัง้ primary and
secondary

7. สภาวะการเก็บรักษา
(Storage condition) และ
สภาวะการเก็บรักษาระหว่าง
ขนส่ง (Distribution
condition)

เช่น autoclave, membrane
filtration, การทํา aseptic process
(media fill)
- ต้ องระบุชนิดวัสดุบรรจุ
(เช่น ขวดแก้ วใส/สีชา type,
ชนิดของพลาสติก) และมิติ
(dimension),
Rubber stopper specification,
Flip-off aluminum seals,
ขนาดบรรจุ
- การแสดงฉลาก ให้ ระบุตวั ยาสําคัญ
และปริ มาณ และ เป็ นไปตาม
กฎหมายกําหนด
ระบุให้ สอดคล้ องกับข้ อมูลการศึกษา
ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยา
สําเร็ จรูป และ ผลการศึกษาความคง
สภาพหลังจากผสมยา (in-use
stability) พร้ อมระบุอณ
ุ หภูมิในการ
เก็บรักษาหลังผสม (ในกรณีไม่มี
ข้ อมูล in-use stability ให้ ระบุใน
ฉลากเอกสารกํากับยาว่า ผสมแล้ วใช้
ให้ หมดในทันที)
-ให้ ทําการศึกษาความคงสภาพตาม
แนวทางที่กําหนด

-ขอผลการทดสอบ Rubber
stopper หลังเปิ ดใช้ (แทงได้ กี่
ครัง้ )

ให้ แนบผล in-use stability
data , ทดสอบตาม specific
monograph ของแต่ละ
รูปแบบยา ( เช่น potency,
sterility เป็ นต้ น)
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1.2 Sterile Emulsion / Suspension
้
ตและคําอธิบายเกี่ยวกับขันตอนการผลิ
้
ตและวัตถุดบิ ที่ใช้ ในแต่ละช่วงของ
Flow chart ให้ แสดงแผนผังขันตอนการผลิ
กระบวนการ
ขัน้ ตอนการผลิต

1. การชัง่ ยา(Weighing)

ชื่อเครื่ องมือ / Condition ที่ผลิต
พร้ อมสภาวะของห้ องสะอาด
(Clean room class A,B,C)
ในแต่ ละขัน้ ตอนการผลิต

ระบุเครื่ องมือที่ใช้ Sensitivity / พิกดั

In process
(การสุ่ม Sampling)
ให้ ควบคุมคุณภาพตาม
General และ/หรื อ Specific
monograph ในเภสัชตํารับที่
อ้ าง และ/หรื อ หัวข้ อทดสอบ
เฉพาะของแต่ละรูปแบบยา
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ของเครื่ องชัง่ โดยต้ องเหมาะสมกับ
batch size
2. การผสม (Mixing)
- ระบุเครื่ องมือที่ใช้
เฉพาะ Suspensionให้ ตรวจวัด
ให้ ลําดับขันตอนการผสมของสารแต่
้
Capacity (ความจุของเครื่ อง) / Rate ขนาดอนุภาค ตาม monograph
ละตัว ก่อน-หลัง ด้ วย
(อัตราเร็ วของเครื่ อง)
ในเภสัชตํารับที่อ้าง
โดยต้ องเหมาะสมกับ batch size
- ระบุเวลาการผสม (Mixing time) /
ความเร็ ว / อุณหภูมิ
3. การบรรจุ (Filling)
ระบุเครื่ องบรรจุ, ปริ มาตรบรรจุ
หมายเหตุ : ลําดับอาจสลับกับข้ อ 5 (volume) ต่อหน่วย
ได้
4. Sterilization
แจ้ งวิธีการ Sterile
เช่น autoclave, membrane
filtration
5. บรรจุภณ
ั ฑ์และการแสดง
- ต้ องระบุชนิดวัสดุบรรจุ
-ขอผลการทดสอบ Rubber
ฉลาก(Packaging &
(เช่น ขวดแก้ วใส/สีชา type,
stopper หลังเปิ ดใช้ (แทงได้ กี่
Labelling) บรรจุภณ
ั ฑ์ต้อง ชนิดของพลาสติก) และมิติ
ครัง้ )
แจ้ งทัง้ primary and
(dimension),
secondary
Rubber stopper specification,
Flip-off aluminum seals,
ขนาดบรรจุ
- การแสดงฉลาก ให้ ระบุตวั ยาสําคัญ
และปริ มาณ และ เป็ นไปตาม
กฎหมายกําหนด
6. สภาวะการเก็บรักษา
ระบุให้ สอดคล้ องกับข้ อมูลการศึกษา
(Storage condition) และ
ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยา
สภาวะการเก็บรักษา
สําเร็ จรูป และ ผลการศึกษาความคง
ระหว่างขนส่ง
สภาพหลังจากผสมยา (in-use
(Distribution condition) stability) พร้ อมระบุอณ
ุ หภูมิในการ
เก็บรักษาหลังผสม (ในกรณีไม่มี
ข้ อมูล in-use stability ให้ ระบุใน
ฉลากเอกสารกํากับยาว่า ผสมแล้ วใช้
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ให้ หมดในทันที)
-ให้ ทําการศึกษาความคงสภาพตาม
แนวทางที่กําหนด

1.3 Freeze-dried (sterile powder)
้
ตและคําอธิบายเกี่ยวกับขันตอนการผลิ
้
ตและวัตถุดบิ ที่ใช้ ในแต่ละช่วงของ
Flow chart ให้ แสดงแผนผังขันตอนการผลิ
กระบวนการ
ขัน้ ตอนการผลิต

1. การชัง่ ยา(Weighing)

ชื่อเครื่ องมือ / Condition ที่ผลิต
พร้ อมสภาวะของห้ องสะอาด
(Clean room class A,B,C)
ในแต่ ละขัน้ ตอนการผลิต

ระบุเครื่ องมือที่ใช้ Sensitivity / พิกดั ของ
เครื่ องชัง่ โดยต้ องเหมาะสมกับ batch

In process
(การสุ่ม Sampling)
ให้ ควบคุมคุณภาพตาม
General และ/หรื อ
Specific monograph ใน
เภสัชตํารับที่อ้าง และ/หรื อ
หัวข้ อทดสอบเฉพาะของแต่
ละรูปแบบยา
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size
2. การผสม (Mixing)
- ระบุเครื่ องมือที่ใช้ Capacity (ความจุ
ให้ ลําดับขันตอนการผสมของสารแต่
้
ของเครื่ อง) / Rate (อัตราเร็ วของเครื่ อง)
ละตัว ก่อน-หลัง ด้ วย
โดยต้ องเหมาะสมกับ batch size
- ระบุเวลาการผสม (Mixing time) /
ความเร็ ว / อุณหภูมิ
3. Sterilization / sterile filtration / แจ้ งวิธีการ Sterile
aseptic filtration
เช่น membrane filtration , ระบุชนิดของ
membrane และ pore size (ต้ องทํา
Process validation ของกระบวนการทํา
sterile และ integrity test ของ
membrane ด้ วย)
4. การบรรจุ (Aseptic filling )
-ระบุเครื่ องบรรจุ, ปริ มาตรบรรจุ
(volume) ต่อหน่วย
-ภาชนะบรรจุต้องปราศจากเชื ้อ/sterile
(Sterilized container)
5. Freeze drying /
-ระบุเครื่ องมือที่ใช้ ในการทําให้ freeze
lyophilization
dry / Model เครื่ อง / capacity เครื่ อง
-ระบุ condition ที่ใช้ ในการทํา freeze
dry
-ระบุอณ
ุ หภูมิ ( freezing , primary
drying, secondary drying)
-ระยะเวลาในการทํา freeze dry
6. บรรจุภณ
ั ฑ์และการแสดงฉลาก - ต้ องระบุชนิดวัสดุบรรจุ (เช่น ขวดแก้ ว
(Packaging &Labelling) บรรจุ
ใส/สีชา type….) และมิติ (dimension) ,
ภัณฑ์ต้องแจ้ งทัง้ primary and
Rubber stopper specification, Flipsecondary
off aluminum seals , ขนาดบรรจุ
- การแสดงฉลาก ให้ ระบุตวั ยาสําคัญ
และปริ มาณ และ เป็ นไปตามกฎหมาย
กําหนด
7. สภาวะการเก็บรักษา
ระบุให้ สอดคล้ องกับข้ อมูลการศึกษา
(Storage condition) และ สภาวะ
ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยา

สุม่ ตัวอย่างวิเคราะห์ดู
uniformity

ต้ องมีกระบวนการทดสอบ
ภาชนะบรรจุวา่ ปราศจาก
เชื ้อ
วัด moisture content

-ขอผลการทดสอบ
Rubber stopper หลังเปิ ด
ใช้ (แทงได้ กี่ครัง้ )

ให้ แนบผล in-use stability
data , ทดสอบตาม
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การเก็บรักษาระหว่างขนส่ง
(Distribution condition)

สําเร็ จรูป และ ผลการศึกษาความคง
สภาพหลังจากผสมยา (in-use stability)
พร้ อมระบุอณ
ุ หภูมิในการเก็บรักษาหลัง
ผสม (ในกรณีไม่มีข้อมูล in-use stability
ให้ ระบุในฉลากเอกสารกํากับยาว่า ผสม
แล้ วใช้ ให้ หมดในทันที)
-ให้ ทําการศึกษาความคงสภาพตาม
แนวทางที่กําหนด

specific monograph ของ
แต่ละรูปแบบยา ( เช่น
moisture content,
potency, sterility เป็ นต้ น)

1.4 Sterile dried fill (Sterile powder for injection)
้
ตและคําอธิบายเกี่ยวกับขันตอนการผลิ
้
ตและวัตถุดบิ ที่ใช้ ในแต่ละช่วงของ
Flow chart ให้ แสดงแผนผังขันตอนการผลิ
กระบวนการ
ขัน้ ตอนการผลิต

1. การชัง่ ยา (Weighing)

ชื่อเครื่ องมือ / Condition ที่ผลิตพร้ อม
In process
สภาวะของห้ องสะอาด
(การสุ่ม Sampling)
(Clean room class A,B,C)
ให้ ควบคุมคุณภาพตาม
ในแต่ ละขัน้ ตอนการผลิต
General และ/หรื อ
Specific monograph ใน
เภสัชตํารับที่อ้าง และ/
หรื อ หัวข้ อทดสอบเฉพาะ
ของแต่ละรู ปแบบยา
ระบุเครื่ องมือที่ใช้ Sensitivity / พิกดั ของ
เครื่ องชัง่ โดยต้ องเหมาะสมกับ batch
size
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2. การผสม (Mixing)
- ระบุเครื่ องมือที่ใช้ Capacity (ความจุของ
ให้ ลําดับขันตอนการผสมของสารแต่
้
เครื่ อง) / Rate (อัตราเร็ วของเครื่ อง) โดย
ละตัว ก่อน-หลัง ด้ วย
ต้ องเหมาะสมกับ batch size
- ระบุเวลาการผสม (Mixing time) /
ความเร็ ว / อุณหภูมิ
3. การบรรจุ (Filling)
ระบุเครื่ องบรรจุ, ปริ มาตรบรรจุ (volume)
หมายเหตุ : ลําดับอาจสลับกับข้ อ 4 ต่อหน่วย
ได้
4. Sterilization
-แจ้ งวิธีการ Sterile เช่น dry heat
sterilization, gamma radiation, gas
sterilization
- ในกรณีที่ผงยา และ ingredient อื่นๆ
ปราศจากเชื ้อ กระบวนการทําต้ องเป็ น
aseptic process
5. บรรจุภณ
ั ฑ์และการแสดงฉลาก - ต้ องระบุชนิดวัสดุบรรจุ (เช่น ขวดแก้ วใส/
(Packaging & Labeling) บรรจุ
สีชา type….) และมิติ (dimension) ,
ภัณฑ์ต้องแจ้ งทัง้ primary and
Rubber stopper specification, Flip-off
secondary
aluminum seals , ขนาดบรรจุ
- การแสดงฉลาก ให้ ระบุตวั ยาสําคัญและ
ปริ มาณ และ เป็ นไปตามกฎหมายกําหนด
6. สภาวะการเก็บรักษา
ระบุให้ สอดคล้ องกับข้ อมูลการศึกษาความ
(Storage condition) และ สภาวะ
คงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาสําเร็ จรูป และ
การเก็บรักษาระหว่างขนส่ง
ผลการศึกษาความคงสภาพหลังจากผสม
(Distribution condition)
ยา (in-use stability) พร้ อมระบุอณ
ุ หภูมิ
ในการเก็บรักษาหลังผสม (ในกรณีไม่มี
ข้ อมูล in-use stability ให้ ระบุในฉลาก
เอกสารกํากับยาว่า ผสมแล้ วใช้ ให้ หมด
ในทันที)
-ให้ ทําการศึกษาความคงสภาพตาม
แนวทางที่กําหนด

-สุม่ ทดสอบ uniformity
of content , moisture
content

-ขอผลการทดสอบ
Rubber stopper หลัง
เปิ ดใช้ (แทงได้ กี่ครัง้ )

ให้ แนบผล in-use
stability data , ทดสอบ
ตาม specific
monograph ของแต่ละ
รูปแบบยา (เช่น
potency, sterility เป็ น
ต้ น)
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2. ยาผง (Powder) / แกรนูล (granule) / พรี มิกซ์ (Premix)
้
ตและคําอธิบายเกี่ยวกับขันตอนการผลิ
้
ตและวัตถุดบิ ที่ใช้ ในแต่ละช่วงของ
Flow chart ให้ แสดงแผนผังขันตอนการผลิ
กระบวนการ
ขัน้ ตอนการผลิต

1. การชัง่ ยา
(Weighing)

ชื่อเครื่ องมือ / Condition ที่ผลิตพร้ อมสภาวะของ
ห้ องสะอาด (Clean room class C,D) ในแต่ ละ
ขัน้ ตอนการผลิต

ระบุเครื่ องมือที่ใช้ Sensitivity / พิกดั ของเครื่ องชัง่ โดย
ต้ องเหมาะสมกับ batch size

In process
(การสุ่ม
Sampling)
ให้ ควบคุมคุณภาพ
ตาม General และ/
หรื อ Specific
monograph ใน
เภสัชตํารับที่อ้าง
และ/หรื อ หัวข้ อ
ทดสอบเฉพาะของ
แต่ละรูปแบบยา
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2. การผสม (Mixing)
ให้ ลําดับขันตอนการผสม
้
ของสารแต่ละตัว ก่อนหลัง ด้ วย

- ระบุเครื่ องมือที่ใช้ Capacity (ความจุของเครื่ อง) /
Rate (อัตราเร็ วของเครื่ อง) โดยต้ องเหมาะสมกับ batch
size
- ระบุเวลาการผสม (Mixing time) / ความเร็ ว /
อุณหภูมิ
-ระบุขนาดของผงยาที่ใช้ ในการผสม (ขนาดต้ อง
ใกล้ เคียงกัน)

ให้ ระบุขนาดของผง
ยาใน COA ของ
Raw material
-สุม่ ตัวอย่างทดสอบ

ในกรณีที่ทําแกรนูลเปี ยก
อธิบายวิธีการเตรี ยมแกรนูลอย่างละเอียดพร้ อมทัง้
-ระบุชนิดและความเข้ มข้ นของสารยึดเหนี่ยวที่ใช้
(binder) และวิธีการเตรี ยม binder
-ระบุอณ
ุ หภูมิที่ใช้ ในการอบแกรนูล
-ระบุชนิดขนาดแร่งที่ใช้ (Sieve No.)

วัด moisture

homogeneity ,
moisture content,
loss on drying
content,
วัดขนาด
แกรนูลและ
การกระจายขนาด
(granule size

distribution)
กระบวนการอบแห้ งแกรนูล
-ระบุวิธีการทําให้ แกรนูลแห้ ง เช่น เวลาและอุณหภูมิที่ใช้
ในการอบแห้ ง
กระบวนการทําแกรนูลแห้ ง
อธิบายวิธีการเตรี ยม และเครื่ องมือที่ใช้ ทําแกรนูลอย่าง
ละเอียดพร้ อมทังระบุ
้ ชนิดขนาดแร่งที่ใช้ (Sieve No.)
3. การบรรจุ (Filling)

ระบุเครื่ องบรรจุ, ปริ มาณที่บรรจุตอ่ หน่วย

4. บรรจุภณ
ั ฑ์และการ
แสดงฉลาก (Packaging
& Labeling) บรรจุภณ
ั ฑ์
ต้ องแจ้ งทัง้ primary and
secondary
5. สภาวะการเก็บ
รักษา (Storage

- ต้ องระบุชนิดวัสดุบรรจุ (เช่น ถุงพลาสติกชนิด .... ด้ าน
ในบุด้วยพลาสติกชนิด ..... , ถุงอลูมิเนียมฟอยล์) ,
ขนาดบรรจุ
- การแสดงฉลาก ให้ ระบุตวั ยาสําคัญและปริ มาณ และ
เป็ นไปตามกฎหมายกําหนด
-ระบุให้ สอดคล้ องกับข้ อมูลการศึกษาความคงสภาพ
ของผลิตภัณฑ์ยาสําเร็ จรูป

สุม่ (ถ้ ามี) weight
variation
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condition) และ สภาวะ
การเก็บรักษาระหว่าง
ขนส่ง (Distribution
condition)

-กรณีที่ภาชนะบรรจุขนาดใหญ่มีการตักแบ่งการใช้ ยา
ให้ แนบผล stability หลังเปิ ดใช้ งาน พร้ อมระบุบนฉลาก
และเอกสารกํากับยา
-ให้ ทําการศึกษาความคงสภาพตามแนวทางที่กําหนด

หมายเหตุ :
1. กรณียา premix ผสมอาหาร เช่น ยา 1 kg ผสมอาหาร 1 ตัน ควรทดสอบโดยการสุม่ เพื่อแสดงให้ เห็นว่าผสมยา
แล้ วทัว่ ถึง (uniformity of content) พร้ อมทังต้
้ องสุม่ วิเคราะห์หาปริ มาณตัวยาสําคัญ (Assay) ด้ วย การผสมต้ องทํา
geometric dilution, mixing validation ในกรณีไม่มีผล Stability หลังผสมอาหารสัตว์ ให้ แจ้ งที่ฉลากและเอกสาร
กํากับยาว่า ผสมอาหารแล้ วใช้ ให้ หมดในครัง้ เดียว
2. สําหรับการอธิบายวิธีการผสมยากับอาหารสัตว์ในเอกสารกํากับยา ต้ องระบุอย่างละเอียด เช่น การผสมยากับ
อาหาร (mixing process) ต้ องทัว่ ถึงโดยวิธี geometric dilution และให้ สงั เกตลักษณะยาหลังการผสมว่ามีความ
สมํ่าเสมอของสี เนื ้อยา (texture)
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3. ยาเม็ด (Tablet)
– กรณีรูปแบบยาเม็ดชนิดเคลือบต่างๆให้ แจ้ งส่วนประกอบของนํ ้ายาเคลือบแต่ละขันตอน
้
(ถ้ ามี)
้
ตและคําอธิบายเกี่ยวกับขันตอนการผลิ
้
ตและวัตถุดบิ ที่ใช้ ในแต่ละช่วงของ
Flow chart ให้ แสดงแผนผังขันตอนการผลิ
กระบวนการ
ขัน้ ตอนการผลิต

1. การชัง่ ยา(Weighing)

ชื่อเครื่ องมือ / Condition ที่ผลิต
พร้ อมสภาวะของห้ องสะอาด ใน
แต่ ละขัน้ ตอนการผลิต

ระบุเครื่ องมือที่ใช้ Sensitivity / พิกดั
ของเครื่ องชัง่ โดยต้ องเหมาะสมกับ
batch size
2. การผสม (Mixing)
- ระบุเครื่ องมือที่ใช้ Capacity (ความ
ให้ ลําดับขันตอนการผสมของสารแต่
้
จุของเครื่ อง) / Rate (อัตราเร็ วของ
ละตัว ก่อน-หลัง ด้ วย
เครื่ อง) โดยต้ องเหมาะสมกับ batch
size

In process
(การสุ่ม Sampling)
ให้ ควบคุมคุณภาพตาม
General และ/หรื อ Specific
monograph ในเภสัชตํารับที่
อ้ าง และ/หรื อ หัวข้ อทดสอบ
เฉพาะของแต่ละรูปแบบยา
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3. การทําแกรนูล (ถ้ ามี)

- ระบุเวลาการผสม (Mixing time) /
ความเร็ ว / อุณหภูมิ
ในกรณีที่ทําแกรนูลเปี ยก
อธิบายวิธีการเตรี ยมแกรนูลอย่าง
ละเอียดพร้ อมทัง้
-ระบุชนิดและความเข้ มข้ นของสาร
ยึดเหนี่ยวที่ใช้ (binder) และวิธีการ
เตรี ยม binder
-ระบุอณ
ุ หภูมิและเวลา ที่ใช้ ในการอบ
แกรนูล
-ระบุชนิดขนาดแร่งที่ใช้ (Sieve No.)

วัด moisture content, วัด
ขนาด
แกรนูลและ
การกระจายขนาด (granule
size distribution)

กระบวนการอบแห้ งแกรนูล
-ระบุวิธีการทําให้ แกรนูลแห้ ง เช่น
เวลา และ อุณหภูมิที่ใช้ ในการอบ
กระบวนการทําแกรนูลแห้ ง
อธิบายวิธีการเตรี ยม และเครื่ องมือที่
ใช้ ทําแกรนูลอย่างละเอียดพร้ อมทัง้
ระบุชนิดขนาดแร่งที่ใช้ (Sieve No.)
4. การตอกเม็ดยา

ในกรณีที่ทํายาตอกเม็ด หรื อ นํา
แกรนูลมาตอกเป็ นเม็ด
-ระบุเครื่ องมือที่ใช้ ในการตอกเม็ด
(Model) , ความจุของเครื่ อง
(Capacity), อัตราเร็ วของเครื่ อง

ทดสอบตาม monograph ใน
เภสัชตํารับที่อ้าง และ/หรื อ
general chapter / หัวข้ อ
ทดสอบเฉพาะของแต่ละ
รูปแบบยา เช่น Tablet
Friability , Hardness,
Thickness, Uniformity of
dosage units, Assay
(หาก monograph มีการ
ทดสอบ Dissolution ต้ องมีวิธี
ทดสอบตามตํารายาที่อ้างมา
แนบ พร้ อม criteria และผล
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การทดสอบ)

5. การบรรจุ (Filling)
6. บรรจุภณ
ั ฑ์และการแสดงฉลาก
(Packaging & Labeling) บรรจุ
ภัณฑ์ต้องแจ้ งทัง้ primary and
secondary

7. สภาวะการเก็บรักษา
(Storage condition) และ สภาวะ
การเก็บรักษาระหว่างขนส่ง
(Distribution condition)

ระบุเครื่ องบรรจุ, ปริ มาณที่บรรจุตอ่
หน่วย
- ต้ องระบุชนิดวัสดุของบรรจุภณ
ั ฑ์
ชนิดแผงฟอยล์ อาทิเช่น Alu-Alu /
Laminate, ชนิดขวดพลาสติก, ชนิด
ขวดแก้ ว
- ขนาดบรรจุ
- การแสดงฉลาก ให้ ระบุตวั ยาสําคัญ
และปริ มาณ และ เป็ นไปตาม
กฎหมายกําหนด
-ระบุให้ สอดคล้ องกับข้ อมูลการศึกษา
ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยา
สําเร็ จรูป
-กรณีมีการแบ่งเม็ดยา แล้ วอ้ างว่า
สามารถเก็บไว้ ได้ นานเท่าใด ให้ แนบ
ผล stability หลังแบ่งเม็ดยา พร้ อม
ระบุอายุยาที่แบ่งแล้ ว และสภาวะการ
เก็บรักษาบนฉลากและเอกสารกํากับ
ยา
-ให้ ทําการศึกษาความคงสภาพตาม
แนวทางที่กําหนด
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4. ยารู ปแบบของเหลว (Liquid dosage form)
4.1 ยานํา้ ใส (Solutions)
Flow chart แสดงแผนผังขันตอนการผลิ
้
ตและคําอธิบายเกี่ยวกับขันตอนการผลิ
้
ตและวัตถุดบิ ที่ใช้ ในแต่ละช่วงของ
กระบวนการ
ขัน้ ตอนการผลิต

ชื่อเครื่ องมือ / Condition ที่ผลิต ในแต่ In process
ละขัน้ ตอนการผลิต
(การสุ่ม Sampling)
ให้ ควบคุมคุณภาพตาม
General และ/หรื อSpecific
monograph ในเภสัชตํารับที่
อ้ าง และ/หรื อ หัวข้ อทดสอบ
เฉพาะของแต่ละรูปแบบยา
1. การชัง่ ยา(Weighing)
ระบุเครื่ องมือที่ใช้ Sensitivity / พิกดั ของ
เครื่ องชัง่ โดยต้ องเหมาะสมกับ batch
size
2. การผสม (Mixing)
- ระบุเครื่ องมือที่ใช้ Capacity (ความจุ
ความใส (Clarity test)
ให้ ลําดับขันตอนการผสมของสารแต่
้
ของเครื่ อง)/ Rate (อัตราเร็ วของเครื่ อง)
ละตัว ก่อน-หลัง
โดยต้ องเหมาะสมกับ batch size
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- model : ชนิดใบพัด/พาย
- ระบุเวลาการผสม (Mixing time) /
ความเร็ ว / อุณหภูมิ/ pH / หรื อสภาวะการ
ละลายอื่นๆ
3. ปรับ pH / ปรับปริมาตรจน
ครบตามสูตร
4. การบรรจุ (Filling)
5. บรรจุภณ
ั ฑ์และการแสดง
ฉลาก (Packaging &
Labelling) บรรจุภณ
ั ฑ์ต้อง
แจ้ งทัง้ primary and
secondary
6. สภาวะการเก็บรักษา
(Storage condition) และ
สภาวะการเก็บรักษาระหว่าง
ขนส่ง (Distribution
condition)

ความใส (Clarity test)
การปรับ pH (ถ้ ามี)
ระบุเครื่ องบรรจุ, ปริ มาตรบรรจุ (volume)
ต่อหน่วย
- ต้ องระบุชนิดวัสดุบรรจุ (เช่น ขวดแก้ วใส/
สีชา type…., ชนิดของพลาสติก) และ
ขนาดบรรจุ
- การแสดงฉลาก ให้ ระบุตวั ยาสําคัญและ
ปริ มาณ
- ระบุให้ สอดคล้ องกับข้ อมูลการศึกษา
ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรู ป
- ให้ ทําการศึกษาความคงสภาพตาม
แนวทางที่กําหนด
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4.2 ยาอิมัลชั่น (Emulsions)
้
ตและคําอธิบายเกี่ยวกับขันตอนการผลิ
้
ตและวัตถุดบิ ที่ใช้ ในแต่ละช่วงของ
Flow chart แสดงแผนผังขันตอนการผลิ
กระบวนการ
ขัน้ ตอนการผลิต
ชื่อเครื่ องมือ / Condition ที่ผลิต ในแต่ In process
ละขัน้ ตอนการผลิต
(การสุ่ม Sampling)
ให้ ควบคุมคุณภาพตาม
General และ/หรื อSpecific
monograph ในเภสัชตํารับที่
อ้ าง และ/หรื อ หัวข้ อทดสอบ
เฉพาะของแต่ละรูปแบบยา
1. การชัง่ ยา(Weighing)
ระบุเครื่ องมือที่ใช้ Sensitivity / พิกดั ของ
เครื่ องชัง่ โดยต้ องเหมาะสมกับ batch
size
- ระบุเครื่ องมือที่ใช้ Capacity (ความจุ
2. การผสม (Mixing)
ให้ ลําดับขันตอนการผสมของสารแต่
้
ของเครื่ อง)/ Rate (อัตราเร็ วของเครื่ อง)
ละตัว ก่อน-หลัง และการเตรี ยมยา โดยต้ องเหมาะสมกับ batch size
แต่ละเฟส (ละลายเฟสนํ ้า-นํ ้ามัน)
- model : ชนิดใบพัด/พาย
- ระบุเวลาการผสม (Mixing time) /
ความเร็ ว / อุณหภูมิ/ pH / หรื อสภาวะ
อื่นๆ ในการผลิต
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3. การบรรจุ (Filling)

ระบุเครื่ องบรรจุ, ปริ มาตรบรรจุ (volume)
ต่อหน่วย
- ต้ องระบุชนิดวัสดุบรรจุ (เช่น ขวดแก้ วใส/
สีชา type…., ชนิดของพลาสติก) และ
ขนาดบรรจุ
- การแสดงฉลาก ให้ ระบุตวั ยาสําคัญและ
ปริ มาณ และ เป็ นไปตามกฎหมายกําหนด
- ระบุให้ สอดคล้ องกับข้ อมูลการศึกษา
ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรู ป
- ให้ ทําการศึกษาความคงสภาพตาม
แนวทางที่กําหนด

4. บรรจุภณ
ั ฑ์และการแสดง
ฉลาก(Packaging &
Labelling) บรรจุภณ
ั ฑ์ต้อง
แจ้ งทัง้ primary and
secondary
5. สภาวะการเก็บรักษา
(Storage condition) และ
สภาวะการเก็บรักษาระหว่าง
ขนส่ง (Distribution
condition)
4.3 ยานํา้ แขวนตะกอน Suspensions
Flow chart แสดงแผนผังขันตอนการผลิ
้
ตและคําอธิบายเกี่ยวกับขันตอนการผลิ
้
ตและวัตถุดบิ ที่ใช้ ในแต่ละช่วงของ
กระบวนการ
ขัน้ ตอนการผลิต

1. การชัง่ ยา(Weighing)
2. การผสม (Mixing
ให้ ลําดับขันตอนการผสมของสาร
้
แต่ละตัว

3. การบรรจุ (Filling)

ชื่อเครื่ องมือ / Condition ที่ผลิต ในแต่
ละขัน้ ตอนการผลิต

ระบุเครื่ องมือที่ใช้ Sensitivity / พิกดั ของ
เครื่ องชัง่ โดยต้ องเหมาะสมกับ batch size
- ระบุเครื่ องมือที่ใช้ Capacity (ความจุของ
เครื่ อง)/ Rate (อัตราเร็ วของเครื่ อง) โดยต้ อง
เหมาะสมกับ batch size
- model : ชนิดใบพัด/พาย
- ระบุเวลาการผสม (Mixing time) /
ความเร็ ว / อุณหภูมิ/ pH / หรื อสภาวะอื่นๆ
ในการผลิต
ระบุเครื่ องบรรจุ, ปริ มาตรบรรจุ (volume)

In process
(การสุ่ม Sampling)
ให้ ควบคุมคุณภาพตาม
General และ/หรื อSpecific
monograph ในเภสัชตํารับที่
อ้ าง และ/หรื อ หัวข้ อทดสอบ
เฉพาะของแต่ละรูปแบบยา

วัดขนาดอนุภาคและ ความ
หนืด (Caking,
redispersibility , crystal
growth), sedimentation
volume
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ต่อหน่วย
4. บรรจุภณ
ั ฑ์และการแสดง
- ต้ องระบุชนิดวัสดุบรรจุ (เช่น ขวดแก้ วใส/สี
ฉลาก(Packaging
ชา type…., ชนิดของพลาสติก) และ ขนาด
&Labelling) บรรจุภณ
ั ฑ์
บรรจุ
ต้ องแจ้ งทัง้ primary and
- การแสดงฉลาก ให้ ระบุตวั ยาสําคัญและ
secondary
ปริ มาณ และ เป็ นไปตามกฎหมายกําหนด
5. สภาวะการเก็บรักษา
- ระบุให้ สอดคล้ องกับข้ อมูลการศึกษาความ
(Storage condition) และ คงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาสําเร็ จรูป
สภาวะการเก็บรักษาระหว่าง - ให้ ทําการศึกษาความคงสภาพตาม
ขนส่ง (Distribution
แนวทางที่กําหนด
condition)
สําหรั บยาใหม่
ข้ อมูลการจัดเตรี ยมเอกสารด้ านสูตรและกรรมวิธีการผลิต ให้ เพิ่มข้ อมูล Part Pre-formulation (R & D)
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ภาคผนวก 11
11.1. แบบสรุ ปมาตรฐานวัตถุดบิ ตัวยาสําคัญที่ไม่มีในตํารายาที่รัฐมนตรี ประกาศ (Non – compendia Active
Pharmaceutical Ingredient Raw Material Specification)
11.2. การเตรี ยมเอกสาร Method Validation for API and related substance
11.3. ตัวอย่างการแจ้ งการควบคุมคุณภาพในขันตอน
้
In-process control
11.4. แบบสรุปมาตรฐานและวิธีวิเคราะห์ยาสําเร็ จรู ป (Finished product specification)
11.5. ตัวอย่างแบบสรุปการทดสอบ Analytical Method Validation (Finished product)
11.6. แบบสรุปการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาเพื่อเสนอในการขอใบรับรองวิธีการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานยาเพื่อประกอบการขึ ้นทะเบียนตํารับ
11.7. ข้ อกําหนดการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาประกอบการขอใบรับรองคุณภาพมาตรฐานยา
(ฉบับแก้ ไข)
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11.1. แบบสรุ ปมาตรฐานวัตถุดบิ ตัวยาสําคัญที่ไม่ มีในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ
(Non – compendia Active Pharmaceutical Ingredient Raw Material Specification)
Name…..(INN)…………………………………………………………………………………………………………
Chemical name ………………………………………………………………………………………………………
Structural formula ………………………………………………………………………………………………………
Molecular formula ……………………………………………………………………………………………………
Molecular weight ………………………………………………………………………………………………………
CAS Registry number …………………………………………………………………………………………………
Description …………………………………………………………………………………………………………..…
Definition ( กรณีของ Biological product หรื อ Vegetable drug ) ……………………………………………………
Solubility ……………………………………………………………………………………………………………….
Test
Requirement
Method
Identification
…………………………….
…………………………….
Assay
กําหนดเป็ น % w/w
…………………………….
( ทศนิยม 1 ตําแหน่ง )
…………………………….
หรื อ Potency เป็ น mcg/mg …………………………….
Loss on drying
…………………………….
…………………………….
Heavy metals
…………………………….
…………………………….
Related substances
…………………………….
…………………………….
pH ( ถ้ าเป็ นผงยาต้ องระบุ …………………………….
…………………………….
solvent และความเข้ มข้ น
…………………………….
…………………………….
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ของ
…………………………….
…………………………….
solution ด้ วย )
……………………………. …………………………….
…………………………….
หมายเหตุ 1. การแจ้ งมาตรฐานวัตถุดบิ แจ้ งให้ ชดั เจนว่าคํานวณในสภาพปกติ (as is) หรื อ แห้ ง
(on dry basis) หรื อ ปราศจากนํ ้า (on anhydrous basis) หรื อ อื่นๆ เช่น on
ethanol free acid
2. ข้ อกําหนดต่างๆ ถ้ าอ้ างอิงวิธีทดสอบตาม general method ในตํารายาที่รัฐมนตรี
ประกาศ ไม่ต้องแนบวิธีของ general method ได้ แต่ต้องระบุวิธีเตรี ยมตัวอย่าง และ
ในกรณีที่อ้าง general method นัน้ มี method ย่อยมากกว่า 1 ขึ ้นไป ต้ องระบุ
method ย่อยที่อ้างอิงให้ ชดั เจน
11.2. การเตรี ยมเอกสาร Method Validation for API and related substance
เอกสารที่จําเป็ นในการนําเสนอเกี่ยวกับ Method Validation ในการยื่นคําขอใบรับรองวิธีควบคุม
คุณภาพ และมาตรฐาน ได้ แก่
1. Precision ควรบรรยายด้ วยว่า เป็ นการวิเคราะห์หาปริ มาณในตัวอย่างจํานวนกี่ครัง้ (n= จํานวน
ซํ ้า) ตามวิธีวิเคราะห์ แล้ วนําผลวิเคราะห์มาคํานวณ % RSD
2. Accuracy ควรระบุด้วยว่า ใช้ วิธี Spiked placebo หรื อ Spiked sample (standard addition )
และบรรยายการเตรี ยมตัวอย่างตามวิธีที่ระบุ
3. Linearity (system) สร้ างกราฟระหว่างปริ มาณตัวยาที่ใส่จริ ง(แกน X) กับปริมาณตัวยาที่
วิเคราะห์(แกน Y)
4. Linearity (system) สร้ างกราฟระหว่างความเข้ มข้ นของสารมาตรฐาน (แกน X) กับค่า
Response (แกน Y)
ในกรณีที่วิธีวิเคราะห์เป็ น HPLC, GC ต้ องแสดงค่าของ system suitability ด้ วย รวมทังค่
้ า
Tailing factor (symmetry factor) และ Resolution (ถ้ ามี)
ข้ อมูลโดยละเอียดของแต่ละหัวข้ อดังกล่าวข้ างต้ น ควรแสดงค่า Weight ของ Sample, Standard ที่
ใช้ Response จากการวิเคราะห์ (เช่นค่า Abosorbance, Peak area ),ผลวิเคราะห์ (เช่น % LA., %recovery) และ
ในกรณีที่อนุกรรมการมีข้อสงสัย อาจให้ แสดงการคํานวณมาด้ วย ทังนี
้ ้เนื่องจากพบว่าการแสดงข้ อมูลหยาบบางครัง้
อาจทําให้ ไม่ทราบว่า การทํา Method Validation นัน่ ถูกต้ องหรื อไม่
Calibration curve จากข้ อ (3) ไม่สามารถพิจารรา จุดต่อจุดได้ ด้วยสายตาต้ องแสดงค่า Correlation
coefficient R และค่าต่างๆจากสมการ Y= ax+b ไว้ ในหน้ าเดียวกัน เพื่อประกอบการพิจารณา
นอกจากนี ้ ควรแสดง spectrum หรื อ chromatogram ประกอบการพิจารณา และในกรณีที่วิธี
วิเคราะห์เป็ น Stability indicating assay ต้ องมีหวั ข้ อทดสอบ Specificity ด้ วย

91

การเสนอเอกสารการวิเคราะห์ ยาโดยวิธี HPLC
I). วิธีวิเคราะห์ ให้ แจ้ งรายละเอียดดังนี ้
1. เครื่ องมือ
2. Reagent
3. วิธีเตรี ยมนํ ้ายาสารเคมีตา่ งๆ
4. Standard Preparation
5. Assay Preparation
6. System Suitability Solution (Resolution Solution) ถ้ ามี
7. Chromatographic System
7.1 Column : ชนิด..........
ชื่อการค้ า......
ขนาด.........
Packing material ชนิด......และ ขนาด.........
7.2 Guard Column หรื อ Precolumn (ถ้ ามี)
7.3 Flow Rate ………………ml/min
7.4 Detector : ชนิดและcondition ที่ใช้
7.5 Attenuation :………….AUFS
7.6 Temperature : …………………….
7.7 Retetion time : …………………mins
7.8 Run time : ………………….mins
7.9 Injection volume : ………………ul
7.10 Chart speed : …………………cm/min
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8. System suitability :
RSD : ไม่เกิน ..........................%
Resolution : ไม่น้อยกว่า .................................%
Tailing Factor : ไม่เกิน .................................%
etc …………
9. Calculation
9.1 วัด peak response แบบใด
9.2 คํานวณผลด้ วยวิธีใด
- External Standard method
- Internal Standard method
9.3 สูตรการคํานวณ
- แจ้ งรายละเอียดของตัวย่อต่างๆ ที่ใช้ ในสูตร
- แจ้ งที่มาหรื อวิธีคํานวณ Factor ที่ใช้ ในสูตร
II). HPLC chromatogram ให้ แจ้ งรายละเอียดดังนี ้
1. ชนิดของ chromatogram
-Blank solution
-Standard solution (standard Mixture และ Internal Standard)
-Assay solution
2. ชื่อสารที่ต้องการวัด (Interested substance) :-เช่น Betametasone valerate
3. ระบุชื่อสารของ แต่ละ peak ที่ปรากฏบน chromatogram
4.บันทึกสภาวะการทํางานที่ได้ ผลตาม chromatogram ที่แนบมา
2.1 type of Sample………………..(Standard หรื อ Assay)
2.2 Column……………..
2.3 Mobile Phase……………………
2.4 Flow rate…………………………….ml/min
2.5 Detector………………………….
2.6 Sensitivity (Attenuation)....................
2.7 Sample solvent (ถ้ าไม่ใช้ Mobile Phase)
2.8 Volume injection………………µl
2.9 Chart speed……………………cm/min
5. วันที่ที่วิเคราะห์
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การเสนอเอกสารการวิเคราะห์ ยาโดยวิธี UV
I). วิธีวิเคราะห์ ให้ แจ้ งรายละเอียดดังนี ้
1. เครื่ องมือ
2. Reagent
3. วิธีเตรี ยมนํ ้ายาสารเคมีตา่ งๆ
4. Standard Preparation
5. Assay Preparation
6. วิธีตรวจวัด (procedure):,แจ้ ง Maximum wavelength (λ max)
Blank solution ที่ใช้
7. Calculation สูตรการคํานวณ
-แจ้ งรายละเอียดของตัวย่อต่างๆที่ใช้ ในสูตร
-แจ้ งที่มาหรื อวิธีคํานวณ Factor ที่ใช้ ในสูตร
II). Uv Spectrum ให้ แจ้ งรายละเอียดดังนี ้
1. ชนิดของspectrum
-Blank solution
-Standard solution
-Assay solution
2. ชื่อสารที่ต้องการวัด ( Interested substance ) :,เช่น Paracetamol
3. ตําแหน่ง λ max
4. ระบุ Medium ที่ใช้
5. เครื่ งอมือที่ใช้ scan spectrum ( ยี่ห้อ , รุ่น)
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6. วันที่ที่วิเคราะห์
การเสนอเอกสารการวิเคราะห์ โดยวิธี IR
I). วิธีวิเคราะห์ ให้ แจ้ งรายละเอียด
1. เครื่ องมือ
2. วิธีเตรี ยมตัวอย่าง
-Pre-treatment sample (ถ้ ามี) :- วิธีการสกัด
-Phase preparation :- เช่น KBr disc , Solution
3. วิธีตรวจวัด (procedure)
II). IR Spectrum ให้ แจ้ งรายละเอียดดังนี ้
1. ชนิดของตัวอย่าง :-เช่น reference standard ,raw material, ตัวอย่างยาสําเร็ จรูป
2. ชื่อสารที่ต้องการตรวจวัด ( Interested substance ) :-เช่น Chlorpheniramine maleate
3. ระบุ Phase เช่น
-KBr , Nujol , Neat solid
-ถ้ าเป็ นแบบ Solution แจ้ ง Solvent ที่ใช้
4.เครื่ องมือที่ใช้ (ยี่ห้อ , รุ่น)
5.Wave number scale verifiled โดย polystyrene film
6.วันที่ที่วิเคราะห์
การเสนอเอกสารการตรวจเอกลักษณ์ ยาโดยวิธี TLC
I). วิธีตรวจสอบ ให้ แจ้ งรายละเอียดดังนี ้
1.การเตรี ยม TLC plate
2.การเตรี ยม Mobile Phase
3.Standard Preparation
4.Assay Preparation
5.Applied Volume
6.Developing Reagent
7.Detection
8.Rf Value*
II). TLC chromatogram ** ให้ แจ้ งรายละเอียดดังนี ้
1.ชื่อสารที่ต้องการตรวจสอบ (Interested substance) :- เช่น Paracetamol
2.ระบุชื่อสารของแต่ละ spot ที่ปรากฏบน chromatogram
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3.ระบุ R f value ที่วดั ได้
4.แจ้ งตําแหน่ง base line และ solvent front
5.วันที่ที่วิเคราะห์
หมายเหตุ

*
**

กรณีที่ระบุ Rf value อาจไม่ต้องแนบ TLC chromatogram ได้
สามารถแสดงโดยสําเนาภาพถ่าย หรื อ diagram ได้

การเสนอเอกสารโดยวิธี MICROBIOLOGICAL TESTS
รายการ
Microbiological
Assay

เอกสาร
• แนบรายละเอียดวิธีตรวจเอกลักษณ์และวิธีการตรวจวิเคราะห์ในวัตถุดิบ
• แนบรายละเอียดวิธีตรวจเอกลักษณ์และวิธีการตรวจวิเคราะห์ในยา
สําเร็ จรูป เฉพาะตํารับที่ขอขึ ้นทะเบียนยา
• กรณีที่อ้างวิธีตามตํารายา จะต้ องวิเคราะห์ตามตํารายาที่อ้างอิง พร้ อมแนบ
สําเนาเอกสารตามตํารายาที่อ้างอิง
• กรณีที่ใช้ In-house method ต้ องแนบผลทดสอบ Validation
• แนบ COA หรื อเอกสารแสดงแหล่งที่มาของสารมาตรฐาน และเชื ้อจุลินทรี ย์
ที่ใช้ ในการตรวจวิเคราะห์
• แนบข้ อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ พร้ อมแสดงการคํานวณตามตํารายาที่
อ้ างอิง

Sterility Test

• แนบสําเนาเอกสารอ้ างอิง พร้ อมบ่งชี ้วิธีที่ใช้ ทดสอบ
• กรณีตํารับยาที่ไม่ละลายนํ ้า ให้ แนบรายละเอียดวิธีเตรี ยมตัวอย่าง และ
วิธีการทดสอบเฉพาะสําหรับตํารับยานัน้
• แนบข้ อมูลผลทดสอบ Suitability Test พร้ อมแจ้ งรายละเอียดที่เกี่ยวข้ อง
กับการทดสอบ
• แนบข้ อมูลผลทดสอบ Sterility พร้ อมผลทดสอบ growth promotion และ
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ให้ แจ้ งรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการทดสอบ
Bacterial
Endotoxins Test

• แนบสําเนาเอกสารอ้ างอิง พร้ อมบ่งชี ้วิธีที่ใช้
• กรณีตํารับยาที่ไม่มีระบุในตํารายา ให้ แจ้ งที่มาของค่า Endotoxin limit หรื อ
แสดงการคํานวณค่า Endotoxin limit
• แสดงการคํานวณค่า MVD
• แนบข้ อมูลผลทดสอบ Interfering factor
• แนบข้ อมูลผลทดสอบ Bacterial endotoxins พร้ อมแจ้ งค่า dilution ที่ใช้
ทดสอบ

รายการ

เอกสาร

Microbial Limits
Test

• แนบสําเนาเอกสารอ้ างอิง พร้ อมบ่งชี ้วิธีที่ใช้
• แนบรายละเอียดวิธีการเตรี ยมตัวอย่างและวิธีทดสอบเฉพาะตํารับที่ขอขึ ้น
ทะเบียนยา
• แนบข้ อมูลผลทดสอบ Suitability test of counting method และ
Suitability of test method พร้ อมแจ้ งข้ อมูลการเตรี ยมเชื ้อจุลินทรี ย์ และ
passage no. และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทดสอบ
• แนบข้ อมูลผลทดสอบ Microbial Limits
• กรณีที่ specification ไม่ระบุการทดสอบ Microbial Limits ในยาสําเร็ จรูป
เช่น ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล ให้ แนบข้ อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม ดังนี ้
- ผลตรวจสอบ process validation ด้ านการปนเปื อ้ นเชื ้อจุลินทรี ย์
- ผลทดสอบ Microbial Limits 3 - 10 lots
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11.3. ตัวอย่ างการแจ้ งการควบคุมคุณภาพในขัน้ ตอน In-process control
ก. กรณีเป็ นยาเม็ดเคลือบฟิ ล์ ม (Film coated tablets)
In-process control, during manufacturing are carried out as followed :
GRANULES :
- Moisture content
: 0.5 – 1.5 % ( use moisture balance )
- Penicillin V
: 1250 – 1500 Units / mg ผงยา
CORE TABLETS :
- Appearance
- Diameter
- Thickness
- Range of mean weight
- Weight variation
- Hardness
- Friability
- Disintegration

: White, circular, biconvex tablets. Bisected on one side
: 10.0 mm
: 4.0 – 5.0 mm
: 320 mg ± 5% (304 – 336 mg)
: ± 5%
: 4 – 5 Kgs
: Not more than 1.0%
: Within 20 minutes

FILM COATED TABLETS :
- Conformed to finished product specification and control method
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ตัวอย่ าง
ข. กรณีเป็ นผงยาบรรจุซอง (Powder in sachet)
In-process control, during manufacturing are carried out as followed :
Powder :
- Paracetamol
: 7.2 – 8.8 % w/w
Sachets :
- Appearance
: Orange powder
- Identification
: Paracetamol
- Assay :
Paracetamol
: 95.0 – 105.0 % L.A. of C 8 H 9 NO 2
- Uniformity of weight : + 5%
- Range of mean weight : 15.0 gm + 5%
ค. กรณีเป็ นผงยาละลายนํ้าก่ อนรั บประทาน (Dry suspension)
In-process control, during manufacturing are carried out as followed :
Powder ก่ อนการบรรจุ :
- Appearance
: ผงยาสีชมพูออ่ น
- Moisture content
: not more than 1.0%
- Ampicillin trihydrate : 10.0 – 12.0 % w/w of Ampicillin ( C 16 H 19 N 3 O 4 S )
Product ขณะบรรจุ :
- Appearance
: ผงยาสีชมพูออ่ น เมื่อผสมนํ ้าได้ ยานํ ้าแขวนตะกอนสีชมพู
- Moisture content
: not more than 3.0%
- Range of mean weight : 24 g ± 5% for 30 ml
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- pH (when mixed)
- Assay :
Ampicillin trihydrate

48 g ± 5% for 60 ml
: 5.0 – 7.5
: 90.0 – 120.0 % L.A. of Ampicillin ( C 16 H 19 N 3 O 4 S )

ตัวอย่ าง

ง. กรณีเป็ นยาประเภท Ointment
In-process control, during manufacturing are carried out as followed :
Appearance
: ขี ้ผึ ้งสีเหลือง
Identification
: Positive
- Methyl salicylate
- Menthol
- Camphor
- Eucalyptus oil
- Peppermint oil
Assay :
- Methyl salicylate
: 90.0 – 110.0 % L.A. of C8H8O3
- Total volatile substances : 46.4 – 57.0 % w/w
Microbial limit
:
The total aerobic microbial count does not exceed 500 per g ;
a 1 g sample is free from Enterobacteria, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus, yeasts and moulds.
Minimum fill :
- 150 g or less
: Meet the requirement of USP 23 P…….
- more than 150 g : Not less than labeled amount
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ตัวอย่ าง
จ. กรณีเป็ นยาครี ม (Cream)
Inprocess control, during manufacturing are carried out as followed :
Apperarance : Smooth, White cream, without foreign matter
Odour
: characteristic
pH(10 %) w/v in water) : 3.0-5.0
Identification
:
- Clobetasone propionate : positive
Assay :
- Clobetasone propionate : 90.0-110.0 % of the labeled amount of C 25 H 32 ClFO 5
- Minimum fill :
150 g or less : meet the requirement of USP 23 P………
more than 150 g : not less than the labeled amount
- Viscosity

: 15000-17500 centipoises
ตัวอย่ าง

ฉ. กรณีเป็ นยาฉีด (Injection)
Inprocess control, during manufacturing are carried out as followed :
Appearance : ยานํ ้าสําหรับฉีด ใส ไม่มี บรรจุในขวดยาฉีด (แก้ ว) ใสสีนํ ้าตาล
Identification
: positive
Assay :
Ranitidine hydrochloride : 95.0-110.0 % LA. C 13 H 22 N 4 O 3 S
Clarity
: clear , no evidence particle by visually
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Particulate matter
pH
Sterility
Bacterial endotoxins
Volume in container
Leak test

: meet the requirement USP 23 P………
( under small volume injection )
: 6.7-7.3
: sterile
: not more than 7.0 USP EU/mg of ranitidine hydrochloride
: not less than labelled volume
: no leak
11.4. แบบสรุ ปมาตรฐานและวิธีวิเคราะห์ ยาสําเร็จรู ป
(Finished product specification)

Name of product ……………………………………………………………………………………………………..
Appearance …………..………………………………………………………………………………………………
Test
Identification

Assay

Requirement
…………………………….

แจ้ ง % L.A. ( ทศนิยม 1 ตําแหน่ง )
พร้ อมแจ้ งสูตรโมเลกุลกํากับ

Weight per unit

แจ้ งเป็ นช่วง

Weight variation

แจ้ ง percentage deviation (BP)
หรื อ แจ้ ง meet the requirements
(USP)
แจ้ ง meet the requirements
(BP or USP)

Content uniformity

Dissolution

แจ้ ง %Q และ เวลา

Method
แจ้ งชื่อและหน้ าตํารายา
ถ้ าไม่มีในตํารายา ให้ แจ้ ง
“แนบรายละเอียด”
แจ้ งชื่อและหน้ าตํารายา
ถ้ าไม่มีในตํารายา ให้ แจ้ ง
“แนบรายละเอียด”
แจ้ งว่าเป็ นค่าเฉลี่ยของกี่
unit
แจ้ งชื่อและหน้ าตํารายา
หรื อ “แนบรายละเอียด” ถ้ า
ตํารับไม่มีในตํารายา
แจ้ งชื่อและหน้ าตํารายา
หรื อ “แนบรายละเอียด” ถ้ า
ตํารับไม่มีในตํารายา
แจ้ งชื่อและหน้ าตํารายา
หรื อ “แนบรายละเอียด” ถ้ า
ตํารับไม่มีในตํารายา
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pH ( ถ้ าเป็ นผงยาต้ องระบุ
solvent และ ความเข้ มข้ นของ
solution ด้ วย )
…………etc………………….

…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Shelf – life
: ………..สรุปอายุยาตามข้ อมูลการศึกษาความคงสภาพ……………………
Storage condition : ………..สรุปสภาวะการเก็บรักษาตามข้ อมูลการศึกษาความคงสภาพ……………
11.5.ตัวอย่ างแบบสรุ ปการทดสอบ Analytical Method Validation (Finished Product)
1. Accuracy (Spiked placebo)
1.1 ให้ แจ้ งรายละเอียดหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
- Stock standard solution
- Standard preparation
- Spiked placebo sample preparation
เติม Standard ปริ มาณที่อยู่ในช่วง 50-150 % ของ ปริ มาณที่แจ้ งในวิธีวิเคราะห์ (Expected value)
ลงใน Placebo จํานวนเท่าที่ระบุในวิธีวิเคราะห์ ( A )
- Standard preparation for the system linearity (ในช่วง 50-150 % of expected value)
1.2 แสดงผลการทดสอบในรู ปตาราง
Analysis ปริ มาณ
Quantity added Responses Quantity found % Recovery
No.
Placebo
(mg)
(mg)
1
A
2
A
3
A
4
A
5
A
Average
…….
RSD (%) …….
Acceptance criteria
Mean recovery, Range ………….%
2. Linearity (method)
2.1 แสดงกราฟระหว่าง mg added และ mg found
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2.2 คํานวณค่า correlation coefficient (r) และ สมการ y = ax + b

3. Precision (Repeatability)
3.1 ทําการวิเคราะห์ตวั อย่างผลิตภัณฑ์ตามวิธีวิเคราะห์จํานวน 6 ซํ ้า ( n = 6 )
3.2 ให้ แจ้ งรายละเอียดของการทดสอบ
3.3 แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปตาราง
Sample
Concentration
Responses
% L.A. (± SD)
(per ml)
(mean ± SD)
1
2
3
4
5
6
Average
SD
RSD (%)
Acceptance criteria
% RSD nmt ………………………….
4. Linearity and Range (system)
4.1 แสดงกราฟระหว่างความเข้ มข้ นของสารมาตรฐาน กับค่า response (calibration curve)
4.2 แสดงสมการ y = ax + b ( a = slope , b = intercept )
4.3 แสดงค่า correlation coefficient (r)
4.4 แสดงผลการทดสอบในรู ปตาราง
No.
Concentration
Responses ± SD
1
2
3
4
5
Acceptance criteria
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Correlation coefficient (r) nlt ………………
5. Specificity test
แสดงข้ อมูลให้ เห็นว่า ในช่วงที่ทําการวิเคราะห์ไม่พบการรบกวนจาก product excipient,
หรื อ reagent ที่ใช้
11.6. แบบสรุ ปการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ ยา

สารสลายตัว

ก. ข้ อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์ (General product information)
1. ชื่อ (Name of drug product)
………………………………………………………………………………………
2. ชื่อบริ ษัทผู้ผลิต (Name of manufacturer) …………………………………………………………………….
3. รูปแบบและสูตรตํารับ (Dosage form and formulation) ………………………………………………..
4. ฉลาก (Labeling)
…………………………………………………………………………………………………………..
5. บรรจุภณ
ั ฑ์ (Container / Closure) แจ้ งทุกขนาด …………………………………………………………….
ข. ข้ อกําหนดและวิธีทดสอบ (Specification and Test methodology information)
หัวข้ อการทดสอบ
ข้ อกําหนด
วิธีท่ ใี ช้
(Parameters)
(Requirement)
(Test method)
1. Appearance
…………………………… Visual ; Test method no……
2. Strength
……….% L.A
HPLC ; Test method no……
or USP 23 p………….
3. Degradation product
< ……………%
TLC ; Test method no……
4. ……………………………. …………………………… ……………etc….…………
ค. แผนการทดสอบและสภาวะที่ทดสอบ (Study design / condition)
1. ตัวอย่างที่นํามาทดสอบ
รุ่ นที่ผลิต
วันผลิต
ขนาดผลิต
ชนิดของรุ่ นผลิต
(Batch number)
(Date of manu.)
(Batch size)
(Type of batch)
1……………………… ……………………… ……………………… ………………………
2……………………… ……………………… ……………………… ………………………
3……………………… ……………………… ……………………… ………………………
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หมายเหตุ : ระบุ ชนิดของรุ่นผลิต (รุ่ นการผลิตนําร่ อง, รุ่นผลิตจําหน่าย) (pilot scale, production scale)

2. บรรจุภณ
ั ฑ์ (Container / Closure) ขนาดที่นํามาทดสอบ ……………………………………………………….
3. จํานวนหน่วยของตัวอย่างที่เลือกนํามาทดสอบ และระบุวา่ เป็ นการทดสอบแต่ละหน่วยหรื อรวมกัน (Number
of dosage units selected and whether tests were conducted on individual units or on composites of
individual units) ……………………………………………………………………..
4. ระยะเวลาที่เก็บ (Sampling plan)
…………………………………………………………………………………………
Accelerated test : ………………………………....month……………………………………………..
Long-term test : ………………………………....month……………………………………………..
5. การทดสอบภายหลังละลายนํ ้าก่อนใช้ หรื อภายหลังเปิ ดใช้ (Reconstitued or opening)
Long-term test : ………………………………....day…………………………………………………..
6. ระยะเวลาที่คาดว่าจะศึกษา (Expected duration)
…………………………………………………………………
Accelerated test : …………months
Long-term test : …………months
7. สภาวะการเก็บรักษา (Storage condition)
……………………………………………………………………………
Accelerated test : 40±2˚C , 75±5% R.H.
Long-term test : 30±2˚C, 75±5% R.H.
ง. ข้ อมูลการทดสอบ (Stability data)
จ. การแปรผลและสรุ ปผล (Data analysis and conclusion) ………………………………………………….
อายุการใช้ ชวั่ คราว (Tentative shelf – life) ………..ปี ……….เดือน
อายุการใช้ (Shelf – life) ………..ปี ……….เดือน
แจ้ งที่ฉลากเก็บที่ ……………………………………………………………………..
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ลงชื่อผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั ิการ …………………………………… วันที่ ………./25…….
(Responsible officer)
(Date)

11.7. ข้ อกําหนดการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ ยา
แนวทางปฏิ บตั ิ เกี ่ยวกับการรายงานการศึกษาความคงสภาพของผลิ ตภัณฑ์ ยา มีดงั ต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลสําคัญที่ต้องระบุไว้ ในรายงานการศึกษาความคงสภาพของ(stability report)
1.1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผลิตภัณฑ์
-ชื่อผลิตภัณฑ์
-ชื่อบริ ษัทผู้ผลิต
-ชนิดและขนาดบรรจุของภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์
1.2. ข้ อกําหนดและวิธีทดสอบ (stability indicating method)
1.3. ผลการทดสอบความคงสภาพของตํารับ
1.3.1 กรณีการศึกษาความคงสภาพแบบระยะยาว(long term) ที่ยงั ไม่แล้ วเสร็ จจนถึงอายุการใช้ ที่
เสนอ จะอนุมตั ิอายุการใช้ ชวั่ คราวให้ ไม่เกิน 2 ปี โดยต้ องส่งข้ อมูลผลการศึกษาความคงสภาพ
แบบเร่ง 6 เดือน พร้ อมแบบระยะยาวไม่น้อยกว่า 12 เดือน ดังนี ้
• ทดสอบอย่างน้ อย 3 รุ่น , แจ้ งรุ่นที่ผลิตและวันที่ผลิตไว้ ด้วย
• แจ้ งวันที่เริ่ มทําการทดสอบครัง้ แรกและวันที่ทดสอบครัง้ ต่อไปทุกครัง้
1.3.2 กรณีการศึกษาความคงสภาพแบบระยะยาว (long term) ที่เสร็จสมบูรณ์จนถึงอายุการใช้ ที่
เสนอ จะอนุมตั ิอายุการใช้ จริ ง โดยต้ องส่งข้ อมูลผลการศึกษาความคงสภาพ พร้ อมทังแจ้
้ งรุ่นที่
ผลิตและวันที่ผลิต ดังนี ้
• ตํารับที่ตวั ยามีความคงตัวดี(stable active ingredients) หรื อมีเอกสารทางวิชาการสนับสนุนให้
ทดสอบอย่างน้ อย 2 รุ่น
• ตํารับที่มีข้อมูลบ่งชี ้ว่ามี่ความคงตัวน้ อย (Less stable drug substances) ให้ ทดสอบอย่าง
น้ อย 3รุ่น
1.4 สรุป อายุการใช้ จริ ง หรื อ อายุการใช้ ชวั่ คราว พร้ อมสภาวะการเก็บรักษา(storage condition)
ตามผลการทดสอบ
2.การทดสอบความความคงสภาพแบบระยะยาว (long term) ให้ ทําการศึกษาตามสภาวะที่ระบุในคูม่ ือ/
หลักเกณฑ์การขึ ้นทะเบียนตํารับยาสัตว์ ทังนี
้ ้ในแต่ละรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ ทําการทดสอบเพิ่มเติมดังนี ้
2.1 ยาครี ม ยาขี ้ผึ ้ง และยานํ ้า ที่ต้องควบคุม microbial limit ให้ ทําการทดสอบ microbial limit
อย่างน้ อยที่จดุ เริ่ มต้ น (initial) และจุดสุดท้ าย ( final) ของการทดสอบที่รายงานผล
2.2 ยาปราศจากเชื ้อและยาตา ต้ องทําการทดสอบ Sterility test อย่างน้ อยที่จดุ เริ่มต้ นและจุดสุดท้ าย
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ของการทดสอบที่รายงานผล
3.กรณีผ้ ปู ระกอบการแจ้ งภาชนะบรรจุไว้ หลายชนิดและหลายขนาดบรรจุในตํารับเดียวกันให้ สง่ stability data
ดังนี ้

3.1 กรณีที่แจ้ งบรรจุภณ
ั ฑ์ไว้ หลายชนิด (type)ให้ สง่ ข้ อมูลการทดสอบความคงตัวของยาในภาชนะ
บรรจุทกุ ชนิด
3.2 กรณีที่แจ้ งบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดเดียวกันแต่หลายขนาดบรรจุ (packing size) ให้ สง่ ข้ อมูลการทดสอบ
ความคงตัวของยาดังนี ้
3.2.1 Blister packs และ Strips:- Stability data ของแต่ละภาชนะบรรจุและแต่ละขนาดบรรจุ
3.2.2 Solid forms :-stability data ของแต่ละภาชนะบรรจุและแต่ละขนาดบรรจุ
3.2.3 Liquid forms รวมทังประเภท
้
Semi-solid :-stability data ของแต่ละภาชนะบรรจุและแต่
ละขนาดบรรจุ
4. กรณีของ bulk packing ที่นําเข้ ามาเพื่อแบ่งบรรจุ ให้ สง่ ผลการศึกษาความคงสภาพเฉพาะ final pack ได้
แต่ถ้า bulk pack ถูกส่งถึงมือผู้บริ โภคโดยตรง ต้ องส่งการศึกษาความคงสภาพของ bulk packด้ วย
5. การแจ้ งรายละเอียดของภาชนะบรรจุให้ แจ้ งดังต่อไปนี ้
5.1 ชนิดของภาชนะบรรจุและฝาปิ ด เช่น ขวดแก้ ว , ขวดพลาสติก, จุกยาง
- ขวดแก้ ว(เช่น Type I,II,III etc.)
- ขวดพลาสติก (เช่น PE, PVC,etc.)
- ฝาปิ ดเป็ นจุกยาง(เช่น Butyl Rubber etc.)
6. ตํารับยาปราศจากเชื ้อและยาตาที่บรรจุในขวดพลาสติก
กรณียาผลิตในประเทศ
1.ต้ องแนบผลการทดสอบคุณภาพภาชนะบรรจุ (ผลวิเคราะห์ใช้ ได้ 5 ปี )
2.หากเป็ นภาชนะที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. ให้ แนบหนังสือรับรองมาตรฐาน มอก.
แทนข้ อ 1. ได้
กรณียานําสัง่
1.ให้ แนบ Certificate or analysis พร้ อมวิธีทดสอบของพลาสติก เพื่อพิจารณา Specification
(ผลวิเคราะห์ใช้ ได้ 5 ปี )
2.ไม่ต้องส่งขวดเปล่าพลาสติกเพื่อวิเคราะห์
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ภาคผนวก 12 แบบรายการเอกสาร New Animal Drugs
ชื่อยา........................................................................................
เลขรับ ........................................
บริ ษทั .........................................................................................................................................................
ตัวยาสําคัญ ........................................................................................ ชนิดสัตว์ .....................................
หัวข้ อ

1. Manufacturing Process & Quality Control

(จัดเตรี ยมตามแบบ รย.2)
2. Pharmacology ( ใน Target Animal Species )
2.1 Pharmacokinetics
- Absorption
- Distribution
- Metabolism
- Excretion
2.2 Pharmacodynamics
3. Toxicology (Risk Assessment Data)
3.1 Hazard Identification (or Assessment)
3.1.1 General Properties
3.1.2 General Systemic Toxicity Testing
- Acute Exposure tests
- Subchronic Exposure tests (90 days)
- Long Term Chronic Exposure Test (ถ้ ามี)
3.1.3 Special Toxicity Testing
- Reproductive toxicity Testing
> Developmental Toxicology and
Teratology
- Genetic Toxicity Testing

สําหรับผู้ประกอบการ
แฟ้มที่ /
มี
ไม่มี
หน้ าที่

หมายเหตุ
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> Gene Mutation Assay
> Chromosomal Effect Testing
หัวข้ อ

สําหรับผู้ประกอบการ
แฟ้มที่ /
มี
ไม่มี
หน้ าที่

หมายเหตุ

- Hepatotoxicity Testing
- Nephrotoxicity Testing
- Other Toxicity Testing (ที่เกี่ยวข้ อง)
3. 2 Dose-Response Assessment (สําหรับสัตว์บริ โภค)
(หาค่า NOAEL or NOEL --> "ADI" ตาม
CODEX)
3.3 Exposure Assessment ( หาค่า "CDI" และ "MRL" )
(สําหรับสัตว์บริ โภค)
3.4 Risk Characterization (สําหรับสัตว์บริ โภค)
> Human food safety (หาค่า Margin of Safety)
> Target animal safety
4. Safety
-Environmental safety
-User safety
5.Effectiveness (or Efficacy)
- A study in target species
- A study in laboratory animal
- Any field investigation
- An in vitro study (Molecular Mechanism Study)
6.The analytical method to determine the drug in edible
tissue

ลงชื่อผู้ยื่นคําขอ (ผู้ประกอบการ) ........................................................... วันที่ตรวจ .................................
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หมายเหตุ : เอกสารด้ านประสิทธิภาพและปลอดภัยต้ องเป็ นเอกสารที่ตีพิมพ์ใน International Journal ที่มี Impact
Factor

ภาคผนวก 13
13.1. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่ อง การขึ ้นทะเบียนตํารับยาแผนปั จจุบนั สําหรับสัตว์แบบ
อ้ างอิง (REFER)
13.2.แบบ ขทย.2/1 คํารับรองคํารับรองผู้ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนเดิม (REFER)
กรณีสถานที่ผลิตยาเดิม
13.3.แบบ ขทย. 2/2 คํารับรองผู้ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนเดิม (REFER)
กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยา
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การขึน้ ทะเบียนตํารั บยาแผนปั จจุบันสําหรั บสัตว์ แบบอ้ างอิง (REFER)
-----------------------------------------------------ด้ วยในสถานการณ์ ปัจจุบนั มีการยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแผนปั จจุบนั สําหรับสัตว์แบบอ้ างอิง
(REFER) หลายตํารับ ต่อการอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาเดิม ๑ ตํารับ ในกรณี ที่ทะเบียนตํารับยาเดิมที่อ้างอิงมีข้อมูลไม่
เหมาะสม หรื อ ไม่เป็ นปั จจุบนั จะทําให้ มีการอนุมตั ิทะเบียนตํารับยาที่ไม่เหมาะสมเพิ่มจํานวนมากขึ ้น และ เพื่อให้
การอนุญ าตทะเบียนตํารับยาแผนปั จจุบนั สําหรับสัตว์แบบอ้ างอิง (REFER) มีข้อมูลที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ ใน
ปั จจุบนั และเป็ นการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผ้ บู ริ โภคเนื ้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ จึงปรับปรุ งคุณสมบัติของ
ตํารับยาที่สามารถใช้ อ้างอิงได้ และจํานวนคําขอที่ยื่นได้ ให้ ชดั เจนขึ ้น ดังนัน้ เลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยา
จึงออกประกาศดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ให้ ยกเลิก “ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่ อง การขึ ้นทะเบียนตํารับยาแผน
ปั จจุบนั สําหรับสัตว์แบบอ้ างอิง (REFER)” ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ใช้ อยู่เดิม และใช้ หลักเกณฑ์ตามประกาศ
ฉบับนี ้แทน
ข้ อ ๒ ตามประกาศฉบับนี ้
คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาเดิม (REFER) หมายถึง คําขอขึ ้นทะเบียน
ตํารับยาแผนปั จจุบนั ที่ ใช้ สําหรับสัตว์ ที่ผ้ ูรับอนุญ าตผลิตยา หรื อ นํ าหรื อสั่งยาเข้ ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผน
ปั จจุบนั มีความประสงค์ที่จะยื่นขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาด้ วยวิธีการอ้ างอิงเอกสารทะเบียนตํารับยาที่เคยได้ รับอนุมตั ิ
แล้ ว
ข้ อ ๓ ประเภทและลักษณะของคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาเดิม (REFER)
๓.๑ ประเภทของคําขอ แบ่งออกเป็ น
๓.๑.๑ คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาผลิต
๓.๑.๑.๑ แบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาผลิตของตนเอง
๓.๑.๑.๒ แบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาผลิตของผู้รับอนุญ าตอื่น กรณี ที่มีหลักฐาน
พิสจู น์ความเป็ นเจ้ าของผลิตภัณฑ์ที่ตนว่าจ้ างผลิต
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๓.๑.๒ คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยานําหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักร
๓.๑.๒.๑ แบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยานําหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักรของตนเอง
โดยใช้ สถานที่ผลิตเดิม

๓.๑.๒.๒ แบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยานําหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักรของตนเอง
โดยใช้ สถานที่ผลิตอื่นซึง่ มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับสถานที่ผลิตเดิม เช่นเป็ นโรงงานสาขาของสถานที่ผลิตเดิม
๓.๑.๒.๓ แบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยานําหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักรของผู้รับ
อนุญาตนําหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักรอื่น โดยใช้ สถานที่ผลิตเดิม
๓.๒ ลักษณะของคําขอขึน้ ทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาเดิม (REFER) ต้ อง
เป็ นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาที่มีสตู ร ฉลาก เอกสารกํากับยา วิธีวิเคราะห์และข้ อกําหนดมาตรฐานของยาสําเร็ จรู ป
(finished product specification) เอกสารการควบคุมคุณภาพ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เหมือน กับทะเบียนตํารับยา
เดิมที่อ้างอิง ยกเว้ นการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี ้
๓.๒.๑ ชื่อยา
๓.๒.๒ รู ปลักษณะยา (เช่น เม็ ดกลม เม็ดเหลี่ ยม) และสี แคปซูล (เฉพาะ hard gelatin
capsule ที่ไม่มีข้อกําหนดมาตรฐาน dissolution)
๓.๒.๓ ผู้แทนจําหน่ายหรื อเครื่ องหมายการค้ าของผู้แทนจําหน่าย
๓.๒.๔ ผู้ผลิตในประเทศ กรณี ที่มีหลักฐานพิสจู น์ความเป็ นเจ้ าของผลิตภัณฑ์ที่ตนว่าจ้ าง
ผลิต สําหรับกรณี ๓.๑.๑.๒
๓.๒.๕ สถานที่ ผลิ ตในต่างประเทศซึ่งมี ความสัม พันธ์ ใกล้ ชิดกับสถานที่ ผ ลิตเดิม เช่น
เป็ นโรงงานสาขาของสถานที่ผลิตเดิมสําหรับกรณี ๓.๑.๒.๒
๓.๒.๖ ผู้นําหรื อสัง่ ยาเข้ ามาในราชอาณาจักร สําหรับกรณี ๓.๑.๒.๓
ข้ อ ๔ ลักษณะของทะเบียนตํารับยาเดิมที่ต้องห้ ามมิให้ ใช้ อ้างอิงในคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบ
อ้ างอิงทะเบียนตํารับยาเดิม (REFER) ได้ แก่
๔.๑ ทะเบียนตํารับยาที่ถกู เพิกถอนทะเบียนตํารับยาตามมาตรา ๘๖
๔.๒ ทะเบียนตํารับยาของผู้รับอนุญาตที่ถกู เพิกถอนใบอนุญาต
๔.๓ ทะเบียนตํารับยาที่ผ้ รู ับอนุญาตเลิกกิจการแล้ วเกินหนึ่งปี นับถึงวันที่ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียน
ตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาเดิม (REFER)
๔.๔ ทะเบี ยนตํ ารั บยาที่ ได้ มาโดยการขึน้ ทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาเดิม
(REFER) หรื อ การขึ ้นทะเบียนตํารับยา กรณีถ่ายโอนทะเบียนตํารับ (TRANSFER)
๔.๕ ทะเบียนตํารั บยาที่มี อายุเกิน ๕ ปี นับถึงวันที่ ยื่นคําขอขึน้ ทะเบี ยนตํารับยาแบบอ้ างอิง
ทะเบียนตํารับยาเดิม (REFER)
๔.๖ ทะเบียนตํารับยาที่เคยถูกอ้ างอิงในการขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิง (REFER)
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ข้ อ ๕ เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยา
เดิม (REFER) จําแนกตามประเภทคําขอ ได้ ดงั นี ้
๕.๑ คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาผลิตแบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาผลิตของตนเอง
ให้ แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคําขอขึ ้นทะเบียน ดังนี ้
๕.๑.๑ แบบคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาที่พิมพ์ข้อความครบถ้ วนสมบูรณ์ และ แจ้ งสูตรตรง
ตามทะเบียนตํารับยาที่ใช้ อ้างอิง และต้ องระบุข้อความ “ขอรับรองว่าข้ อความเหมือนเดิมตามทะเบียนตํารับยาเลขที่
…….………” (ให้ เติมเลขทะเบียนตํารับยาที่อ้างอิง)
๕.๑.๒ หนังสือรับรองสูตร สรรพคุณ วิธีวิเคราะห์และข้ อกําหนดมาตรฐานของยาสําเร็ จรู ป
(finished product specification) เหมือนทะเบียนตํารับยาที่ใช้ อ้างอิงทุกประการ (ยกเว้ นลักษณะยาที่ให้ เปลี่ยนแปลง
ได้ )
๕.๑.๓ รู ปถ่ายยาที่ขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา ซึง่ แสดงลักษณะ สี และ ขนาดยาที่ชดั เจน (กรณี
ยาเม็ด ยาแคปซูล) และตัวอย่างยา (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะยา)
๕.๑.๔ ข้ อกํ าหนดมาตรฐานของยาสํ าเร็ จ รู ป (finished product specification) ต้ องระบุ
ข้ อความ “ขอรับรองว่าถ่ายสําเนาจากทะเบียนตํารับยาเลขทะเบียนที่ …………” (ให้ เติมเลขทะเบียนตํารับยาที่อ้างอิง)
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะยาให้ แนบข้ อกําหนดมาตรฐานของยาสําเร็ จรูปฉบับใหม่
๕.๑.๕ ฉลากและเอกสารกํากับยา ต้ องระบุข้อความ “ขอรับรองว่าถ่ายสําเนาจากทะเบียน
ตํารับยาเลขทะเบียนที่ …………” (ให้ เติมเลขทะเบียนตํารับยาที่อ้างอิง)
๕.๑.๖ แบบ ผ.ย. ๘ ที่ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
๕.๑.๗ แบบฟอร์ มบันทึกข้ อมูลทะเบียนตํารับยา
๕.๑.๘ หนังสือแจ้ งความประสงค์และรายละเอียดที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
๕..๑.๙ คํารับรองผู้ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา
๕.๑.๑๐ คํ า รั บ รองเงื่ อ นไขการขึ น้ ทะเบี ย นตํ า รั บ ยาแบบอ้ า งอิ ง ทะเบี ย นตํ า รั บ ยาเดิ ม
(REFER)
๕.๑.๑๑ สําเนาใบสําคัญการขึ ้นทะเบียนตํารับยาที่ใช้ อ้างอิง
๕.๑.๑๒ สําเนาใบอนุญาตผลิตยา
๕.๑.๑๓ หนังสือมอบอํานาจ
๕.๑.๑๔ หนังสือรับรองเงื่อนไขการแจ้ งรายการเรี ยกเก็บยาคืน
๕.๑.๑๕ สํ า เนาเอกสารควบคุม คุณ ภาพและรายงานการศึ ก ษาความคงสภาพของยา
(stability data) ของทะเบียนตํารับยาที่ใช้ อ้างอิง โดยระบุข้อความ “ขอรับรองว่าถ่ายสําเนาจากทะเบียนตํารับยาเลข
ทะเบียนที่…………” (ให้ เติมเลขทะเบียนตํารับยาที่อ้างอิง) ในเอกสารทุกหน้ า
๕.๒ คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาผลิตแบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาผลิตของผู้รับอนุญาตอื่น ให้
แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคําขอขึ ้นทะเบียน ดังนี ้
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๕.๒.๑ แบบคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาที่พิมพ์ข้อความครบถ้ วนสมบูรณ์ และ แจ้ งสูตรตรง
ตามทะเบียนตํารับยาที่ใช้ อ้างอิง และต้ องระบุข้อความ “ขอรับรองว่าข้ อความเหมือนเดิมตามทะเบียนตํารับยาเลขที่
…………”(ให้ เติมเลขทะเบียนตํารับยาที่อ้างอิง)
๕.๒.๒ หนังสือรับรองสูตร สรรพคุณ วิธีวิเคราะห์และข้ อกําหนดมาตรฐานของยาสําเร็ จรู ป
(finished product specification) เหมือนทะเบียนตํารับยาที่ใช้ อ้างอิงทุกประการ (ยกเว้ นลักษณะยาที่ให้ เปลี่ยนแปลง
ได้ )
๕.๒.๓ รู ปถ่ายยาที่ขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา ซึ่งแสดงลักษณะ สี และ ขนาดยาที่ชดั เจน (กรณี
ยาเม็ด ยาแคปซูล) และตัวอย่างยา
๕.๒.๔ ข้ อกําหนดมาตรฐานของยาสําเร็ จรูป (finished product specification) ฉบับใหม่
๕.๒.๕ ฉลากและเอกสารกํากับยา
๕.๒.๖ แบบ ผ.ย. ๘ ที่ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
๕.๒.๗ แบบฟอร์ มบันทึกข้ อมูลทะเบียนตํารับยา
๕.๒.๘ หนัง สื อ ยิ น ยอมให้ อ้ า งอิ ง และใช้ เอกสารทะเบี ย นตํ า รั บ ยาเดิ ม จากผู้รับ อนุญ าต
เจ้ าของทะเบียนตํารับยาเดิม
๕.๒.๙ หนังสือแจ้ งความประสงค์และรายละเอียดที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
๕.๒.๑๐ คํารับรองผู้ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา
๕.๒.๑๑ คํ า รั บ รองเงื่ อ นไขการขึ น้ ทะเบี ย นตํ า รั บ ยาแบบอ้ า งอิ ง ทะเบี ย นตํ า รั บ ยาเดิ ม
(REFER)
๕.๒.๑๒ สําเนาใบสําคัญการขึ ้นทะเบียนตํารับยาที่ใช้ อ้างอิง
๕.๒.๑๓ สําเนาใบอนุญาตผลิตยา
๕.๒.๑๔ หนังสือมอบอํานาจ
๕.๒.๑๕ หนังสือรับรองเงื่อนไขการแจ้ งรายการเรี ยกเก็บยาคืน
๕.๒.๑๖ เอกสารควบคุม คุณ ภาพและรายงานการศึกษาความคงสภาพของยา (stability
data) ของโรงงานผลิตที่ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาเดิม (REFER)
๕.๒.๑๗ เอกสารเปรี ย บเที ย บการตรวจสอบความถู ก ต้ องของกระบวนการผลิ ต
(Manufacturing process validation) ของผู้ผลิตใหม่และผู้ผลิตเดิม
๕.๓ คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยานําหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักรแบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยา
นําหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักรของตนเองโดยใช้ สถานที่ผลิตเดิม
ให้ แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่ นคําขอขึ ้นทะเบียนทํานองเดียวกับ ๕.๑ (๑) - (๕) (๗) - (๑๑) (๑๓) (๑๕) และเอกสารเพิม่ เติม ดังนี ้
๕.๓.๑ หนั ง สื อ รั บ รองการจํ า หน่ า ยยาในต่ า งประเทศ (Certificate of Free Sale หรื อ
Certificate of Pharmaceutical Product)
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๕.๓.๒ แบบ น.ย.๘ ที่ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
๕.๓.๓ สําเนาใบอนุญาตนําหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักร
๕.๔ คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยานําหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักรแบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยา
นําหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักรของตนเองโดยใช้ สถานที่ผลิตอื่น ซึ่งมีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกับสถานที่ผลิตเดิม เช่น
เป็ นโรงงานสาขาของสถานที่ผลิตเดิม
ให้ แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่ นคําขอขึ ้นทะเบียน ทํ านองเดียวกับ ๕.๒ (๑) - (๕) (๗) - (๑๒) (๑๔) (๑๗) และเอกสารเพิม่ เติม ดังนี ้
๕.๔.๑ หนั ง สื อ รั บ รองการจํ า หน่ า ยยาในต่ า งประเทศ (Certificate of Free Sale หรื อ
Certificate of Pharmaceutical Product)
๕.๔.๒ แบบ น.ย. ๘ ที่ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
๕.๔.๓ สําเนาใบอนุญาตนําหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักร
๕.๕ คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยานําหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักรแบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยานํา
หรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักรของผู้รับอนุญาตนําหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักรอื่น โดยใช้ สถานที่ผลิตเดิม
ให้ แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคําขอขึ ้นทะเบียน ทํานองเดียวกับ ๕.๑ (๑) - (๕) (๗) - (๑๑)
(๑๓) - (๑๕) และเอกสารเพิม่ เติม ดังนี ้
๕.๕.๑ หนั ง สื อ รั บ รองการจํ า หน่ า ยยาในต่ า งประเทศ (Certificate of Free Sale หรื อ
Certificate of Pharmaceutical Product)
๕.๕.๒ แบบ น.ย.๘ ที่ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
๕.๕.๓ หนังสื อยินยอมให้ อ้างอิงและใช้ เอกสารทะเบี ยนตํารั บยาเดิม จากผู้รับอนุญ าต
เจ้ าของทะเบียนตํารับยาเดิม
๕.๕.๔ สําเนาใบอนุญาตนําหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักร
ในการยื่ นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาเดิม (REFER) ทุกแบบ ให้ อ้างอิง
ทะเบียนตํารับยาเดิม ๑ ตํารับ ต่อการยื่นเพียงคําขอเดียว ผู้รับอนุญาตมีหน้ าที่ต้องแสดงฉลาก และเอกสารกํากับยา
ซึ่งมีข้อความที่ถูกต้ องตามมาตรา ๒๕ (๓) (๔) และ (๕) หรื อ ๒๗ (๓) (๔) และ (๕) แล้ วแต่กรณี และตรวจสอบให้ มี
การแสดงข้ อความที่ถกู ต้ องตามกฎหมายและประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่บงั คับใช้ อยู่ในปั จจุบนั เช่น ข้ อความคํา
เตือน ข้ อความระบุประเภทยา (ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ฯลฯ) รวมทัง้ ต้ องแก้ ไขให้ ถูกต้ องในขณะยื่นคําขอขึ ้น
ทะเบียนด้ วย
ข้ อ ๖ การพิจารณาคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาเดิม (REFER)
ให้ เจ้ าหน้ าที่ดําเนินการตรวจสอบคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา และความถูกต้ องครบถ้ วนของคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับ
ยาแบบอ้ างอิ ง ทะเบี ย นตํ า รั บ ยาเดิ ม (REFER) เที ย บกั บ ทะเบี ย นตํ า รั บ ยาเดิ ม ที่ ใ ช้ อ้ า งอิ ง โดยพิ จ ารณาตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี ้
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๖.๑ กรณี ที่ตรวจสอบแล้ วปรากฏว่าคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยานันมี
้ สตู ร ฉลาก เอกสารกํ ากับ
ยา เอกสารควบคุมคุณภาพ และรายละเอียดอื่นๆ ตรงกับทะเบียนตํารับยาที่ ใช้ อ้างอิงตามที่รับรองไว้ ให้ นําเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อรับขึ ้นทะเบียนตํารับยา
๖.๒ กรณี ที่ตรวจสอบแล้ วปรากฏว่าคําขอขึน้ ทะเบี ยนตํารั บยานัน้ ไม่ตรงตามที่ รับรองไว้ ใน
หนังสือแจ้ งความประสงค์และรายละเอียดที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ให้ นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา
ไม่รับพิจารณาคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยานัน้
๖.๓ กรณี ที่ มี เหตุผ ลทางวิ ช าการที่ จํ าเป็ น เกี่ ย วกับ การกํ าหนดคุณ ภาพมาตรฐาน ความ
ปลอดภัยและข้ อบ่งใช้ ของตํารับยา เจ้ าหน้ าที่สามารถสัง่ ให้ เพิ่มหรื อเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
๖.๔ กรณี ที่ ต รวจสอบแล้ วต้ องมี ก ารแก้ ไขหรื อ ต้ อ งส่ ง เอกสารเพิ่ ม เติ ม ให้ ผู้ รั บ อนุ ญ าต
ดําเนินการแก้ ไขหรื อส่งเอกสารภายใน ๑ เดือนนับจากวันที่ได้ รับแจ้ ง ถ้ าผู้รับอนุญาตหรื อผู้ยื่นคําขอไม่แก้ ไขหรื อส่ง
เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อไม่รับพิจารณาคํา
ขอขึ ้นทะเบียนตํารับยานัน้
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป

ประกาศ ณ วันที่

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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แบบ ข.ท.ย. 2/1 หน้ า 1
คํารั บรองผู้ย่ ืนคําขอขึน้ ทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนเดิม (REFER)
กรณีสถานที่ผลิตยาเดิม
ข้ าพเจ้ า............................................................................................................................................
[ ] ผู้รับอนุญาตผลิตยา
[ ] ผู้รับอนุญาตนําหรื อสัง่ ฯ
[ ] ผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร
[ ] อื่นๆ......................................................
ในนามของ
.............................................................................................................................................................ซึง่ เป็ นผู้
ยื่นคําขอ
ขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนเดิม (REFER) แบบที่
[ ] 2.1.1คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาผลิต โดยอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาผลิตของตนเอง
[ ] 2.2.1 คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยานําหรื อสัง่ ฯ โดยอ้ างอิงทะเบียนตํารับยานําหรื อสัง่ ฯ ของตนเอง โดยสถานที่
ผลิตเดิม
[ ] 2.2.3 คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยานําหรื อสัง่ ฯโดยอ้ างอิงทะเบียนตํารับยานําหรื อสัง่ ฯของผู้รับอนุญาตฯอื่น โดย
สถานที่ผลิตเดิม
ชื่อยา...........................................................................................................เลขรับที่....................................
โดยอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาชื่อ.......................................................................เลขทะเบียนที่...........................
ซึง่ ตรวจสอบแล้ วพบว่า
[ ] เป็ น [ ] ไม่เป็ น ทะเบียนตํารับยาที่ถกู เพิกถอนทะเบียนตํารับยาตามมาตรา ๘๖
[ ] เป็ น [ ] ไม่เป็ น ทะเบียนตํารับยาของผู้รับอนุญาตที่ถกู เพิกถอนใบอนุญาต
[ ] เป็ น [ ] ไม่เป็ น ทะเบียนตํารับยาที่ผ้ รู ับอนุญาตเลิกกิจการแล้ วเกินหนึง่ ปี นับถึงวันที่ยื่นคําขอขึ ้น
ทะเบียน ตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาเดิม (REFER)
[ ] เป็ น [ ] ไม่เป็ น ทะเบียนตํารับยาที่ได้ มาโดยการขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาเดิม
(REFER) หรื อ การขึ ้นทะเบียนตํารับยา กรณีถ่ายโอนทะเบียนตํารับ (TRANSFER)
[ ] เป็ น [ ] ไม่เป็ น ทะเบียนตํารับยาที่มีอายุเกิน ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิง
ทะเบียนตํารับยาเดิม (REFER)
[ ] เป็ น [ ] ไม่เป็ น ทะเบียนตํารับยาที่เคยถูกอ้ างอิงในการขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิง (REFER)
และ
[ ] มิได้ ดําเนินการเรื่ องใดไว้ ตอ่ กองควบคุมยา
[ ] อยูร่ ะหว่างการดําเนินการเรื่ อง..............................................................ซึง่ ได้ ยื่นไว้ เมื่อวันที่............................
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พร้ อมทังได้
้ แนบเอกสารดังต่อไปนี ้
ลําดับ

เอกสาร

หน้ า

แบบ ข.ท.ย.2/1 หน้ า 2
ผู้ประกอบการ
เจ้ าหน้ าที่
มี

1

แบบ ย.1 หน้ า 1 ที่พิมพ์ข้อความครบถ้ วนสมบูรณ์ และหน้ า 2 ที
แจ้ งสูตรตรงตามทะเบียนตํารับยาเดิมที่ใช้ อ้างอิง โดยระบุ
ข้ อความ “ขอรับรองว่าข้ อความเหมือนเดิมตามทะเบียนตํารับยา
เลขที่ ………………”
2 หนังสือรับรองสูตร สรรพคุณ วิธีวิเคราะห์และข้ อกําหนด
มาตรฐานของยาสําเร็ จรูป (finished product specification)
เหมือนเดิมทุกประการ (ยกเว้ นลักษณะยาที่ให้ เปลี่ยนแปลงได้ )
3 รูปถ่ายยาที่ขอขึ ้นทะเบียนตํารับ ซึง่ แสดงลักษณะ สี และ ขนาดที่
ชัดเจน (เฉพาะยาเม็ด ยาแคปซูล และยาเหน็บ) (กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะยา)
4 ข้ อกําหนดมาตรฐานของยาสําเร็ จรูป (finished product
specification) โดยระบุข้อความ “ขอรับรองว่าถ่ายสําเนาจาก
ทะเบียนตํารับยาเลขทะเบียนที่ ………………”
(กรณีที่ลกั ษณะยาเหมือนเดิม)
5 หนังสือรับรองการจําหน่ายยาในต่างประเทศ (Certificate of Free
Sale หรื อ Certificate of Pharmaceutical Product)
(กรณีนําสัง่ ฯ)
6 ฉลากและเอกสารกํากับยา โดยระบุข้อความ “ขอรับรองว่าถ่าย
สําเนาจากทะเบียนตํารับยาเลขทะเบียนที่ ………………”
(เฉพาะกรณีที่ต้องการใช้ ข้อความฉลากและเอกสารกํากับยา
เหมือนเดิม
7 แบบผ.ย. 8 ที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว
(กรณีมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะยา)
8 แบบ น.ย.8 ที่ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
(กรณีมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะยา)
9 แบบฟอร์ มบันทึกข้ อมูลทะเบียนตํารับยา
10 หนังสือแจ้ งความประสงค์และรายละเอียดที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

ไม่มี

ผ่าน

ไม่ผา่ น
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แบบ ข.ท.ย. 2/1 หน้ า 3
ลําดับ

เอกสาร

11

หนังสือยินยอมให้ อ้างอิงและใช้ เอกสารทะเบียนตํารับยาเดิมจาก
ผู้รับอนุญาตเจ้ าของทะเบียนตํารับยาเดิม
คํารับรองผู้ขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา
คํารับรองเงื่อนไขการขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนเดิม
สําเนาใบสําคัญการขึ ้นทะเบียนตํารับยาเดิมที่ใช้ อ้างอิง
สําเนาใบอนุญาตผลิต
สําเนาใบอนุญาตนําหรื อสัง่ ฯ
หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ ามี)
สําเนาเอกสารควบคุมคุณภาพและรายงานการศึกษาความคง
สภาพของยา (stability data) ของทะเบียนตํารับยาที่ใช้ อ้างอิง
โดยระบุข้อความ “ขอรับรองว่าถ่ายสําเนาจากทะเบียนตํารับยา
เลขทะเบียนที่………………” ในเอกสารทุกหน้ า
เอกสารกํากับยาภาษาไทย เพิ่มเติมอีก 1 ชุดเพื่อการรับรอง (กรณี
นําสัง่ ฯ)
อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................
.................................................................................................
...............................................................................................

12
13
14
15
16
17
18

19
20

ลงชื่อ.............. ................................ผู้ยื่นคําขอ
[ ] ผู้รับอนุญาต
[ ] ผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร
[ ] อื่นๆ.....................

หน้ า

ผู้ประกอบการ
มี
ไม่มี

เจ้ าหน้ าที่
ผ่าน ไม่ผา่ น

120

แบบ ข.ท.ย.2/2หน้ า 1
คํารั บรองผู้ย่ ืนคําขอขึน้ ทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนเดิม (REFER)
กรณีเปลี่ยนสถานที่ผลิตยา
ข้ าพเจ้ า........................................................................................................................................
[ ] ผู้รับอนุญาตผลิตยา
[ ] ผู้รับอนุญาตนําหรื อสัง่ ฯ
[ ] ผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร
[ ] อื่นๆ........................................
ในนามของ.............................................................................................................................ซึง่ เป็ นผู้ยื่นคําขอ
ขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนเดิม (REFER) แบบที่
[ ] 1 คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาผลิต โดยอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาผลิตของผู้รับอนุญาตผลิตอื่น
[ ] 2. คําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยานําหรื อสัง่ ฯ โดยอ้ างอิงทะเบียนตํารับยานําหรื อสัง่ ฯ ของตนเอง โดยสถานที่ผลิต
อื่น ซึง่ มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับสถานที่ผลิตเดิม
ชื่อยา............................................................................................................เลขรับที่.................................
โดยอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาชื่อ......................................................................เลขทะเบียนที่.........................
ซึง่ ตรวจสอบแล้ วพบว่า
[ ] เป็ น [ ] ไม่เป็ น ทะเบียนตํารับยาที่ถกู เพิกถอนทะเบียนตํารับยาตามมาตรา ๘๖
[ ] เป็ น [ ] ไม่เป็ น ทะเบียนตํารับยาของผู้รับอนุญาตที่ถกู เพิกถอนใบอนุญาต
[ ] เป็ น [ ] ไม่เป็ น ทะเบียนตํารับยาที่ผ้ รู ับอนุญาตเลิกกิจการแล้ วเกินหนึง่ ปี นับถึงวันที่ยื่นคําขอขึ ้น
ทะเบียน ตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาเดิม (REFER)
[ ] เป็ น [ ] ไม่เป็ น ทะเบียนตํารับยาที่ได้ มาโดยการขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนตํารับยาเดิม
(REFER) หรื อ การขึ ้นทะเบียนตํารับยา กรณีถ่ายโอนทะเบียนตํารับ (TRANSFER)
[ ] เป็ น [ ] ไม่เป็ น ทะเบียนตํารับยาที่มีอายุเกิน ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิง
ทะเบียนตํารับยาเดิม (REFER)
[ ] เป็ น [ ] ไม่เป็ น ทะเบียนตํารับยาที่เคยถูกอ้ างอิงในการขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิง (REFER)
และ
[ ] มิได้ ดําเนินการเรื่ องใดไว้ ตอ่ กองควบคุมยา
[ ] อยูร่ ะหว่างการดําเนินการเรื่ อง...........................................................ซึง่ ได้ ยื่นไว้ เมื่อวันที่...........................
พร้ อมทังได้
้ แนบเอกสารดังต่อไปนี ้

121

แบบ ข.ท.ย.2/2 หน้ า 2
ลําดับ

เอกสาร

1

แบบ ย.1 ที่พิมพ์ข้อความครบถ้ วนสมบูรณ์ และหน้ า 3 ที่แจ้ งชื่อ
และปริ มาณของตัวยาสําคัญและส่วนประกอบในตํารับยา ตรง
ตามทะเบียนตํารับยาเดิมที่ใช้ อ้างอิง โดยระบุข้อความ “ขอ
รับรองว่าข้ อความเหมือนเดิมตามทะเบียนตํารับยาเลขที่
………………...........”
หนังสือรับรองสูตร สรรพคุณ วิธีวิเคราะห์และข้ อกําหนด
มาตรฐานของยาสําเร็ จรูป (finished product specification)
เหมือนเดิมทุกประการ (ยกเว้ นลักษณะยาที่ให้ เปลี่ยนแปลงได้ )
รูปถ่ายยาที่ขอขึ ้นทะเบียนตํารับ ซึง่ แสดงลักษณะ สี และ ขนาดที่
ชัดเจน (เฉพาะยาเม็ด ยาแคปซูล และยาเหน็บ)
ข้ อกําหนดมาตรฐานของยาสําเร็ จรูป (finished product
specification)
หนังสือรับรองการจําหน่ายยาในต่างประเทศ (Certificate of Free
Sale หรื อ Certificate of Pharmaceutical Product)
(กรณีนําสัง่ ฯ)
ฉลากและเอกสารกํากับยา
แบบผ.ย. 8 ที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว
แบบ น.ย.8 ที่ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
แบบฟอร์ มบันทึกข้ อมูลทะเบียนตํารับยา
หนังสือแจ้ งความประสงค์และรายละเอียดที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
หนังสือยินยอมให้ อ้างอิงและใช้ เอกสารทะเบียนตํารับยาเดิมจาก
ผู้รับอนุญาตเจ้ าของทะเบียนตํารับยาเดิม
คํารับรองผู้ขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา
คํารับรองเงื่อนไขการขึ ้นทะเบียนตํารับยาแบบอ้ างอิงทะเบียนเดิม
สําเนาใบสําคัญการขึ ้นทะเบียนตํารับยาเดิมที่ใช้ อ้างอิง
สําเนาใบอนุญาตผลิต
สําเนาใบอนุญาตนําหรื อสัง่ ฯ
หนังสือมอบอํานาจ(ถ้ ามี)

2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

หน้ า

ผู้ประกอบการ
เจ้ าหน้ าที่
มี
ไม่มี
ผ่าน ไม่ผา่ น
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ลําดับ

เอกสาร

18

เอกสารควบคุมคุณภาพและรายงานการศึกษาความคงสภาพของ
ยา (stability data) ของโรงงานผลิตที่ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับ
ยาแบบอ้ างอิงทะเบียนเดิม (เฉพาะแบบที่ 1)
19 เอกสารควบคุมคุณภาพและรายงานการศึกษาความคงสภาพของ
ยา (stability data) ของโรงงานผลิตยาในต่างประเทศแหล่งใหม่
(เฉพาะแบบที่ 2)
20 เอกสารกํากับยาภาษาไทย เพิ่มเติมอีก 1 ชุดเพื่อการรับรอง
(กรณีนําสัง่ ฯ)
21 อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................
................................................................................................
................................................................................................
ลงชื่อ...............................................ผู้ยื่นคําขอ
[ ] ผู้รับอนุญาต
[ ] ผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร
[ ] อื่นๆ

แบบ ข.ท.ย.2/2 หน้ า 3
หน้ า ผู้ประกอบการ
เจ้ าหน้ าที่
มี
ไม่มี
ผ่าน ไม่ผา่ น
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ภาคผนวก 14
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่ อง หลักเกณฑ์ การขึน้ ทะเบียนตํารั บยาแผนปั จจุบันอยู่ในตํารายาที่รัฐมนตรี ประกาศ
โดยใช้ ข้อกําหนดมาตรฐานและวิธีวิเคราะห์ ของตัวยาสําคัญและผลิตภัณฑ์ ยาสําเร็จรูปตามตํารายา

124

125

126

127

128

129

สารบัญภาคผนวก
ภาคผนวกที่

รายละเอียดเอกสาร

หน้ า

ภาคผนวก 1

ประกาศสํานักยาเรื่ อง ข้ อกําหนดปริ มาณยาตัวอย่างที่อนุญาตให้ ผลิต
หรื อนําหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่อขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา
ประกาศสํานักงานคณะคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง การพิจารณา
รับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (GMP Accreditation of
an Overseas [Non-Domestic] Manufacture)
แบบ ขทย 1 : ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลผลิตภัณฑ์ ตอนที่ A และ
ตอนที่ B
4.1. ข้ อมูลเบื ้องต้ นประกอบการยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยาแผนปั จจุบนั
สําหรับสัตว์
4.2. แบบฟอร์ มบันทึกข้ อมูลทะเบียนตํารับยา
4.3. แบบฟอร์ มคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา (แบบ ย. 1)
4.4.หลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะและสีของยา
4.5. การแจ้ งชื่อวัตถุดบิ และตํารายาที่อ้างอิงในแบบรายละเอียดของตํารับ
ยา
5.1 ข้ อกําหนดเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์
(Certificate of Free Sale ; CFS)
5.2 Model Certificate of Pharmaceutical Product
5.3 คําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่ อง การปฏิบตั เิ กี่ยวกับ
หนังสือรับรองการจําหน่าย (Certificate of Free Sale ; CFS) เพื่อ
ประกอบการนําเข้ าผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ข้ อกําหนดตามกฎหมายของข้ อความที่ต้องแจ้ งบนฉลาก
ข้ อกําหนดหัวข้ อในเอกสารกํากับยาแบบ Summary Product
Characteristics
คํารับรองผู้ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนตํารับยา

1

ภาคผนวก 2

ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4

ภาคผนวก 5

ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7
ภาคผนวก 8

8.1.คํารับรองการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสํานักยา
(F-D2-121)

6

9
18
22
26
32
35
38
40
41

44
45
46
47

สารบัญภาคผนวก
ภาคผนวกที่
ภาคผนวก 8

ภาคผนวก 9
ภาคผนวก 10
ภาคผนวก 11

รายละเอียดเอกสาร
8.2.คํารับรองเงื่อนไขการขึ ้นทะเบียนตํารับยารักษาโรคเต้ านมอักเสบ
(F-D2-113)
8.3. คํารับรองเงื่อนไขการแจ้ งรายการเรี ยกเก็บยาคืนของผู้รับอนุญาตผลิต
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แบบ รย2 : ส่วนที่ 2 หลักฐานแสดงคุณภาพของยา
แบบ รย.1.2
คําแนะนําการจัดเตรี ยมเอกสารด้ านสูตรและกรรมวิธีการผลิต
11.1. แบบสรุปมาตรฐานวัตถุดบิ ที่ไม่มีในตํารายาที่รัฐมนตรี ประกาศ
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11.2. การเตรี ยมเอกสาร Method Validation for API and related
substance (API)
11.3. ตัวอย่างการแจ้ งการควบคุมคุณภาพในขันตอน
้
In-process control
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11.5. ตัวอย่างแบบสรุปการทดสอบ Analytical Method Validation
(Finished product)
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รายละเอียดเอกสาร
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